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Een volk dat voor tirannen zwicht
Allen die hier tesamen zijn,
de levenden, de doden,
de handbreed, die ons scheidt, is klein,
wij zijn tesamen ontboden
voor het gericht...
Gedenk de liefste, die hier ligt,
de broeder, vrind of vader,
maar gun uw ogen wijder zicht,
aanzie het land en alle mens tegader,
hoor dit bericht:
Wij staan tesaam voor het gericht,
voor goed of kwaad te kiezen,
een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen.
Dan dooft het licht.
Hendrik Mattheus van Randwijk (1909-1966)

Rijkdom
Column door Hannie Riksen
Eens op een dag ging een oude,
wijze man onder een boom rusten en
vond het ook een goede plek om te
gaan slapen. Opeens rende er een
jonge man vanuit het dorp naar hem
toe en riep: "Heeft u iets voor mij?. Ik
heb gedroomd dat ik een oude man
onder een boom zou zien zitten, die
mij heel rijk zou kunnen maken". "O,
dit bedoel je misschien, die vond ik
vandaag in het bos", sprak de oude
man en gaf hem een vuistgrote
steen. De jongeman sloeg stijl
achterover van verbazing. Het was
een diamant. Huppelend rende hij
naar zijn huis, hij was rijk, stinkend
rijk.
Maar ’s avonds kon hij de slaap niet
vatten. Duizend gedachten en
vragen bestormden hem de gehele
nacht. Vroeg in de ochtend rende hij
weer naar de oude, wijze man onder
de boom en zei: Hier heeft u uw
steen terug. Graag hoor ik van u hoe
u in staat bent om zomaar zo iets
kostbaars gewoon weg te geven. Als
u mij dat leert, dan ben ik pas echt
rijk".
Onderzoek heeft aangetoond, dat te
weinig geld niet gelukkig maakt en te
veel geld ook niet.
Is geld belangrijk? Is geld niet
belangrijk?
Mijn stelling is, dat geld op zich niet,
maar in de praktijk wel heel
belangrijk kan zijn, omdat wij een
maatschappij gecreëerd hebben die
bijna alles tot de factor geld herleidt.
Er kan zo dus ook ontzettend veel
goeds mee gedaan worden!
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Gebed tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de RvK Arnhem
Heer, onze God,
in ontreddering over de gewelddaden,
ver weg en dichtbij in Parijs,
hebben wij onze kaars ontstoken,
met daarop Uw Woord:
“Smeedt zwaarden om tot ploegijzers.”
Maar hoe Heer?
Wij weten het niet meer.
Hoe?
Als ons hart een uitslaande brand is,
in plaats van een ijzer in uw vuur van liefde.
Hoe?
Als de bijl aan de wortel gezet is van waarden,
die Uw zoon ons heeft voorgeleefd,
en die wij in onze open samenleving
als vanzelfsprekend beschouwen?
Hoe?
Als onschuldige mensen op hun werk,
genadeloos worden doodgeschoten?
Hoe?
Als agenten meedogenloos op straat worden
geëxecuteerd?
Hoe?
Als gewone burgers in hun eigen supermarkt
worden vermoord?
Hoe, Heer bewaren wij onze hoop, geloof en
Liefde?
Daarom bidden wij voor onze regeringsleiders,
dat zij de wijsheid vinden
onze vrijheden te beschermen
met maatregelen,
die niet strijden,
maar accorderen met onze rechtstaat.
Daarom bidden wij Heer,
voor de nabestaanden van de slachtoffers,
dat zij kracht en troost vinden.
Wees bij allen, Heer,
die beroepsmatig van het vrije woord leven.
Geef hen de moed zich te blijven uitspreken.
Maak dat zij en de nabestaanden van de
slachtoffers,
zich gedragen weten door een samenleving,
die het vrije woord, waar zij voor staan
en hun geliefden voor stonden,
hoog houdt.
Wij bidden U voor de Joodse gemeenschap
voor wie de holocaust herleeft.
Laat hun angst hun niet verblinden of
verlammen,

