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Lente
Column door Guus Rood
Er werken veel Nederlanders in
ontwikkelingslanden. Missie en
zending bestaan nog steeds en
de werkers verrichten heel nuttig
werk.
Ik was betrokken bij een project
in Kenia en als ‘onze mensen’
voor Europees verlof
terugkwamen was mijn vraag
altijd: “Wat viel je het eerst op?”
Het antwoord: “Je kon van
Schiphol prima naar Arnhem
rijden want er zaten nergens
gaten in de weg.” Of: “Het licht
blijft ook na 22.00 uur gewoon
branden.” Allemaal zaken die
voor ons doodnormaal zijn.
Er was ook verbazing. ”De
rijkdom, die bomvolle karretjes in
de supermarkt. En dan toch nog
het vele gemopper”.
Als je dat hoort besef je weer
eens hoe ongelofelijk goed wij
het hier hebben. Schoon water,
een woning, scholen en
medische zorg.
We zouden veel meer
dankbaarheid moeten tonen. In
een stil moment van reflectie, bij
gebed, in een goed gesprek met
familie of vrienden. Dan besef je
weer hoe oneindig veel goeds
ons wordt geschonken.
En als je die
ontwikkelingswerkers vraagt wat
ze in de verre landen het meest
missen is het antwoord: de
seizoenen! Lente, zomer, herfst
en winter. In de maand mei is de
natuur op z’n mooist en toont de
schepping het nieuwe leven
uitbundig.
Geniet er dus van, het is
helemaal gratis.

Zie informatie interreligieuze dodenherdenking op pag. 2
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Letter en geest
Een Pinkstergedachte
In mijn Franse tuin zet ik de tuinmeubelen in de olie. Mijn nichtje van
tien, voor wie Frans haar eerste taal is, vraagt of zij mag helpen. Dat
mag. “Haal maar even het blik met groen etiket uit de bijkeuken” zeg
ik. Even later komt ze ermee aan en vraagt: “Maar wat is nou eigenlijk
te-a-ko-lie?”
Deze grappige gebeurtenis stemt ook tot nadenken. Blijkbaar gaat elkaar werkelijk verstaan
verder dan dezelfde letters en woorden lezen of dezelfde taal spreken. Elkaar werkelijk
verstaan betekent ook, en misschien wel meer, proberen te begrijpen welke betekenis de
ander toekent aan wat je niet ziet. De ruimte tussen de letters, de stilte tussen de
lettergrepen en woorden zeggen net zoveel als de woorden en letters zelf. Letters en
woorden kun je zichtbaar maken.maar wat de ander tussen de letters, tussen de woorden en
tussen de regels door precies bedoelt kun je alleen maar leren te begrijpen door te luisteren.
Pas dan worden te-a-ko-lie en teak-olie een. Pas dan is de ontmoeting compleet. Dat is voor
mij de betekenis van de uitstorting van de Heilige Geest, waardoor wij elkaar in alle tongen
kunnen verstaan. Dat is de Geest die ons leert niet naast elkaar, maar werkelijk samen te
leven. In die Geest maakt het niet uit waar je vandaan komt, welke taal je spreekt of wat je
gelooft. Die Geest, uitgestort met Pinksteren, is de voorbode van het komende Rijk. Het
Koninkrijk dat onbereikbaar lijkt, en misschien ook wel is, maar dat als we naar de Geest
leven wel ietsje dichterbij komt. We kunnen het Rijk niet zien, maar er wel over horen. Net
zoals we niet om een hoekje kunnen zien, maar wel om een hoekje kunnen horen. Daarom
moeten we leren luisteren, leren horen en begrijpen wat niet zichtbaar, maar wel wezenlijk is.
Pas als we elkaar zo leren verstaan, in die Geest, zijn we werkelijk een. Dan ligt Gods Rijk
als het ware om de hoek. Nog steeds niet zichtbaar, maar wel nabij.
Dit was het openingswoord door Elfriede ter Schegget op de algemene vergadering van de
RvK Arnhem van 24 maart.

