
Je suis Charlie 
Column door Klaas Eldering 
 
Donderdag 8 januari stond ik op 
het Domplein in Utrecht; zwaar 
dreunde de grote klok over de 
stad. We werden naar het 
Domplein geroepen vanwege de 
aanslag in Parijs. Ik was er 
toevallig vanwege een 
relitweetup: ontmoeting en 
nieuwjaarsborrel van twitteraars 
op het gebied van religie. Zo 
eentje ben ik er ook. 
We zagen die avond beelden van 
over de hele wereld: ‘Je suis 
Charlie’. En toch – ik hield niet 
zo’n blaadje omhoog, zwart met 
witte letters: ‘Je suis Charlie’. 
Want ik ben Charlie niet. Waarom 
ben ik dan wat huiverig voor zo’n 
solidariteitsverklaring? Om 
meerdere redenen. In de eerste 
plaats houd ik niet zo van die 
extreme cartoons, van extreme 
blaadjes, leuzen, kreten, etc. Ik 
voel me daar altijd onbehaaglijk 
bij. In mij leeft ook de vraag: moet 
dat nou zó? Is dat nou nodig? Zó 
nadrukkelijk mensen schofferen? 
Datzelfde had ik met Theo van 
Gogh. Ze mogen het doen; die 
vrijheid en dat recht hebben ze 
gelukkig; maar ik voel me er 
ongelukkig bij. Ik ben niet Charlie. 
En het tweede is: ik zou 
waarschijnlijk niet eens de moed 
hebben om zoiets te doen, te 
zeggen, te publiceren; zij wel, 
tegen elke prijs. Ook een reden 
voor mij om niét het bordje 
omhoog te houden met ‘Je suis 
Charlie’. Daar ben ik te laf voor, 
te voorzichtig, teveel op de 
middenkoers. 
De ene minuut volkómen stilte 
die volgde in de Utrechtse 
binnenstad – dié overviel me; die 
ontroerde; toen voelde ik me ten 
diepste verbonden. Niet in het 
lawaai, maar in de stilte… 
 
 
 
 
 

Verschijningsdata in 2015 
 

Naast dit Bulletin ontvangt u in een tweede bijlage een overzicht van de data dat Bulletin 
uitkomt en de sluitingsdata voor de kopij. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst Raad van Kerken Arnhem 
 

Dinsdag 13 januari a.s. in de Bakermat (benedenzaal van de Diaconessenkerk) 

 
Traditiegetrouw houden wij ook dit jaar weer onze Nieuwjaarsontmoeting 
voor alle kerkelijk belangstellenden, die zich oecumenisch betrokken 
voelen.  
Vanaf 16.00 uur ontvangen wij U graag in de Bakermat, ingang G.A. 
van Nispenstraat 139. 
Ook dit jaar weer ligt de geheel geactualiseerde informatiebrochure 2015 
voor u klaar. 
 

Enkele vertegenwoordigers van onze werkgroepen zullen in een kort statement iets zeggen 
over de eigen activiteiten en plannen voor de komende tijd. 
Tevens is er veel gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling. 
 Van harte hopen wij weer vele oude bekenden en mogelijk ook nieuwe mensen ontmoeten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Weet U welkom! 
 

 
 

Stichting Leergeld over armoede van kinderen 
OLVé-viering 11 januari in de Walburgiskerk 
 

Economisch gaat het dan misschien iets beter, de armoede neemt nog steeds toe 
en voor kinderen heeft dat grote gevolgen. “Armoede raakt de kinderen” is 
daarom het thema van de viering van het OLVé koor in de Walburgiskerk op 11 

januari aanstaande.  
Anna–Yfke Sleurink, coördinator van de Stichting Leergeld Arnhem vertelt er over 

tijdens die viering. Zij maakt samen met haar collega’s van dichtbij mee wat het voor 
kinderen betekent als ze buitengesloten worden, omdat er geen geld is om nog ergens aan 
mee te doen. Dat blijft voor de kinderen niet zonder gevolgen. En wat het voor kinderen 
betekent, raakt trouwens ook de mensen van de Stichting Leergeld zelf. 
De stichting probeert in de regio Arnhem de gevolgen van die armoede voor kinderen zoveel 
mogelijk te beperken. Dat gebeurt in samenwerking met scholen en andere hulpverlenende 
instanties. Het gaat vaak om zaken, die voor heel wat kinderen een vanzelfsprekendheid 
zijn.  
Tijdens de viering, die op 11 januari om 10.00 uur begint,  wisselen teksten en liederen van 
met name Huub Oosterhuis elkaar af. 
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Aandacht 
Meditatief uur in de Walburgiskerk 

        
Aandachtig leven: alles is jou gegeven. Meer heb je niet nodig.  
Met milde en volledige AANDACHT, heb je alles om gelukkig te zijn.         
Je kunt de vreugde ervaren van het gewone alledaagse leven. 
Met aandacht kun je het leven aanraken en je laten aanraken, 
door het leven zelf en zo het leven door je heen laten stromen. 
Aandacht doet leven, doet groeien en bloeien, 

zoals een bloem opengaat, als hij gezien wordt door de zon.  
  
