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Column door Hannie Riksen
Hoe reageer jij wanneer zeer
onaangename veranderingen in je leven
plaatsvinden? Van die veranderingen
waardoor je levensgeluk ver onder het
nulpunt daalt. Met boosheid, agressie,
verzet? Of word je er apathisch onder,
depressief en kom je tot niets meer. Of
ben je zo iemand die meteen verder
gaat, de narigheid van zich afschut en
nieuwe wegen inslaat?
Je zult toch 5, 10 of zelfs 20 jaar
gekregen hebben, iedere dag als warme
maaltijd rijst met bonen eten en de ene
dag van de andere niet meer kunnen
onderscheiden, omdat de eentonigheid
de boventoon viert en dan met dit soort
vragen geconfronteerd worden.
Het was mijn veertiende pastorale reis
naar de Dominicaanse Republiek, alwaar
ik telkens ruim 80 mensen bezoek,
Nederlanders die achter de tralies terecht
gekomen zijn, ver van familie en
vrienden. Telkens neem ik een
themavraag mee en zo raken we vaak
diepgaand in gesprek met elkaar. Wat
een geworstel voor hen om het leven te
(willen blijven) leven. Ik mag dan
tweemaal per jaar een eindje met hen
oplopen met als grootste geschenk in de
aanbieding: aandacht, een luisterend
oor. En aandacht heelt! Ik zie het
gebeuren, hoor het van
medegedetineerden, wanneer weer
iemand min of meer uit de put is
gekropen, meer levensmoed heeft
gekregen. Maar al te vaak ben ik de
enige die hen vanuit Nederland bezoek.
Dat is ook: armoe.
Naast een thema(levens)vraag,
ontvangen ze ook een meditatie. Dit
maal ging het over psalm 73. Is God
goed? Waar is God eigenlijk? Of, zo
staat in de meditatie, is de vraag 'waar is
de mens, waar ben jij?' niet veel
realistischer?! Want naast het geworstel
met het leven, wordt er ook heel wat met
God gestreden. Het spiegelverhaal was
dit maal het verhaal van Spencer
Johnson ( who moved my cheese, zie
YouTube). Het ontlokte bij een aantal de
opmerking: had ik dit verhaal maar
eerder gekend, dan had ik mij eerder aan
het leven in deze 'hel' aan kunnen (en
willen) passen.
Hoe zit dat met u en mij? Vinden wij
aandacht ook helend? En willen wij ook
graag op gezette tijden de oppervlakkige
beslommeringen van alledag naar de
achtergrond verschuiven om ruimte te
maken voor bezinning en verdieping?
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Verbondenheid
Overweging door Joke Kolkman bij de vergadering van de Raad van kerken op 22 april ’14
Op witte donderdag hebben we in de kerken de instelling van het Heilig Avondmaal of de
eucharistie gevierd. We vieren daarmee de verbondenheid gevierd, allereerst met Christus
zelf als we brood en wijn ontvangen. Maar ook met elkaar als we elkaar samen rond de tafel
van de Heer ontmoeten. We zijn met elkaar verbonden, we zijn gekend in wie we zijn.
Soms schuiven mensen achter in de kerk, ze blijven anoniem. Dat is ook goed als ze op die
manier de viering willen meemaken. Maar als we de eucharistie vieren, dan blijven mensen
niet anoniem. God heeft ons bij onze naam geroepen. En als wij wel eens een naam
vergeten, Hij niet.
Onderstaand verhaal gaat over die verbondenheid.
Over het menselijk verlangen om gekend te zijn om wie we zijn.
“Op zijn tocht ontmoet de kleine prins de vos, die hem vraagt hem tam te
maken. Dan ontstaat het volgende gesprek:
Wat betekent “tam?
Dat is maar al te zeer een vergeten woord, zei de vos. Het betekent
“verbonden”. Als je me tam maakt, dan zullen we elkaar nodig hebben.
Dan ben jij voor mij enig op de wereld. En ben ik voor jou enig op de
wereld.
De vos ging verder met zijn uitlegging.
Mijn leven is eentonig. Ik jaag kippen en de mensen jagen mij. Alle kippen
lijken op elkaar en alle mensen lijken op elkaar. Dus verveel ik me wel
een beetje. Maar als jij me tam maakt, dan wordt mijn leven vol zon. Dan ken ik voetstappen
die van alle andere verschillen. Voor andere voetstappen kruip ik weg onder de grond, maar
jouw stap zal me juist uit mijn hol roepen, als muziek.
En kijk eens! Zie je daar die korenvelden? Nu eet ik geen brood. Ik heb niets aan koren en
korenvelden zeggen me niets. Dat is heel verdrietig. Maar jij hebt goudkleurig haar. Dan zal
het heerlijk zijn als je me tam gemaakt hebt! Door het goudkleurige koren zal ik aan jou
moeten denken. Ik zal het geluid van de wind in het koren mooi vinden….
De vos werd stil en keek de kleine prins lang aan: Als je blieft, wil je me tam maken?”
Uit: de kleine prins van Antoine de Saint Exupéry
april 2014, Joke Kolkman, voorganger Oudkatholieke kerk