verlicht hun met uw nabijheid.
Wij bidden U voor de moslims,
die hier, in het westen, een nieuw thuis
vonden,
maar zich nu niet meer welkom voelen.
Maak, Heer, dat zij en hun kinderen
niet verharden en radicaliseren
in hun eenzaamheid en beschaamd
vertrouwen.
Wij bidden U, Heer,
voor moeders, vaders, leraren en
allen die verantwoording dragen
voor de opvoeding van jongeren.
Geef hun de wijsheid
deze kinderen,
die ook Uw en onze kinderen zijn,
te vormen tot mensen naar Uw evenbeeld:
mensen die hun bestemming kennen en
die zich niet verliezen in terreur en geweld.
Wij bidden U voor de nabestaanden
van de daders van de terreurdaden,
dat zij niet geïsoleerd en gedesillusioneerd
raken.
Laat ons hun niet met de nek aankijken
om iets dat zij niet hebben gedaan.
Zo bidden wij U Heer,
voor een samenleving,
die zich niet door terreur laat
intimideren,
het vertrouwen in elkaar niet
laat breken,
die haar vrijheden bewaakt,
en de rechtstaat respecteert.
Daarom vragen wij U,
wees ons allen nabij.
Laat Uw liefde ons kompas,
en Uw Woord de lamp voor
onze voet zijn,
op weg naar een wereld
van vrede en gerechtigheid.
Dan leggen wij nu in stil gebed,
ieder voor zich,
aan U voor wat in ons hart is..........
Amen.

Met de aanslagen in Parijs in gedachten sprak Elfriede ter Schegget tijdens de opening van
de nieuwjaarsbijeenkomst van de RvK Arnhem op 13 januari het bovenstaande gebed uit. Zij
deed dit nadat Johannes Kon de kaars, die wij uit Gera gekregen hebben, had aangestoken.
In de vergadering van de Raad van Kerken op 27 januari las zij het op pagina 1
weergegeven gedicht van Van Randwijk. Voor de Tweede Wereldoorlog was Van Randwijk
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hoofdonderwijzer in Amsterdam en tijdens de oorlog actief in het verzet onder de naam
Sjoerd van Vliet. Hij was het die op 9 mei 1945 de mensen op de Dam in Amsterdam
toesprak met de openingszin: “Amsterdammers wij zijn vrij!”. Van Randwijk is als dichter niet
zo bekend, maar de zin die prijkt op het Weteringcircuit te Amsterdam geniet wel grote
bekendheid en is ook nu weer actueel. Het zijn de laatste drie regels van het gedicht:
Op pagina 11 meer over onze nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari jl.

Van de bestuurstafel
Raad van Kerken Arnhem
Statutenwijziging
In de laatste AV van de Raad kwam opnieuw ter sprake een eventuele statutenwijziging. De
discussie startte in april vorig jaar n.a.v. de vraag van de werkgroep De Zijp, die zich in haar
overweging om als geloofsgemeenschap lid te worden van de Raad, verwonderde over de
formulering van art. 2 van onze statuten. Die staat er zo sinds de oprichting in 1971 en is bij
de meest recente wijziging van 1996 niet aangepast.
Maar, we zijn bijna 20 jaar verder en onze denkbeelden zijn geëvolueerd. Vandaar dat een
drietal theologen uit ons midden - de vertegenwoordigers Joke Kolkman, OKK; Yolanda
Voorhaar, PGA aangevuld met Marieke Fernhout (PG) de Raad een alternatief voorstel voor
een tekst heeft voorgelegd.
De Raad debatteerde daarover, maar kwam niet tot een eensluidend standpunt. Afgezien
van de tekst ligt er het probleem, dat alle aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen
zich (positief) zouden moeten uitspreken over een statutenwijziging. De kans bestaat, dat
sommige gehecht zijn aan de huidige terminologie. Het DB beraadt zich op de situatie.
Art. 2.1 luidt: De Raad stelt zich ten doel een samenwerkings verband te zijn van plaatselijke
kerken en geloofsgemeenschappen. Hij belijdt Jezus Christus als Heer en respecteert de
uitwerking van dit belijden in de onderscheiden kerkelijke tradities.
Alternatief: Het evangelie van Jezus Christus is de bron en de bedding. Wij weten ons
verbonden met de christenen van de eerste eeuwen, die Jezus als hun Heer beleden en met
de stromingen die daaruit zijn voortgekomen. Openheid naar elkaars traditie en wijze van
geloven is de basis van de onderlinge ontmoeting.
“Parijs” en verder
Medio januari is naar later bleek, een concept persbericht opgesteld over de afschuwelijke
aanslagen in Parijs, die door iedereen veroordeeld worden.
De Islamitische Unie - een van de moskeeorganisaties in Arnhem, waarmee ook de Raad
contacten heeft - heeft bij monde van haar voorzitter, de heer Budak, deze verklaring
verspreid onder leden van het Turks Platform Arnhem en een aantal christelijke kerken.
Alhoewel de Raad in het concept als ondertekenaar werd genoemd, is hij niet (formeel)
benaderd. Op basis van de tekst hebben Parkstraat Gemeente, Eusebiusparochie en
Doopsgezinde Gemeente positief gereageerd door ondertekening. De PGA deed dat om
haar moverende redenen niet.
In onze AV zijn de opvattingen hieromtrent uitgewisseld. Het bezwaar tegen de voorgelegde
tekst zat in de alinea waarin afstand werd gesuggereerd van het fenomeen van het
onbeperkte recht op vrijheid van meningsuiting, dat al eeuwen in Frankrijk en elders bestaat.
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Een rechter doet zonodig in bezwaar een uitspraak over een situatie, als deze de
(moedwillige) belediging van een persoon; groep of religie betekent.
De uitgesproken gevoelens in de Raad peilend zou hij waarschijnlijk om die reden ook niet
getekend hebben. De verklaring leverde een kritisch stukje op in de Gelderlander. Als Raad
willen we uiteraard met onze moslim geloofsgenoten verder in de opbouw van een in alle
opzichten tolerante samenleving in Arnhem. Vandaar dat er in de voorbereiding van de
komende gezamenlijke 4-meiviering uitgebreid aandacht aan deze inzet wordt besteed.
Solidariteit staat voor ons voorop!