Drie belangrijke aandachtsvelden in ons leven:  
* aandacht voor jezelf, voor je binnenkant, je gevoelens voor je diepere zelf: inkeer  in jezelf 
* aandacht voor de ander in jouw leven: voor je relaties met vrienden, familie; 
   met de natuur en de materie. Het is aandacht geven. 
* aandacht voor Het Mysterie, voor het goddelijke in alles, voor de Eeuwige. 
‘Mindfulness’ leert je om hierin je balans te vinden 
 
Voorganger: E. Scholten Linde. Na de viering er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie 
en thee.  
Zondag 18 januari, 10 uur in de Walburgiskerk. 
 
 

“Dorst” 

Thema van de Week van gebed voor de eenheid 
 

Vanaf zondag 18 januari t/m zondag 25 januari 2015 wordt in Arnhem weer 
iedere avond door leden van verschillende kerkgenootschappen samen 
gebeden, steeds op een publieke locatie. 
Zie: www.hartvoorarnhem.nl  
De grote interkerkelijke slotviering van deze week is in de H. Walburgiskerk: 
op zaterdag 24 januari 2015 om 19.30 uur. 
De Week van Gebed is interkerkelijk en wordt georganiseerd door Hart voor 
Arnhem. 

 
Zoals de meesten van jullie inmiddels weten blijven we de laatste jaren niet meer binnen 
onze kerkmuren, maar bidden we op significante locaties in onze stad. 
In voorgaande jaren hebben we de zegen van deze gebedssamenkomsten in meerdere 
opzichten mogen ervaren en we zien er ook nu weer naar uit om samen Gods aangezicht te 
zoeken. 
 
U kunt deze week naar de volgende gebedsbijeenkomsten: 

- zondag 18 januari; De Hoeksteen in Velp 
- maandag 19 januari: Het gebouw van de Voedselbank. 
- dinsdag 20 januari: Stoelenproject “De Duif”. 
- woensdag 21 januari: Arentheemcollege. 
- donderdag 22 januari: SWOA Schuytgraaf. 
- vrijdag 23 januari: Stadhuis Arnhem. 
- zaterdag 24 januari: Walburgiskerk. 
 
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. 

  
Via de link http://youtu.be/CHG39owDUp8  vind je een kort filmpje, dat goed te gebruiken is 
om mensen te motiveren voor de week van gebed. 

http://www.hartvoorarnhem.nl/
http://youtu.be/CHG39owDUp8
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Hoe kan muziek troost bieden? 
Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 25 januari 2015 
 

In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 25 
januari 2015 een bijeenkomst plaats met Thera Klaassen.  
Als wij een muziekstuk horen, vinden we het mooi, of niet. Het spreekt 
ons aan of wat minder. Het roept emoties op, associaties en 
herinneringen. Maar horen is niet hetzelfde als luisteren. Luisteren gaat 
verder. Waarin ligt de essentie van composities? Hoe kunnen we 
luisteren naar deze muziek? Hoe kan het dat muziek ons raakt, en 

mensen zoveel troost kan bieden? 
Thera neemt u mee in de wereld van muziek. Zij speelt op de vleugel mooie en boeiende 
muziekfragmenten waarover zij ook vertelt. We gaan luisteren naar klassieken, keuzes van 
componisten, het samenspel van vorm, klanksoorten, geluid en stilte. Context en perceptie. 
Dit alles binnen het kader van onze eigen waarneming en beleving. 
Drs. Thera Klaassen is historicus en studeerde af als klassiek pianiste aan het ArtEZ 
Conservatorium. 
 
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek 
Tijd: 16.30-18.00 uur. Inloop vanaf 16.00 uur 
Informatie: Leen van Doorn, tel. 026 333 3854 
 
 

“Hallo Holland” 
Thema-avond “immigratie en integratie” in Arnhem-zuid 
 

Het comité “Kerk in de Wijk” Elderveld / Elden organiseert op 
zondag 1 februari om 20.00 uur een ontmoeting voor 
wijkbewoners en belangstellenden met als thema “immigratie en 
integratie”. Tijdens deze avond zal de voorstelling “Hallo 
Holland” van Theatergroep Cactus te zien zijn in de kerkzaal van 
de Baptistengemeente Arnhem ‘Ontmoeting’ aan de 
Wassenaarweg 5. 