Interreligieuze dodenherdenking
4 mei 2014 in de Walburgiskerk
Verschillende christelijke kerken organiseren in samenwerking met
Turks islamitische gemeenschappen voor het vierde jaar een
gezamenlijke 4 mei dodenherdenking.
Vertegenwoordigers – pastores en imams - uit de twee
geloofsgemeenschappen gaan samen voor in de gebedsdienst.
Deze interreligieuze gebedsbijeenkomst begint om 18.30 uur.
De kerk is open vanaf 18.00 uur.
Na een interreligieuze gebedsviering in de Walburgiskerk sluiten deelnemers zich aan bij de
stille tocht naar de herdenkingsplechtigheid en kranslegging bij de Eusebiuskerk.
Christelijke- en Turks-Islamitische vertegenwoordigers zullen gezamenlijk een krans leggen
bij het oorlogsmonument.
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Deze gezamenlijke dienst van gebed en verzoening is een initiatief van de Arnhemse Raad
van Kerken en Turks Platform Arnhem. Het initiatief bouwt voort op een oecumenische
traditie. Iedereen is van harte welkom bij deze herdenkingsdienst.
Voorgangers zijn pastores Joke Kolkman van de Oudkatholieke kerk en de Protestantse
Gemeente Arnhem en imams vanuit de Turks-Islamitische gemeenschap namens het Turks
Platform Arnhem.

Afscheid bij het Leger des Heils
Leidenweg 11-13
4 mei zullen we afscheid nemen van Zr. A. De Vries en majoor A. Drijver na een
lange respectabele periode van betrokkenheid als plaatselijk officier.
Tevens zullen deze morgen twee aanstellingen en een benoeming worden uitgereikt
aan zr. Esther Evers, zr Diana Grotenhuis en zr. Debra Sittrop.
Wees er getuigen van!
Dinsdag 13 mei zal de officiële overdracht plaatsvinden van de huidige korpsofficier naar de
nieuwe korpsofficier o.l.v. de Divisie officier maj. mw. A.Wimmers

Spel van overwaarde
Bericht voor compassie ambassadeurs
De laatste jaren wordt er
gesproken over crisis en over
tekorten.
Wij van Arnhem City for Compassion willen ons richten op het geen er wel is: Jouw
persoonlijke waarden, iets wat jij graag doet, waar je goed in bent en/ of kennis die jij bezit,
die je wilt delen met anderen.
Heb jij zin om samen met ons het "Spel van Overwaarde" te spelen?
Jouw kracht kennis en/of kundigheid delen met de ander en durven vragen wat jij wilt van
een ander.
Het kan van alles zijn: het bakken van een taart, advies, coaching, helpen in de tuin,
begeleiden met administratieve zaken…etc.
Wij hopen jou/jullie 7 mei te verwelkomen in de Groene Vos, Hommelseweg 41, Arnhem!
Madelinde Krantz, Namens Arnhem City for Compassion