God van gewone mensen
Walburgislezingen seizoen 2014-2015
Voor de Walburgislezingen tijdens het seizoen 2014-2015 is gekozen voor
het thema ‘bezieling, met een duurzaam karakter’.
In dit kader is als derde gastspreker uitgenodigd Leo Fijen.
Leo Fijen is Nederlands historicus en journalist, en sinds 1 januari 2009
hoofd van de omroep RKK. Daarnaast is hij presentator van het RKKprogramma ‘Geloofsgesprekken’ dat iedere zondagochtend voorafgaand
aan de eucharistieviering wordt uitgezonden.
Leo Fijen is ook auteur/redacteur van diverse boeken waaronder ‘het familiedrama
van Zoetermeer’ en ‘geloven op zondagmorgen’.
Zijn Walburgislezing gaat over ‘God van gewone mensen’, over God die tot ieder van ons
spreekt en over de weg naar die God. Wat bezielt spirituele mensen die naar een God op
zoek zijn!
Datum: woensdag 11 februari 2015. Aanvang: 20:00 uur (kerk open vanaf 19:30 uur)
Locatie: Walburgiskerk, Walburgisplein 1 Arnhem. Kosten: € 6,00 per persoon.
Reserveren: walburgis.locatie@eusebiusparochie.nl of 026-4426469.
Ook op de avond zelf zijn er nog voldoende kaarten beschikbaar!

De tien geboden voor het milieu
Lezing
Wij hebben het voorrecht om deel uit te maken van de schepping en op
deze prachtige planeet Aarde te leven. Het mag een wonder heten dat met
de plek die de Aarde in de kosmos inneemt, precies die omstandigheden
worden gecreëerd die leven mogelijk maken. De Aarde
herbergt een schat aan biodiversiteit, die echter snel
afneemt onder andere door opwarming van de Aarde.
Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit bedreigen het leven op
Aarde en dus ook de schepping. De mens wordt in de Bijbel opgeroepen
om de schepping te behoeden en te bewaren. Als we daar gehoor aan
willen geven dan is er een radicale verandering van levensstijl op grote
schaal nodig. Christenen zouden hierin een lichtend voorbeeld kunnen
zijn, of misschien wel moeten zijn. Om daar inhoud aan te geven zijn de
tien geboden voor het milieu verschenen. In de lezing zal Marjolein Tiemens ons laten zien
wat deze richtlijnen voor ons geloof kunnen betekenen en wat we ermee kunnen in het
dagelijks leven.
De lezing vindt plaats in de Vredebergkerk op woensdag 25 februari om 20.00 uur.
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Marjolein Tiemens-Hulscher is bioloog en geeft cursussen, lezingen en workshops over de
verbondenheid van geloof en duurzaamheid.
Een voorproefje kunt u vinden op de website http://groengeloven.com onder het kopje 10
geboden voor het milieu.
Groen geloven is duurzaam doen!

Samen eten en bidden op weg naar Pasen.
Sobere maaltijden
Er staat al jarenlang rijst op het menu van de gelovigen. Het Oecumenisch
Platform Arnhem- Noord organiseert elk jaar een aantal rijstmaaltijden in de
vastentijd. Mensen uit allerlei kerken zitten samen aan tafel. We eten een
sobere maaltijd in verbondenheid met allen die maar nauwelijks genoeg
hebben om van te leven. Tijdens de maaltijd hebben we aandacht voor een bepaalde groep
mensen die vaak vergeten worden. De maaltijd wordt afgesloten met een korte viering, een
vesper waarin het gebed voor de wereld centraal staat.
Dit jaar is de keuze gemaakt om de situatie van de Migrantenkerken in onze stad te
belichten. Vertegenwoordigers zijn uitgenodigd om over hun ervaringen te vertellen. Geloof
en cultuur van hun land van herkomst, gaan vaak samen hand in hand in hun bijeenkomsten.
Wat komen ze tegen? Wat betekent de kerk voor de leden? En voor de samenleving? We
gaan graag in gesprek.
Vorig jaar kon het door omstandigheden niet doorgaan. Het werd in verschillende kerken
echter wel gemist. Dit jaar komen we met een nieuwe inzet.
Er zijn dit jaar twee rijstmaaltijden.
Op woensdag 25 februari in de Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505.
Op woensdag 18 maart in de Baptistenkapel, W. van Kleeflaan 6.
Beide maaltijden beginnen om 18.30 uur.
Daarna zal er een vesper worden gehouden die begint om kwart over 7 en ongeveer een half
uur zal duren.
U bent ook van harte welkom om alleen de vesper bij te wonen.