 
De voorstelling “Hallo Holland” is praktisch helemaal zonder taal, en werd vorig jaar al 
gespeeld in diverse wijk- en asielzoekerscentra. De voorstelling is geschikt voor alle 
leeftijden en gaat op een luchtige en humoristische manier in op het thema “nieuw in 
Nederland zijn”. Hoe is het om nieuw in Nederland te zijn? Wat voor gewoontes hebben ze 
in Nederland? Hoe leer je de taal? En wat mis je uit je eigen land?  
 
De Baptistengemeente Arnhem ‘Ontmoeting’ opent haar deuren op zondag 1 februari om 
19.30 uur. De voorstelling start om 20.00 uur. Na afloop van de voorstelling is er een pauze 
gevolgd door een interactief nagesprek over de thematiek van immigratie en integratie. De 
toegang is gratis, maar tijdens de collecte wordt een bijdrage gevraagd voor de projecten 
van Theatergroep Cactus in asielzoekerscentra. 
 
Het comité ‘Kerk in de Wijk Elden / Elderveld’ wordt gedragen door: PKN ‘de Kandelaar’, 
Leger des Heils, Herv. Gemeente ‘De Rank’, Eusebiusparochie Elden, Baptistengemeente 
‘Ontmoeting’. 
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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. 

 
 

Van God en alle mensen verlaten…. 
Werkgroep Uitzicht 
 
Vreemdeling, Ontheemd, als een kat in een vreemd pakhuis, noodgedwongen in een 
onbekende cultuur. Niemand die zich om je bekommert. Of je zelfs maar ziet staan. 
Het overkwam Jozef en Maria in Bethlehem. 
Maar het overkomt nog steeds mensen. Bij u en bij mij om de hoek. In Arnhem en in Velp/ 
Rozendaal. Medemensen die van God en alle mensen verlaten lijken. Tot er iemand een arm 
om hun getraumatiseerde schouders slaat en vraagt: “Kan ik je misschien helpen?” Dat is 
precies wat de paar vrijwilligers van de Werkgroep Uitzicht van de Raad van Kerken doen: 
vreemdelingen, legaal of niet legaal, die hier vastzitten in een vaak uitzichtloze situatie, 
helpen. Omdat ze mens, médemens, zijn. Zij bieden die mensen praktische hulp, maken hen 
soms wegwijs in onze ingewikkelde samenleving, verwijzen hen naar een hulporganisatie, 
verzekeren hen met een paar centen van een volgende maaltijd. Of helpen hen naar een 
zinvolle dagbesteding, of begeleiden hen naar een dokter of advocaat. 
 
Ook probeert de werkgroep Uitzicht door voorlichting te geven begrip te kweken voor hun 
situatie. Op verzoek komen een werkgroep lid en een vreemdeling dan vertellen over de 
situatie van veel vreemdelingen in ons land. Vaak zijn ze gedwongen tot nietsdoen, mogen 
niet werken, maar krijgen ook van de overheid geen geld. Zij zijn letterlijk aangewezen op de 
goedgeefsheid van kerken of andere liefdadigheid. Om het werk van de vrijwilligers van de 
Werkgroep Uitzicht mogelijk te maken, om de vreemdelingen in ons midden enig uitzicht te 
bieden is er uiteraard geld nodig. 
U kunt uw mededogen tot uitdrukking brengen door een gift te storten op de rekening van de 
Raad van Kerken Arnhem, 
IBAN NL90 INGB 0000 871 497, o.v.v. Werkgroep Uitzicht. 
 
Namens hen die geen stem hebben: hartelijk dank! 
Wilt u meer weten of wilt u helpen? Neem dan contact op met de werkgroep via 
uitzichtarnhem@gmail.com of via Nienke Brugman (06 487 6288 2). 
 
(Bericht overgenomen uit De Wijnrank, jaargang 1, nummer 7) 
 
 

Kerstverhalen Wereldwijd 
Terugblik door Leen van Doorn 
 

Vroeger vervulden de verhalenvertellers een belangrijke rol in het 
doorgeven van de verhalen. Nu weten we niet beter dan dat dat 
gebeurt door radio en tv, internet, de sociale media. Dat dat toch 
heel anders is, merkten de bezoekers op de Thee met Thema-
bijeenkomst op 14 december, waar kerstverhalen uit verschillende 