Interreligieuze dodenherdenking
4 mei om 18.30 uur in de Walburgiskerk
De Raad van Kerken Arnhem organiseert (voor de 5e keer i.s.m. de TurksIslamitische Gemeenschap in Arnhem) een gezamenlijke dienst van gebed
en herdenking in de Walburgiskerk, Walburgisplein 1 t.g.v. de
Dodenherdenking op 4 mei in aanwezigheid van burgemeester Kaiser.
Pastores van de PGA en Eusebiusparochie en imams van de Turkiyem en
Aya Sofia moskee gaan samen voor in deze gebedsdienst.
De kerk is open vanaf 18.00 uur; de dienst begint om 18.30 uur en duurt tot uiterlijk 19.00
uur.
Nadien lopen de kerkgangers met de gezamenlijke krans van de beide gemeenschappen
naar het Stadhuis om zich aan te sluiten bij de informele ontmoeting aldaar.
Vandaar vertrekt om 19.45 uur de gebruikelijke stille tocht o.l.v. het college van B&W richting
oorlogsmonument en kranslegging bij de Eusebiuskerk.
Vertegenwoordigers van de Christelijke en Turks-Islamitische Gemeenschap leggen
gezamenlijk een krans.
Johannes Kon, duo voorz./secr. Raad van Kerken
tel. 06 506 11 483
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Debatavond ChristenUnie
Donderdagavond 30 april is er een debatavond
georganiseerd door de ChristenUnie.
De ontwikkelingen in de zorg in Arnhem houden
ons allemaal bezig. Ieder vanuit zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid. Nu we drie maanden met de gedecentraliseerde zorg aan de slag zijn,
is er genoeg stof voor het uitwisselen van ervaringen en het voeren van een discussie en
een goed gesprek over de rol van vrijwilligers, de gemeente, kerken en andere religieuze
gemeenschappen in de Arnhemse samenleving.
Waar lopen we tegenaan? Wat is de rol van kerken? Waar liggen grenzen, waar kansen en
waar kunnen we elkaar vinden?
Graag doen wij dit met alle religieuze gemeenschappen en betrokken instellingen in
Arnhem, dus ook met de uwe!
Om in te schatten hoeveel mensen er ongeveer komen, stellen wij uw aanmelding op prijs.
Een mailtje naar secretariaat@arnhem.christenunie.nl is voldoende.
De avond is In de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811JH Arnhem.
De avond begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Arnhem ontvangt 13 gasten uit Gera
Bericht van de werkgroep STIOC
Vrijdagmiddag 1 mei arriveren op station Arnhem 13 gasten uit Gera.
Ze worden ontvangen door de werkgroep STIOC van de Raad van Kerken
Arnhem. Deze werkgroep onderhoudt de internationale contacten van de Raad.
Het bezoek zal staan in het teken van compassie en herdenken. Het vindt
daarom plaats in de dagen rondom 4 mei.
9 gastgezinnen hebben zich bereid verklaard onze gasten onderdak te verlenen.
’s Avonds is er een eerste ontmoeting in de Bethlehemkerk waarin Ds. Ida Eldering de groep
zal verwelkomen en we met elkaar kennismaken. De avond wordt besloten met een
avondgebed.
Zaterdagmorgen 2 mei wordt om 9.30 uur in de Bethlehemkerk begonnen met een
Morgengebet verzorgd door de ACK Gera. Aansluitend wordt gesproken over een voordracht
gehouden door Ds. Hans v.d. Wal over compassie. In Duitsland wordt dit Anteilnahme
genoemd. De gedachten hierover van Karin Armstrong zijn daar nog nieuw.
Zaterdagmiddag is er een rondleiding door onze stad.
Op zondagmorgen bezoeken de gastgevers met hun eigen gasten de eigen kerkdienst.
’s Middags gaan we naar de Holocaust Cantata van Donald McCullough in de Dorpskerk van
Rheden uitgevoerd door het koor Nomen Nescio.
Maandag 4 mei begint om 9.30 uur in de Bethlehemkerk een Morgenandacht en wordt vanaf
10.00 uur gesproken over het thema “Gedenken”.
In de avond neemt de groep om 18.15 uur deel aan de interreligieuze viering in de
Walburgiskerk. Aansluitend nemen we deel aan de stille rondgang en zijn aanwezig bij de
kranslegging. Om 20.30 uur bezoeken we het concert Behind the Lines in de Eusebiuskerk.
Woensdagmorgen 6 mei vertrekt de groep weer per trein naar Gera.
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Wanneer u geïnteresseerd bent in het programma van het bezoek kunt u dit per mail
aanvragen via bulletin.rvkarnhem@gmail.com
U ontvangt het dan op uw emailadres.