Walburgis Actueel
Zaterdag 14 februari 2014 is om 10.11 uur de Carnavalsviering van de On-Ganse.
Zondag 15 februari om 10.00 uur meditatieve joodse gezangen.
In de Vastentijd staat het gedachtegoed van Teresa van Avila centraal: Wat moet ik met dat
licht van jou?
Iedere woensdag is er een Vesper, beginnend op Aswoensdag 18 februari om 19.00 uur.
Verder op zaterdag 21 februari van 12 tot 16 uur “Walburg open” voor stilte en inspiratie
Zondag 22 februari 10 uur: “Verlangen naar de bron”, viering rond een centraal thema in
Teresa’s leven.
Zie verder: www.walburgisarnhem.nl

Bidden en hedendaagse spiritualiteit
Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 1 maart 2015
In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 1 maart 2015 een
bijeenkomst plaats met Holkje van der Veer.
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Als Holkje (1960) door een stage bij toeval het klooster in Zwolle leert
kennen, gaat er een wereld voor haar open. Zij voelt zich er zo thuis, dat
zij in 1996 ook zelf dominicanes wordt. In haar boek ‘Verlangen als
antwoord’ vertelt ze over haar verlangen naar echtheid, naar een zinvol
bestaan. Sinds de verschijning van dit boek wordt zij de ‘hipste non’ van
Nederland genoemd. Ze behandelt thema’s als waarheid, contemplatie,
leren, gebed en gemeenschapsleven. In de voordracht zal zij ook ingaan
op vragen als: Wat is bidden precies? Welke facetten zitten er aan bidden? Tot wie bid je?
Hoe ervaar je het transcendente?
Holkje van der Veer is dominicanes in het klooster van Huissen. In haar boek beschrijft ze
het religieuze leven in al zijn gewoonheid en suggereert dat in het gewone een onpeilbare
diepte schuilt.
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Tijd: 16.30 uur tot 18.00 uur. Inloop vanaf 16.00 uur
Informatie: Arianne Boon, tel. 026 339 1943