mailto:uitzichtarnhem@gmail.com
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tradities verteld werden: Rusland, Tsjechië, Syrië, Mexico  en een zelf geschreven verhaal 
dat speelt in het huidige Nederland. Verhalenvertellers Jan Tijssen en Edgar Nollen, beiden 
opgeleid aan de Nationale Vertelschool, lieten de aanwezigen (opnieuw) ervaren hoe het is, 
als je intensief luistert naar de verhalen van vroeger en van nu. Hoe je meegaat in de 
vertelling met verschillende lagen en met archetypen als de koning en de dief, de sneeuw en 
de bittere kou, de dieren en de engel. Hoe je het verhaal visualiseert en hoe je de verhalen 
van toen of van elders ook nu nog betekenis kunt geven. Het zeer aandachtig luisterend 
publiek, waaronder ook enkele kinderen, was voor de vertellers een genot om voor te 
vertellen, en dat kwam de kwaliteit van de verhalen alleen maar ten goede.  
Leo van Weele zorgde met zijn klarinetspel voor mooie muzikale overgangen tussen de 
verschillende verhalen.  
Heel bijzonder was het laatste kerstverhaal, dat Ciska Holtslag spontaan aanbood om te 
vertellen. Ciska is jarenlang lid geweest van onze werkgroep en vertelde haar kerstverhaal, 
waar we ademloos naar luisterden, dat speelde in de zware oorlogstijd in een kamp in 
Indonesië. Een waar gebeurd verhaal dat velen toen hoop gaf in de moeilijkste duisternis en 
ons nu ontroerde. 
 
 

Kelk met pateen naar schatkamer Walburgis 

Uit de nalatenschap van Ruud Bunnik 
 
Op 21 november jl. werd in aanwezigheid van enkele familieleden van de op 25 oktober 
2013 overleden pastor Ruud Bunnik door de executeur-testamentair, Mevr. L. Keizer, de bij 
diens priesterwijding op 21 juli 1957 van de familie ontvangen kelk met pateen 
overeenkomstig diens wens overhandigd aan Ab Warffemius, voormalig voorzitter van de 
Stichting Museum Schatkamer Sint-Walburgisbasiliek. 
De kelk met pateen zullen vanaf nu worden tentoongesteld in de Schatkamer van de H. 
Walburgiskerk. 
 
(Bericht overgenomen uit De Wijnrank, jaargang 1, nummer 7) 
 
 

Informatie over het Stadspastoraat Arnhem  
 

Dagelijks zijn er veel activiteiten in het 
Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét 
centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad 

in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en 
concerten. 
 
Enkele van de activiteiten in de komende tijd: 
 
Theatermonoloog 
Op donderdag 29 januari vertelt Nellie Markus in een theatermonoloog het 
verhaal van ‘Alejandra en José’, twee jonge mensen in Mexico. Nellie en haar 
man zijn via de organisatie WereldOuders‘sponsorouders’ van Antonio in 
Mexico, die – net als de personages Alejandra en José – woont in een 
zogeheten familiehuis. Voor deze voorstelling interviewde zij verschillende tieners in Mexico 
en uit hun verhalen maakte zij deze voorstelling, gruwelijk én hoopvol. 
De vertelling duurt ca. een uur. Na de pauze wordt de dvd ‘Het andere Mexico’ vertoond, met 
daarna gelegenheid tot gesprek. 
Entree: € 8 (€ 6). 
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Elke dag mediteren op het SpA 
Het SpA introduceert dit seizoen twee nieuwe meditatiemomenten: wekelijks op 
dinsdagavond van 19.15 tot 19.45 uur, en op donderdagnamiddag van 17.30 tot 
18.30 uur. Deze meditaties vinden plaats naast de al bestaande (en 
voortgezette) gelegenheden op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 
8.00 tot 9.00 uur. 

Zo biedt het SpA op elke werkdag van de week de gelegenheid om samen te mediteren. De 
inloop is vrij, en op basis van een zelf te bepalen geldelijke bijdrage. 
 
Vormen uit de natuur 

Ook op 29 januari begint de teken- en schildercursus ‘Vormen uit de natuur – 
Intuïtief tekenen en schilderen’, onder deskundige begeleiding van Esther 
Wittenberg. 
In deze cursus gaan we op zoek naar patronen in planten, dieren, mensen en 
hun directe omgeving. Met potlood en passer schetsen we eerst het geheel en 

dan de delen – op zoek naar specifieke patronen en figuren in de natuur. Wij werken die 
grondpatronen ‘op intuïtieve wijze’ uit tot (zen-)tangles, doedels en/of mandala’s. 
Het gebruik van diverse materialen is inbegrepen bij de cursus: penselen, inkt, lijm, 
(kleur)potloden, krijt, houtskool, acrylverf en papier. Zie ook: www.creos.nl 
 
Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op www.stadspastoraat.nl  
De adressen voor opgeven en aanmelden zijn 
Stadspastoraat Arnhem 
Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email stadspastoraat@planet.nl 
 
 

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 februarinummer inzenden vóór 5 februari 2015 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 11 februari 2015. 
 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 386 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 
aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com 

http://www.stadspastoraatarnhem.nl/wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/action.php?tg=l&mm=11939&co=h&us=a9c771ad616de5a53ae7e4bc8d83990a
http://www.stadspastoraat.nl/
mailto:stadspastoraat@planet.nl
mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com
http://www.rvkarnhem.nl/
mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com
mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com