Landelijke Open Klooster dag
Abdij Koningsoord Arnhem.
Op zaterdag 10 mei 2014 zullen we deelnemen aan de Landelijke Open
Kloosterdag.
U kunt bij ons terecht vanaf 13.00 – 16.45 uur.
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Programma:
- Een DVD van ons dagelijks leven
- Een korte rondleiding binnen het slot en boekbinderij
- Een digitale fotoreportage over onze geschiedenis
- Toegang tot de abdijwinkel
17.00 uur: Vesperdienst, meebidden met de zusters in de abdijkerk
Zr Lieve, Abdij Koningsoord
Johannahoeveweg 79
6816 VG Arnhem
Let op: U bereikt de abdij
Koningsoord via de weg, die begint
ten noorden van het NS station
Oosterbeek.
Email:
novicenmeesteres@koningsoord.org
Website: www.koningsoord.org

Pleegmoeders zijn ook moeders
OLVé viering op Moederdag 11 mei in de Walburgiskerk
“Pleegmoeders zijn ook moeders” is de titel van de themaviering van het
OLVé koor die zondag 11 mei aanstaande wordt gehouden in de
Walburgiskerk in Arnhem. Het thema is gekozen omdat het die dag
Moederdag is.
Henk van Braambeek zal tijdens die viering toelichten hoe belangrijk het is
dat er pleegouders zijn voor kinderen die om welke reden dan ook niet bij
hun eigen ouders kunnen blijven. Hij is verbonden aan Lindenhout, de
organisatie die zich in deze regio sterk maakt voor een goede zorg aan kinderen. Hij houdt
zich vanuit Lindenhout speciaal bezig met de begeleiding van pleegouders.
In de regio Arnhem bestaat al langere tijd behoefte aan meer pleegouders. Lindenhout is
daarom van plan binnenkort een actie te starten die moet leiden tot meer aanmeldingen van
pleegouders. Tijdens de viering zal Henk van Braambeek ingaan op de rol van pleegouders
en hun ervaringen en de betekenis ervan voor kinderen. Er worden ook teksten gelezen,
afgewisseld met liederen van Huub Oosterhuis.
De viering begint om 10.00 uur.

Antisemitisme
“Joodse kijk, Joodse beleving, perspectieven”
Opperrabbijn Binyomin Jacobs spreekt in de Synagoge Apeldoorn over
dit onderwerp.
Alle informatie vindt u op www.joodselezingen.nl
We ontmoeten u graag op 11 mei om 15.00 uur
Synagoge Apeldoorn, Paslaan 18
Inlichtingen bij Johan Terwel, Rob van Stormbroek en Ronald de Jager (tel. 055 5215737)
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De natuur: een rijke bron van financiële opbrengsten
Thee met Thema in Oosterbeek, zondag 11 mei 2014
In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 11 mei
een bijeenkomst plaats met als onderwerp De natuur: een rijke bron van
financiële opbrengsten.
Wanneer het over ‘natuur’ gaat, komt al snel de vraag naar boven: wat mag
dat wel niet kosten? Het antwoord hierop zorgde de afgelopen jaren bij de
rijksoverheid voor een zigzagbeleid. En ook burgers hebben hier hun mening
over. De kosten worden vaak afgezet tegen de ecologische opbrengsten, maar het is ook
mogelijk om te denken in economische opbrengsten van de natuur. Denk aan de effecten op
bijv. de gezondheid, onroerend goed, klimaat en werkgelegenheid. En dat zal onze kijk op de
natuur ingrijpend veranderen, aldus Tom Bade. Hij zal deze benadering, aan de wieg
waarvan hij heeft gestaan, nader toelichten.
Tom Bade werkte als milieugeograaf en bevlogen natuurbeschermer o.m. bij TNO en KPMG
en heeft in 2006 Triple E in Arnhem opgericht, een organisatie die zich (ook internationaal)
beweegt op het raakvlak van natuur(beleving) en economie. Triple E ontwikkelt kennis en
brengt deze in de praktijk, o.a. als eigenaar van het Watermuseum in Sonsbeek en de
wijngaard De Wageningse Berg.
Tijd: 16.30 – ca 18.00 uur
Plaats: Vredebergkek, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Vanaf 16.00 uur staan thee en koffie klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Ieder die zich wil laten zien en horen is van harte welkom.
Informatie: Leen van Doorn, tel. 026 333 3854