Geloof en kerk in een digitale samenleving
Op 5 maart is er in het Dorpshuis van Schaarsbergen een avond over
geloof en kerk in een digitale samenleving.
Onze samenleving is ingrijpend veranderd sinds de komst van allerlei
moderne communicatiemiddelen en vooral internet. Misschien is de
invloed hiervan wel vergelijkbaar met de impact van de uitvinding van het wiel of de
stoommachine.
Wie nu denkt dat alleen jongeren hiervan invloed ondervinden heeft het mis. De mobiele
telefoon is ook niet meer weg te denken uit het leven van de meeste ouderen,
internetbankieren, skypen met de (klein-) kinderen aan de andere kant van de wereld en
allerlei medische ontwikkelingen waardoor we langer, gezonder leven, iedereen heeft ermee
te maken.
Veranderingen in de samenleving hebben ook invloed op de manier van geloven. Hoe
spelen we hier als kerk op in? Hoe beantwoorden we de nieuwe vragen op gebied van
zingeving en levenskunst? Hoe brengen we het Woord van en over God ter sprake in een
beeldcultuur? De Protestantse Kerk heeft hiervoor onder andere de digitale kerk gelanceerd:
www.mijnkerk.nl
Vlootpredikant Fred Omvlee is één van de oprichters ervan en
internetdominee.
De site blijkt aan een behoefte te voldoen. Digitaal een kaarsje
aansteken en een gebed delen met mensen die je nooit in
levende lijve hebt ontmoet, blijkt troostvol, juist voor mensen die
het in de gevestigde kerken niet, niet meer of nog niet vinden.
Fred Omvlee komt op 5 maart 2015 vertellen en – hoe kan het
anders – via de beamer laten zien wat er mogelijk is en welke
uitdagingen er liggen en welke kansen voor kerk en geloof.
Neem vast een kijkje op de digikerk www.mijnkerk.nl en/ of kom 5 maart naar het Dorpshuis
Schaarsbergen, Kemperbergerweg 804, 6816NX Arnhem.
Tijdstip: koffie vanaf 19.45 uur. Aanvang: 20.00 uur.
Ds. Wilma Hartogsveld
(Overgenomen uit de Kerkklok, kerkblad van de Prot. Gem. Schaarsbergen, februari 2015)
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Wereldgebedsdag 2015
Op de eerste vrijdag van maart komen op de hele wereld mensen bijeen van
verschillende achtergrond en religie om gezamenlijk te bidden.
De Wereldgebedsdag heeft elk jaar een ander thema, dat wordt uitgewerkt in
een orde van dienst. De gebeden en schriftlezingen zijn overal dezelfde. Deze
keer hebben vrouwen van de Bahama’s de viering voorbereid. De Bahama’s bestaan uit een
groot aantal eilanden in de Atlantische Oceaan, ten oosten van Florida en ten noorden van
Cuba. Het thema van de viering luidt: ‘begrijp je mijn liefde?’, dat verwijst naar het Evangelie
volgens Johannes hoofdstuk 13 vers 1-17.
De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de vieringen, gaat naar projecten die
verbonden zijn met het land waar de orde van dienst gemaakt is.
Er zijn in Arnhem op 6 maart twee vieringen waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
- Om 10.30 uur in de kerkzaal van verzorgingshuis ‘Vreedenhoff’, Esperantolaan 2, 6824LV
Arnhem- Noord. Voorganger is ds. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer.
- Om 10.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils, Leidenweg 11-13, 6843 LA
Arnhem-Zuid. Inloop vanaf 10.00 uur; voorganger is luitenant J. Herben.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of thee.
Contact: Tjitske Oosterbaan (tel. 3615136)

Korte berichten


Elke vrijdag 12.30-12.45 uur. Coventrygebed in de Walburgiskerk



Joodse meditatieve zang in de Walburgiskerk. ‘Hoor! De stem van
mijn lief!‘ is de titel van een Meditatief Uur, waarin gelezen psalmen en
moderne gedichten afgewisseld worden met het samen zingen van
eenvoudige, meditatieve Joodse gezangen. Piet van der Heide gaat
voor in de zang. Zondag 15 februari, 10.00 uur