Feest van veelkleurigheid!
Uitnodiging
Op zondag 10 mei is er een feestelijke dienst in de Rijnhal, met als
thema ‘Jezus kleurt je leven!’ Dit feest is een initiatief van Leven in
Schuytgraaf, de Kruiskerk en de Koepelkerk. Een heel aantal andere
Arnhemse kerken sluiten zich hierbij aan.
Dus kom, als je wilt met familie, vrienden en kennissen, naar de
Rijnhal en vier met ons mee. Iedereen is welkom!
Er staat koffie klaar vanaf 9.30 uur, we starten om 10.00 uur. Er is crèche voor de kinderen
tot 4 jaar en een eigen programma voor basisschoolkinderen.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een koffie, thee of
limonade, met iets lekkers erbij. De vraag is of je daarvoor iets wilt mee brengen, zoals
koekjes of cake. We nemen dat graag voor aanvang in ontvangst om het daarna feestelijk te
presenteren.
Zo ontmoeten we elkaar als Christenen uit Arnhem en omstreken en vieren we onze
verbondenheid met onze goede God.
De opbrengst van de collecte is voor de kosten van het feest en voor een missionair
Arnhems doel (wordt 10 mei bekend gemaakt).
Wil je meewerken? Geef je dan op bij onderstaand contactpersoon, we komen graag in
contact met:
Kinderwerkers (m/v): Jolijn Werkman: jolijnwerkman@gmail.com
Opbouwers (m/v): Maarten Westerink: md.westerink1@kpnmail.nl
Koffieschenkers (m/v): Maaike Posse: posse79@hotmail.com
Wij hebben er zin in, jij ook? Laten we het dak van de Rijnhal zingen, met het grootste aantal
Arnhemse Christenen dat ooit bij elkaar was! We zien je graag de 10e,
Voor vragen: Gisela.Houter@outlook.com / 06-17150030

Viering Hemelvaart met migrantenkerken
Evenals vorige jaren organiseert het Platform Migrantenkerken op
Hemelvaartsdag 14 mei een gemeenschappelijke viering.
Dit jaar nodigt de Syrisch-Katholieke Kerk mensen uit alle windstreken
uit om met hen het feest van Hemelvaart te vieren.
Hoe kun je vieren als in de landen waar de leden van de SyrischKatholieke Kerk vandaan komen zulke verschrikkelijke gebeurtenissen
plaatsvinden?
Het thema luidt dan ook niet voor niets “Hel en hemel op aarde”.
De viering begint om 11.00 uur in de kerk van Sint Jan Apostel Parochie aan de Oude
Velperweg 54 (de voormalige Willibrordkerk).
De dienst is tweetalig, Nederlands en Arabisch. Er is koorzang van de Armeens Apostolische
Kerk, de Indonesisch-Nederlandse Christelijke Kerk en de Syrisch-Katholieke Kerk.
Pastoor Noël Mosa, ds. Jan van der Stouw en pr. Jan Huls zullen voorgaan in de dienst,
volgens de eeuwenoude Syrische Ritus van Antiochië.
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Er zal een collecte zijn waarin we onze solidariteit kunnen uiten met christenen in nood in
Irak en Syrië.
Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij koffie/thee en een hapje.
Met vriendelijke groet,
Manouk Arshakian
Armeens Apostolische kerkbestuur Arnhem - Արնհեմի Հայ Առաքելական Եկեղեցի.
Adres: Rosendaalsweg 505, 6824 KL Arnhem, Nederland.
Lid van het platform migrantenkerken Arnhem, waarnemer bij de Raad van kerken
Arnhem(Gelderland).

Betekenis van de Voedselbank
Themaviering in de Walburgis op 31 mei
“Voedselbank, antwoord op verspilling en armoede?” is
het thema van de eerstvolgende viering van het
OLVékoor in de Walburgiskerk te Arnhem. De viering wordt niet zoals
gebruikelijk gehouden op de tweede zondag van de maand maar op 31 mei
aanstaande.
De voedselbank heeft de laatste jaren een onmisbare plaats gekregen in het
geheel van voorzieningen voor mensen met een (te) laag inkomen.
Roel van Kooy zal in de viering spreken over de functie en betekenis van de Voedselbank
Arnhem. Hij is binnen die organisatie actief als vrijwilliger en probeert vooral om fondsen te
werven. Dat geld is hard nodig omdat steeds meer mensen in Arnhem en omgeving gebruik
maken van de voedselbank.
In de viering zullen teksten worden afgewisseld met liederen van Huub Oosterhuis. Na afloop
is er tijdens de koffie nog gelegenheid om vragen te stellen.
De themaviering begint om 10.00 uur.

Korte berichten
Elke vrijdag 12.30-12.45 uur. Coventrygebed in de Walburgiskerk
 Lauden, kloosterlijk ochtendgebed. Lofzang in de ochtend: De lezing
van de zondag gekoppeld aan gedichten en psalmen m.m.v. Laudenkoor o.l.v.
Monique Verhoeven. Walburgis zondag 3 mei om 10.00 uur.