Een goed leven? Hoe doe je dat?
Lezing over levenskunst en zingeving
Levenskunst is een levenslang leerproces van (zelf) kennis en daadkracht.
Anne Gaay Schouwenaar – Gieben houdt zich bezig met levenskunst en zingeving. Zij
maakt gebruik van opvattingen van grote filosofen over de levenskunst en enkele andere
denkers, waaronder Etty Hillesum, Michel Montaigne.
In deze lezing gaat zij het begrip levenskunst verder uitwerken, waarbij met u gekeken wordt
naar vragen als:
- wat is levenskunst
- hoe leid ik een goed leven,
- wat is een goed leven, welke zaken zijn daarbij van belang
- hoe geef ik zin en betekenis aan mijn bestaan.
In praktische en concrete stappen rond de invulling van uw leven wordt er op deze avond
gezocht naar antwoorden op uw vragen.
U wordt op deze avond uitgenodigd om mee te denken en vorm te geven aan uw eigen
vragen rond levenskunst en zingeving.
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Anne Gaay Schouwenaar is 20 jaar werkzaam. Als maatschappelijk werkster en geestelijk
raadsvrouw heeft zij ervaring in het begeleiden van mensen met diepingrijpende
levensverhalen en vragen over zingeving. Zij studeerde af aan de Universiteit voor
Humanistiek, richting geestelijke begeleiding en houdt zich sindsdien bezig met
levensvragen en vragen over het goede leven. Ook houdt zij wel eens een lezing bv over
Vriendschap en Liefde, Levenskunst, ‘Er Zijn’’ en begeleidt zij in eigen praktijk mensen met
levensvragen rond zin- en betekenisgeving.
Als ik zomaar ‘in den Tag hineinlebe’, loopt het op een gegeven moment spaak met me.
Dan ontgaat me de zin des levens. Ik moet contact houden met de onderstroom in mezelf.
Dit is het hoogste, het beste wat ik voor mij bereiken kan: het rusten in mezelf. Maar daaraan
moet steeds opnieuw gewerkt worden. Dat wil verworven worden… Als ik daar niet aan werk
den ben ik over een aantal jaren misschien een onrustige opgejaagde vrouw met een groot
Heimwee naar een paar woorden: rusten in mezelf, maar ik zal niet weten hoe die toestand
bereikt moet worden Etty Hillesum.
Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A
dinsdag 13 mei van 20.00 – 22.00 uur.

Open dag Voedselbank
Kom kijken hoe Voedselbank Arnhem werkt.
Wanneer? 17 mei, van 11.00-15.00 uur
Waar: Bruningweg 7, 6827 BM Arnhem