De Armeens Apostolische Kerk in Arnhem
Ontstaan & Geschiedenis
De Armeens Apostolische kerk is als waarnemer verbonden aan de Raad van Kerken
Arnhem. Zij heeft een zeer lange geschiedenis en is daarmee één van de oudste christelijke
kerken.
Veel Arnhemmers en ook leden van de RvK zullen deze bijzondere kerk niet kennen.
Daarom zijn wij blij dat de heer Manouk Arshakian is ingegaan op ons verzoek om meer
informatie over de Armeens Apostolische Kerk door ons onderstaand artikel te sturen.
De Armeens Apostolische kerk heeft geen eigen website. Informatie is te vinden op
www.facebook.com/ArmeensApostolischeKerkArnhem
Het emailadres is armeensekerkarnhem@gmail.com
De Armeense Kerk heeft veel groei en veranderingen meegemaakt gedurende haar meer
dan 1700-jarige bestaan. Vanaf het moment dat de Armeniërs het christendom hebben
geaccepteerd, hebben wij ons gebonden aan onze godsdienst met geloof en passie. We
hebben oorlogen, vervolgingen volkerenmoord en moeilijkheden overleefd, allemaal in de
naam van het christendom. Daarbij heeft de Kerk een belangrijke rol vervuld in het
vormgeven van de Armeense staat.
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De Armeens Apostolische Kerk is een zelfstandig christelijke
kerkgenootschap. Volgens historisch bewijs, werd het christendom in
Armenië al in de tweede helft van de eerste eeuw door twee discipelen van
Jezus Christus gepreekt, namelijk, St. Thaddeus (Johannes 14:22-24) en St.
Bartholomeus (Johannes 1:43-51). Gedurende de eerste drie eeuwen was
het christendom in Armenië een verborgen religie onder zware vervolging.
Het was aan het begin van de vierde eeuw na Christus, dat het christendom
officieel door de Armeniërs werd geaccepteerd als de staatsgodsdienst. In de
officiële Kerstening van Armenië speelden St. Gregorius de Verlichter, de
beschermheer van de Armeense Kerk, en de heerser in die tijd Koning Tiridates III, een
centrale rol. Hierbij waren de Armeniërs de eersten in de geschiedenis die het christendom
tot staatsgodsdienst verklaarden.
St. Gregorius de Verlichter verwoestte onmiddellijk de tempels van de heidense godsdienst
en met behulp van koning Tiridates III en de Armeense vorsten bouwde hij in het hele land
christelijke kerken voor het volk om daar God te eren. Tussen 301 en 303 werd de eerste
nationale kerk in de geschiedenis van het christendom gebouwd, namelijk de Kathedraal van
Etchmiadzin, genaamd ‘Surb Astvatsatsin Yekeghetsi’. Deze kerk staat symbool voor het
Armeense geloof, de staat en het volk.
Geloof
Sinds de 5e eeuw behoort de Armeens Apostolische Kerk tot de Oriëntaals-orthodoxe
Kerken. De Armeense spiritualiteit is sterk bepaald door het lijden. Jezus’ dood en verrijzenis
worden met de collectieve ervaring van lijden verweven in de Armeense gebeden en
religieuze liederen. De liturgische taal is klassiek Armeens.
Huidige situatie
De Armeens Apostolische Kerk telt wereldwijd ongeveer 8 miljoen leden, waarvan in
Nederland circa 25.000 leden en heeft twee Katholikos: ·Karekin II van Edzjmiatsin, Armenië
en Aram I van Antelias, Libanon. Daarnaast bestaan er twee patriarchen: een in Jeruzalem
en een in Constantinopel. Alle vier hebben ze een grote mate van kerkelijke autonomie maar
de katholikos van Edzjmiatsin, die zichzelf 'katholikos van alle Armeniërs' noemt, wordt mede
gekozen door Armeniërs uit de diaspora en fungeert als een primus inter pares
In Nederland zijn er 3 Armeense Kerken gevestigd, namelijk in Almelo, Amsterdam en
Maastricht. Daarnaast bestaan er Armeense parochiën in Arnhem, Assen, Eindhoven,
Dordrecht en Alkmaar.
Relatie met Nederland(in notendoop)
 Sint Servaas de Armeniër, bisschop van Tongeren en de eerste bisschop in
Nederland van Maastricht.
 Uit vroegere notariële aktes van gemeente Amsterdam blijkt dat de eerste Armeniërs
omstreeks 1627 in Nederland zijn aangekomen.
 In 1715 werd de in Amsterdam gebouwde Armeense Apostolische kerk ingewijd met
de naam “De Heilige Geest”.
Ontstaan van de parochie in Arnhem en haar missie
Medio 1997 is na een dapper initiatief door een paar Armeniërs vanuit Arnhem de eerste
officiële kerkdienst gehouden. Vanuit de noodzaak naar een Armeense kerk voor de
Armeniër die in en rond Arnhem wonen, hebben de initiatiefnemers sindsdien besloten in
overleg met de kerk in Amsterdam en de pastoor om iedere maand 1 keer een kerkdienst
buiten de gevestigde kerken te houden.
De Parochie in Arnhem was daarmee de eerste in Nederland die een kerkdienst wist te
regelen en te onderhouden voor de Armeniërs buiten Amsterdam en Almelo.
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Sindsdien werkt de Armeens apostolische kerk in Arnhem continu hard om zoveel mogelijk
Armeniërs in Arnhem en Gelderland te bereiken. De kerk in Arnhem symboliseert sinds jaren
als de hoofdkerk van de Armeniërs in Gelderland en het aantal kerkgangers neemt gestaag
toe.
Tegenwoordig vindt de eucharistieviering elke eerste zaterdag van de maand om 14.00 uur
plaats. We houden onze kerkdienst in de Opstandingskerk Arnhem aan de
Rosendaalseweg 505, 6624KL Arnhem.
Onze deuren staan wijd open voor alle Armeniërs en niet Armeniërs om nader kennis te
maken met onze kerk en haar geschiedenis.
De intenties waar wij naar sterven en voor werken zijn:
 Het bijeenhouden van ons volk en het verbroederen van de Armeense gemeenschap
zowel in religieuze als in sociale zin.
 Het zelfbewust zijn van het nationale aanzien en de nationale identiteit.
 Het behouden van de nationale waarden, de moedertaal, cultuur en
tradities en deze zonder verloedering overdragen aan de volgende
generatie.
Er is een boek verkrijgbaar over de massamoord op de Armeniërs: De eerste
Holocaust/ Robert Fisk.