Holocaust cantata door Nomen Nescio in de Walburgis. De Cantate van de
Amerikaanse componist David Mccullough is gebaseerd op teksten uit
Theresienstadt. Voor de muziek maakte David Mccullough o.a. gebruik van
traditionele Jiddische gezangen. De Cantate is een navrante klacht tegen de
onmenselijkheid die heerste in de kampen. Het is ook een klacht tegen de
onmenselijkheid van nu. Nomen Nescio staat o.l.v. Marja Stoter. Na de
dodenherdenking op 4 mei om 20.30 uur. Vrij entree

Thomasviering 18 april
Terugblik op viering in de Bernulphuskerk Oosterbeek
Deze terugblik heeft te maken met het thema: “Zien….soms even; fragmenten van God”
Wanneer merk je nu iets van God? Onze viering begon met het lied Pelgrim van Enya.
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Een gevoelig lied dat in de avondschemering in de kerk werd gespeeld.
Waarop de toegestroomde (on)gelovigen zingen: “Vol van verwachting zijn wij gekomen,
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest”.
Vervolgens wordt de Thomasicoon klaar gezet en wordt de Thomaskaars binnengedragen
met 2 glas-in-lood voorstellingen. Wanneer zie je God nu? God schenkt ons Licht, dat we
soms - ook al is het gebroken - maar even zien.
In de overdenking gebruikt voorganger Monique van Zoest een woordkeus, die erg
aansprekend is en die de aanwezigen inspiratie geeft om deze in de Heilige Chaos daarna
op creatieve manier om te zetten in o.a. het formuleren van hun ‘fragmenten’ , het schrijven
van voorbeden en in het kleuren van mandala’s.
Na de vredeswens wordt een ieder door anderen genodigd om deel te nemen aan een
gezamenlijke maaltijd, het saladebuffet. Vooraf delen we met elkaar echter het brood voor
onderweg.
Gezelligheid en respect kent geen tijd…….dit keer moesten wij ruim na half negen de
mensen verzoeken om huiswaarts te gaan. Rest nog te
vermelden dat we een fijne zanggroep hadden en dat we een
mooi bedrag voor inloophuis De Oase Oosterbeek hebben
opgehaald.
Wij zien uit naar de volgende Thomasviering op 7 november
2015.
Bart Jan Modderman Jansen

Koninklijke onderscheiding voor Liesbeth Dessens
Bij de laatste Lintjesregen viel de eer te beurt aan ons bestuurslid
Liesbeth Dessens, om uit handen van onze burgemeester de
versierselen te ontvangen, die behoren bij de benoeming tot lid in
de orde van Oranje Nassau.
Al heel veel jaar zet Liesbeth zich in voor het werk van de Raad
van Kerken Arnhem. Het was dan ook onze stellige overtuiging, dat
onze aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding zou worden
gehonoreerd. Jarenlang heeft Liesbeth de functie van secretaris
van ons bestuur met veel nauwgezetheid vervuld. En we zijn blij,
dat zij nog steeds deel uit maakt van ons bestuur.
Met name haar inzet bij de organisatie van de Kerkennacht, maar
ook haar betrokkenheid bij allerlei andere werk- en
activiteitengroepen maken haar een bekend en gewaardeerd
persoon in de kerkelijke kringen van Arnhem.
Van harte feliciteren wij Liesbeth met deze prachtige blijk van
waardering en we wensen haar nog veel mooie en actieve jaren
toe!

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:
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Hoe te leven met de ander?
woensdag 29 april, 20.00 uur
Lezing in het kader van de Maand van de Filosofie. Klaas Touwen spreekt
over on/gelijkheid, nu eens niet vanuit economisch perspectief, maar vanuit
de postmoderne kijk van Jacques Derrida; over het denken = omgaan met de
Ander. Wat betekent dit voor ons eigen doen en laten? Met medewerking van
boekhandel Hijman Ongerijmd. Aanmelden is niet nodig, dus des te meer
welkom.
Licht op je schaduw
Weekend 16 en 17 mei, 10.00-16.00 uur
Een heel weekend werken aan jezelf: onder leiding van coach Mandira
Middelveld krijg je inzicht in de werking van het ego, aan de hand van 'de 9
maskers van het ego’ volgens Carl Jung. Op een speelse manier kun je
onderzoeken en ervaren welke rol ze spelen in jouw leven. Transformatie
begint wanneer je compassie kunt opbrengen voor je schaduw.
Schilderen uit je schetsboek
Wekelijks vanaf 13 mei; 20.00–22.00 uur
Als je tekent of schildert onderweg, neem je de dingen om je heen
scherper waar. Je schetsen zijn vaak veelzeggende herinneringen aan een
bepaalde plek. Veel mensen, die onderweg schetsen, komen er vaak niet
aan toe die schetsen thuis uit te werken. net vóór de zomervakantie kun je
leren dit wel te doen.
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 juninummer inzenden vóór 4 juni 2015 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 10 juni 2015.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 391 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