Stel kerk open voor jongeren
Er zijn veel meer mogelijkheden om jonge mensen kennis te laten nemen
van wat de kerk te bieden heeft dan tot nu toe worden gebruikt. Daarom
organiseert de Raad van Kerken in Nederland eenmalig een conferentie
over de mogelijkheden jongeren stage te laten lopen bij de kerk. De
maatschappelijke stage kan als vliegwiel dienen voor de ontwikkeling van
jongeren en voor vernieuwing van de kerkelijke infrastructuur.
Bent u zelf actief bij de kerk en wilt u meer weten over de mogelijkheden ter plaatse? Geef u
dan op voor de bijeenkomst die in Amersfoort wordt gehouden.
Bijzonder hoogleraar Herman Noordegraaf vertelt wat ‘diaconaal leren’ is.
Corjan Matsinger, teammanager bij Youth for Christ Nederland legt uit hoe je jongeren kunt
bereiken. En Elianne Schultz geeft tekst en uitleg bij haar praktijkervaringen met stagiaires in
Amsterdam.
De conferentie wordt afgesloten met diverse workshops.
Doe mee.
Plaats: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 te Amersfoort.
Tijd: woensdag 14 mei 2014, 13.00 tot 16.30 uur
Aanmelden gratis via: rvk@raadvankerken.nl
www.raadvankerken.nl
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“De Democratiefabriek”
Interactieve tentoonstelling in de Walburgis
Van dinsdag 20 mei tot en met maandagmorgen 2 juni staat “De Democratiefabriek” in de
Arnhemse Sint Walburgiskerk.
“De Democratiefabriek” is een interactieve, mobiele tentoonstelling waarin jongeren van 10
tot 18 jaar democratie kunnen oefenen met allerhande apparaten. Maar ook voor
volwassenen zijn de 12 opstellingen erg leuk en verrassend!
In ‘de fabriek’ gaat het over democratie en wat er zou kunnen gebeuren, als er geen
democratie zou zijn zoals in de Tweede Wereldoorlog. Maar gaandeweg komen de
deelnemers erachter dat de tentoonstelling eigenlijk over henzelf gaat, over eigen normen,
houding en gedrag. En natuurlijk over maatschappelijke standpunten. Alles is gericht op
actief burgerschap.
Tijdens het twee aan twee doorlopen van de tentoonstelling kunnen leerlingen/ deelnemers
hun score invullen en thuis of op school via internet een certificaat printen.
De Democratiefabriek is te bezoeken van 9 uur - 16 uur te beginnen op 4 verschillende
tijdstippen (09.00; 10.30; 13.00 en 14.30 uur). De rondgang duurt ca 5 kwartier.
Tijdens de openingsuren zijn er steeds twee begeleiders aanwezig. Scholen en instellingen
wordt gevraagd vooraf te reserveren. Via een mailbericht wordt u daarover geïnformeerd.
Op de website www.huisvandejeugd.nl is een kort filmpje te zien van De Democratiefabriek,
waardoor u een goed beeld krijgt. Op die website staat ook een handleiding over de
tentoonstelling.
De Democratiefabriek is ontwikkeld door Stichting Vredeseducatie te Utrecht.

Act & Connect
New Dutch Connections!
Een inspirerende avond met
wereldse gerechten, de
prijswinnende
theatervoorstelling ‘As I Left
my Father’s House’ en meet&greets met jongeren uit het traject
Ondernemen in je Eigen Toekomst!
In Deventer, Arnhem en Oude Pekela in week 22 (26 mei – 1 juni).
Entree is gratis.
Houd onze websites in de gaten voor meer informatie!
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Internationale Oecumenische Conferentie
IEC 2014 van 11-14 september
Van 11-14 september is er In Arnhem een internationale oecumenische
conferentie (IEC2014).
Deze conferentie wordt georganiseerd door de werkgroep Stedelijke
Internationale Oecumenische Contacten (STIOC) van de Raad van
Kerken Arnhem.
Deze conferentie wordt om de 2 jaar gehouden in verschillende
Europese landen.
Dit jaar is het thema is "Stad van compassie", een onderwerp dat
momenteel in Arnhem actueel is.
Diverse groepen in Arnhem hebben al het Charter for compassion ondertekend.
We verwachten ongeveer 35 gasten uit o.a. Hongarije, Tsjechië, voormalig Oost Duitsland,
Frankrijk, Roemenië en Engeland.
Allereerst zal aan de orde komen wat compassie is en vervolgens hoe je van je stad een
stad van compassie kunt maken. De buitenlandse gasten zullen uitgenodigd worden zich te
verdiepen in en met elkaar te spreken over:
- Wat gebeurt er in jouw stad aan compassie en wie doet wat?
- Wat is de rol van de kerken hierin?
- Ga je actie ondernemen om van jouw stad een stad van compassie te maken?
Een kort overzicht van het programma
Donderdagmiddag 11 september begint de conferentie met het ontvangen van onze gasten
in de Bethlehemkerk.
Ieder maakt daar kennis met elkaar en na een maaltijd en een avondoverdenking gaan de
deelnemers mee naar hun gastadres.
Vrijdag 12 september houdt Madelinde Krantz een inleiding over compassie en gaan de
deelnemers in groepen met elkaar in gesprek over het onderwerp.
Ook nemen we die dag deel aan het Coventrygebed in de Walburgiskerk.
’s Middags bezoeken we groeperingen in de stad, die zich inzetten voor compassie.
’s Avonds is er in de Bethlehemkerk een cultureel programma.
De buitenlandse delegaties verzorgen zaterdag 13 september bijdragen in de vorm van een
forum of in groepen.
Zondag 14 september wordt de conferentie afgesloten met een kerkdienst in het kader van
de OLVé-vieringen in de Walburgiskerk.
Geschiedenis van de IEC
In 1989 organiseerden Agathe Pijper en STIOC in Arnhem voor het eerst deze conferentie,
die sindsdien om de twee jaar door een plaatselijke kerk of Raad van Kerken georganiseerd
wordt. Aanvankelijk had de conferentie enigszins het karakter van een OostWestontmoeting, maar uiteindelijk ligt de nadruk op het oecumenische treffen.
In 2012 werden we in Praag ontvangen. Het thema dat ons daar bezighield was: “Geen
onderscheid meer?”
Indertijd hebt u in Bulletin al een verslag van de conferentie in Praag kunnen lezen.
Eerder in 2008 werd de conferentie ook al in Arnhem georganiseerd.
Deelname belangstellenden en gastadressen
Belangstellenden zijn van harte welkom bij de inleiding op vrijdagmorgen of delen van de
conferentie. Het volledige programma is te vinden op de website van de Raad van Kerken:
www.rvk.nl. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U kunt inschrijven bij g.rooy@inter.nl.net
U kunt zich opgeven als gastadres tijdens de conferentie.
U kunt hiervoor een mail sturen naar gerritkoning@gmail.com
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Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en
verzoening.
De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere
vrijdag van 12.30 – 12.45 uur in de Walburgiskerk.
Dit zogeheten Coventrygebed is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad
Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal
weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren
daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend
gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.
De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de
grote Eusebiuskerk.