Kerk zijn in de participatiesamenleving
Platform OKO vraagt Arnhemse Kerken om zelfonderzoek
Kerkenraden, en besturen van parochies en diaconale instellingen in
Arnhem vonden kort geleden in hun mailbox een brief van het
Platform OKO. Voor wie dat niet meteen wat zegt: OKO staat voor
Overleg Kerken en Overheid. Dat betekent dat het platform kerken en
christelijke geloofsgemeenschappen bundelt om samen
gesprekspartner te kunnen zijn voor het Arnhemse gemeentebestuur
en de stedelijke politiek. Onderwerp van dat gesprek is meestal een
‘sociale kwestie’, een actualiteit of structureel probleem op het gebied van zorg, welzijn of
(verlies van) arbeid.
Het zal niemand ontgaan zijn wat vandaag actueel is. Sinds 1 januari jl. zijn er op het terrein
van zorg en welzijn veranderingen ingegaan die verregaande consequenties hebben voor
wie er direct of indirect mee te maken hebben. Veel landelijke taken gingen over naar de
lokale gemeente en tegelijkertijd werd een forse bezuiniging toegepast. Met het intreden van
die organisatorische veranderingen in de zorg, zijn net als overal in het land ook in Arnhem
zogeheten wijkteams van start gegaan. Professionals op het terrein van maatschappelijk
werk, langdurige zorg, jeugdzorg, werkloosheid- en armoedebestrijding werken daarin
samen om getroffen burgers in hun eigen woonomgeving te benaderen en te ondersteunen.
Ze rekenen daarbij ook op de ‘eigen kracht’ van mensen in problemen en op vrijwillige inzet
van familie, vrienden, buren en andere vrijwilligers. ‘Participeren’ is het sleutel- , misschien
ook wel toverwoord: van burgers wordt sociale betrokkenheid, vrijwillige inzet, mantelzorg,
meedoen verwacht – op allerlei terreinen van zorg, welzijn en werk.
Hoort de kerk ook bij die participatiesamenleving? De vraag stellen is haar beantwoorden:
‘meedoen’, betrokkenheid bij elkaar is immers het hart van kerk zijn. Maar hoe ver gaat die
betrokkenheid? Is een kerkgemeenschap alleen voor de eigen leden of heeft ze ook een
uitnodigende kant naar de wijdere omgeving, de eigen buurt of wijk? Het Platform OKO ging
daarover in gesprek met enkele vertegenwoordigers van zo’n Arnhems wijkteam. En
ontdekte dat ook in zo’n wijkteam naar kerken wordt gekeken als naar partners in de
participatiesamenleving. Er zijn verwachtingen: kerken en hun leden kunnen een eigen rol
spelen, een eigen bijdrage bieden in de nieuwe opzet en organisatie van zorg voor elkaar.
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Zijn de Arnhemse kerken voorbereid op die taak en verwachtingen? Daarover gaat de brief
aan de besturen. Gevraagd wordt om de eigen activiteiten onder de loep te nemen en na te
gaan welke daarvan geschikt zijn om onder de aandacht te brengen van het wijkteam uit de
eigen buurt. Is er een diaconale of pastorale activiteit, op het terrein van aandacht,
ontmoeting, hulpverlening of zingeving, die ook in de woonwijk van waarde kan zijn?
Voor een lokale kerk kan het even wennen zijn, even omschakelen: misschien heb je als
kerk nog niet eerder op een dergelijke manier naar het eigen aanbod gekeken. Anderen
waren er misschien al veel eerder mee bezig. Voor Platform OKO is het van belang om een
eerste overzicht te kunnen maken van wat er in deze nieuwe situatie door Arnhemse kerken
aan maatschappelijk waardevolle activiteiten wordt aangeboden en uitgevoerd. En op basis
daarvan verder te denken en verder te spreken. Met vertegenwoordigers van de nieuwe
stedelijke zorgorganisatie – en met de eigen achterban, de kerken.
OKO hoopt van harte dat iedere aangeschrevene aan haar verzoek serieus aandacht aan wil
besteden. En de gestelde vragen gaat beantwoorden. In het belang van het eigen
kerkenwerk. En ten gunste van de eigen buurt en stad.
Kees Tinga is lid van de werkgroep van Platform OKO die de brief aan de Arnhemse kerken
schreef.