Lintjesregen 2014
Vrijdagmorgen 25 april werden
in het stadhuis van Arnhem 14
mensen onderscheiden met
een lintje. Het was de eerste
keer dat de heer Kaiser dit als
burgemeester van Arnhem
deed.
Diverse mensen uit de
Arnhemse kerken deelden in
de lintjesregen.
Onder hen Bert Companjen,
lid van de Raad van Kerken
Arnhem, en zijn vrouw Els van
Essen.
Jenny Meijer verzorgde in het
verleden jarenlang de
verzending per post van ons
Bulletin.
Ook zij werd samen met haar
man Bert onderscheiden.

Terugblik op het debat tussen Herman Wijffels en Herman Kaiser
Op zondag 30 maart organiseerde de Parkstraatgemeente te Arnhem een debat met
Herman Wijffels en Herman Kaiser.
Herman Wijffels is hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke
veranderingen en Herman Kaiser is onze nieuwe Arnhemse burgemeester.
Het was een zeer inspirerende en bemoedigende bijeenkomst. Het verhaal
van Herman Wijffels spitste zich toe op de noodzakelijke overgang van
onze verspillende en vervuilende, lineair georganiseerde economie naar
een die veel meer circulair is georganiseerd en waarin natuurlijke hulpbronnen veel
efficiënter worden gebruikt. Wij moeten leren leven zoals de natuur functioneert: zoveel
mogelijk hergebruiken, zonder verspilling en vervuiling. Dat is een enorme transitie-opgave
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waaraan op alle niveaus, van het persoonlijke tot het mondiale, zal moeten worden gewerkt.
Het gaat er daarbij ook om, onze wereld na een lange periode van organiseren langs lijnen
van specialisatie en schaalvergroting, weer heel en op menselijke maat te maken. Sociale,
ecologische en economische houdbaarheid hangen samen en versterken elkaar. We
beschikken inmiddels over de inzichten, de kennis en de technologie die nodig is om de
volgende fase in de economische en maatschappelijke ontwikkeling vorm te geven. Op tal
van plaatsen en manieren wordt daarmee ook al een begin gemaakt, maar oude manieren
van denken en gevestigde belangen staan ook nog vaak in de weg. Het lijdt echter geen
twijfel dat die zullen worden overwonnen.
Hierna sprak Herman Kaiser. Hij hield een zeer aansprekend verhaal, dat hij
naar aanleiding van een zevental aandachtspunten naar voren bracht. Ook hij
gaf hij aan m.b.v. talloze voorbeelden, hoe wij als burgers van Arnhem ons
kunnen inzetten voor een meer duurzame wereld.
Tot slot was er een levendig debat met de aanwezigen die ondanks het mooie
weer toch de weg naar de Parkstraatgemeente hadden gevonden. De middag
werd afgesloten met een gezellig samenzijn met een glas wijn en lekkere hapjes van
„Puurland ”, die plaatselijk worden geproduceerd.

Adriaan Borstprijs naar project Buurtservice in Klarendal/St. Marten
De Raad van Kerken Arnhem heeft na het nodige speurwerk naar de mogelijkheden een
positief besluit genomen over het voor de Algemene Vergadering geformuleerde voorstel
voor besteding door de Raad van de vorig jaar door het Christelijk Sociaal Congres aan
burgemeester Kaiser uitgeloofde prijs. Hij kreeg die prijs van € 10.000 na 10 jaar actief
voorzitterschap. De helft is inmiddels besteed in Doetinchem, de vorige standplaats van de
burgemeester, voor de andere € 5.000 mocht de Raad een voorstel indienen, mits het een
innovatief project betrof op het brede terrein van armoedebestrijding.
Burgemeester Kaiser heeft ingestemd met de voorgestelde besteding van de Adriaan
Borstprijs 2013.
Naast het eenmalige project “Vasten-tas” dat in de week voor Pasen zijn beslag kreeg door
geld in te zamelen voor enige honderden tassen met basisvoedsel voor de meest armlastige
inwoners van de beide wijken, komt er nu het project Buurtservice Klarendal / St. Marten. Het
project probeert actief en structureel bij te dragen aan armoedebestrijding in de beide wijken
door mensen de kans te bieden te blijven meedoen met de samenleving.
Situatie : dagelijks komen er aanvragen voor klussen binnen via het netwerk van het
Buurtpastoraat / Inloopcentrum; het zijn grote en kleine klussen : van laminaat leggen tot de
verhuisdozen uitpakken voor een 86-jarige meneer, die al 5 maanden ‘onuitgepakt’ in zijn
nieuwe woning zit en zijn gordijnen helpen ophangen. Een kerngroep van 20 vrijwilligers gaat
hiermee aan de slag, al dan niet in overleg of in samenwerking met ketenpartners zoals
woningcorporaties Portaal en VHV, maatschappelijk werk Rijnstad, participatiecoaches,
RIBW, Leger des Heils, Thuiszorg, wijkagenten en lokale fondsen e.a.
Klusaanvragers zijn ouderen, zieken en anderen die géén of nauwelijks een sociaal netwerk
hebben - met een kleine beurs of geen beurs. De vrijwilligers doen de klussen op pro deo
basis. De vrijwilligers bestaan uit een bonte groep wijkbewoners, overwegend mannen van
rond de 40- - en 50+. De jongste is 28 jaar en de oudste 81. Het zijn gepensioneerden,
werklozen, afgekeurden en chronisch zieken. Graag dragen zij hun steentje bij aan een
betere en meer leefbare samenleving.
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De coördinatie en ondersteuning van de Buurtservice loopt via het Inloopcentrum en
Buurtpastoraat – waar ook nog andere vrijwilligers actief zijn.
Het bedrag is een startsubsidie voor nieuwe activiteiten van het Buurtpastoraat ArnhemNoord. In diens “Toekomstvisie” staat beschreven, welke activiteiten nog meer (gaan)
worden ondernomen door het Buurtpastoraat annex Inloopcentrum.

COLOFON
Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Secretaris a.i.: Johannes Kon
Opmaak: Gerrit Koning
Coördinator columns: Kees Tinga
Eindredactie: Dagelijks bestuur
Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad
vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een
overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het juninummer inzenden vóór 5 juni 2014 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 11 juni 2014.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 366 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl
Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon
johannes.kon@arnhem.nl of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