De Nederlandse Compassieprijs 2015
Teken van compassie en verbinding
De Compassieprijs 2015 wordt uitgereikt aan iemand die harten
verzacht en mensen verbindt die in onze samenleving niet (meer)
vanzelfsprekend met elkaar in contact komen.
Volgens een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP) komen verschillende groepen in onze samenleving elkaar nauwelijks nog tegen: rijk
en arm, allochtoon en autochtoon, hoog- en laagopgeleiden, oud en jong: ze leven ieder in
hun eigen ‘laag’ van de sandwich die de Nederlandse samenleving vormt. Het SCP spreekt
van een ‘urgent en opkomend cohesieprobleem.’
Daarom willen wij de Compassieprijs 2015 graag uitreiken aan iemand die verbinding legt
tussen groepen in de samenleving die niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact
komen.
Kent u iemand die zich hiervoor inzet?
Dan kunt u hem of haar nomineren voor de landelijke Compassieprijs 2015.
De Compassieprijs wordt uitgereikt op zaterdag 18 april tijdens Inspiratie 2015 in Utrecht en
sluit aan bij het thema van Inspiratie 2015: “Connected. Waaraan verbind jij je verhaal?”
Nomineren kan tot 1 maart 2015.
Basis van Compassie
De basis van compassie ligt in de leefregel ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt
worden’. Van de prijswinnaar verwachten wij dat hij of zij dit principe op een opmerkelijke
manier heeft vormgegeven in de Nederlandse samenleving. De jury zal daarbij nadrukkelijk
kijken naar de overdraagbaarheid van de bijdrage.
Prijs
De Compassieprijs bestaat uit een compassielamp en een bedrag van 1.000 euro. De
prijsuitreiking wordt jaarlijks georganiseerd door een andere groep binnen steeds weer een
ander domein. Dit jaar is dat het domein Samenleving. De prijs is een initiatief van de
Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland, Vereniging van Vrijzinnig
Protestanten en Het Apostolisch Genootschap. Zij verzorgen dit jaar ook de uitreiking i.s.m.
de stichting Handvest voor Compassie NL. (www.handvestvoorcompassie.nl)
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Aanmelden
Wilt u iemand aanmelden voor de Compassieprijs 2015? Dat kan tot 1 maart 2015.
Download het aanmeldformulier op http://www.vrijzinnig.nl/inspiratie-2015/compassieprijs2015.html en stuur deze als attachment aan mverduyn@apgen.nl naar ons terug of stuur
deze per post naar: Compassieprijs 2015, p/a postbus 116, 3740 AC Baarn

Nieuwjaarsbijeenkomst RvK Arnhem
Terugblik
Dinsdagmiddag 13 januari was de traditionele Nieuwjaars ontmoeting van de
Raad van Kerken Arnhem in het wijkcentrum De Bakermat.
In het bijzonder werd stilgestaan bij de dramatische gebeurtenissen in Parijs de
week daarvoor.
Johannes Kon opende met het lezen van het Bijbelgedeelte uit Micha 4 (vers 3-5) over het
komende vredesrijk waarin de volken de oorlog niet meer zullen leren. Elfriede ter Schegget
bad daarna met ons voor vrede en verdraagzaamheid. Dit gebed vindt u op pagina 2 van dit
Bulletin.
Daarna vertelden enkele vertegenwoordigers van werkgroepen van de Raad over hun
werkzaamheden.
We kregen informatie over de werkgroepen UitZicht (Nienke Brugman), Oikocredit (Guus
Rood) en Kerkennacht (Ewald den Blaauwen).
Ad Bogaard vertelde over het Stadspastoraat en Klaas Eldering over de informatieve website
Zin in de regio.
Sinds kort is de Armeens Apostolische kerk vertegenwoordigd door een waarnemer in de
raad. Manouk Arshakian vertelde iets over deze kerk en het Platform Migrantenkerken
Arnhem. Op pagina 6 van dit Bulletin vindt u een artikel met informatie over deze kerk.
Frans Koevoets van de RvK Dieren was aanwezig en vertelde iets over zijn raad.
Vervolgens was er ruimte voor onderling contact en gezelligheid.

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.
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Enkele van de activiteiten in de komende tijd:
Nieuwe Poëzie van Nu
Op vrijdagmiddag 27 februari start een tweede serie 'Poëzie van Nu'. Vijf
nieuwe hedendaagse dichters komen aan het woord. Morries Leeraert leidt je
in in hun gedichten.
Denk daarbij aan dichters als Astrid Lampe, met woorden die soms over de
pagina uiteenspatten: ‘Vat dit niet te persoonlijk op/ je moet eraan!’; en aan Mustafa Stitou:
‘Ik ben de jonge Marokkaan en zijn anderstalige gedachten’.
Workshop: Etsen en aquatinten
Beeldend kunstenaar Laura Casas Valle biedt in aansluiting op haar
expositie ‘’Heldere lijnen van melancholie’’, in het Stadspastoraat, een
workshop aan. Tijdens deze middag maak je kennis met de techniek van
etsen (geëtste lijn en aquatinten) en ga je na afloop naar huis met iets
mooi van eigen hand.
Wanneer: vrijdag 13 februari 13.00-17.00 uur. Kosten: €32, -, Adres atelier: Oost Peterstraat
23, Arnhem.
Z.s.m. opgeven bij Laura: email: icasasvalley@hotmail.com tel. 06 29414885
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 maartnummer inzenden vóór 5 maart 2015 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 11 maart 2015.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 395 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

