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Elke dag is een uitnodiging
Elke dag is een uitnodiging
om goed te zijn voor jezelf,
om jezelf op te bouwen.
Elke dag is een uitnodiging
om jezelf te oefenen
in waardering voor dit leven,
in waardering voor je kunnen.
Elke dag is een uitnodiging
om je te verwonderen
over zoveel goeds in anderen,
over zoveel verlangen naar liefde.
Elke dag is een uitnodiging
om tijd te nemen voor zorg,
om aandachtig te leven.
Elke dag is een uitnodiging
om elkaar te bemoedigen
om te bouwen aan een wereld van zachtmoedigheid.
Elke dag is een uitnodiging
om zin te geven aan dit leven.
Wie op de uitnodiging ingaat
zal steeds meer van het leven houden,
ook al weet je dat je zult sterven.
Marinus van den Berg

Beleidsplan
Column door Teun Alblas
Deze week hield ik me bezig met
het samenstellen van ons
beleidsplan. “Ons” slaat dan op
de Protestantse Gemeente van
Schaarsbergen, waar we met een
relatief kleine gemeente in de
weer zijn om “de naam van God
hoog te houden”.
Zo’n beleidsplan wordt in delen
voorbereid: iedere discipline in de
gemeente levert haar eigen
verhaal in en iemand mag dan
proberen er een goede stijl in te
brengen en het geheel tot een
goed leesbaar verhaal te maken.
Daarmee bezig zijnde, viel het
me weer eens op uit hoeveel
verschillende hoeken zo’n beleid
wordt aangegeven en hoe mooi
het tot één geheel kan worden
aaneengesmeed.
Ons beleidsplan is geschreven
voor de periode van 2015 tot
2019 en is met optimisme
neergezet: “De gemeente bestaat
bij de gratie van het evangelie.
Wij vormen een gemeenschap,
jong en oud, verbonden door ons
geloof. Zowel samen als
individueel zijn we
verantwoordelijk voor het aanbod
dat we als kerk bieden”.
Maar niet voor niets gaat er in de
tekst het volgende aan vooraf:
God staat aan het begin en aan
het einde.
Plannen maken en met elkaar op
papier zetten is een goede zaak,
maar, zoals het oude gezegde
luidt: Aan Gods zegen is het al
gelegen! Enig optimisme is
ondanks alles in deze tijd wel op
zijn plaats. Zonder die
eigenschap zou je als individu
zowel als kerkgemeenschap wel
eens wat kunnen gaan
somberen.
Maar dan doen we God en zijn
gemeente te kort!
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Themavieringen in de Walburgiskerk
Vieringen met het OLVé koor op 14 juni en 12 juli
“Liederen van Huub Oosterhuis uitgelegd”
Met als thema “Liederen van Huub Oosterhuis uitgelegd” wordt zondag 14
juni aanstaande in de themaviering van het OLVékoor in de Walburgiskerk
aandacht besteed aan enkele liederen van Huub Oosterhuis. Meestal dienen
de liederen van Oosterhuis als ondersteuning van een thema, nu zijn ze zelf
een keer het onderwerp van de viering.
Zoals bekend schreef Huub Oosterhuis tientallen teksten, die onder andere
door Bernard Huijbers, Tom Löwenthal en Antoine Oomen op muziek zijn
gezet. Heel veel van die teksten vinden hun oorsprong in een tekst in de Bijbel. De liederen
worden inmiddels gezongen in honderden kerken en niet alleen in Nederland.
Tijdens de viering in de Walburg, die om 10 uur begint, worden de Bijbelteksten gelezen die
als “bron” dienden voor Oosterhuis. De liederen en de bijbehorende teksten worden
besproken, de liederen zelf worden natuurlijk ook gezongen.
Kunst en verdieping
Kwetsbaarheid in werk Otto Pankok
Op 12 juli is er in de themaviering van het OLVékoor in de Walburgiskerk aandacht voor wat
“kwetsbaar zijn” betekent voor mensen. Aanleiding is de tentoonstelling over het werk van
Otto Pankok dat in die kerk van 4 juli tot 14 september aanstaande te zien is.
De “bezielde” tekeningen, etsen en litho’s van de Duitse kunstenaar Otto Pankok gaan
vooral over de kwetsbare mens.
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Pankok legde in de nazitijd in Duitsland in tekeningen het leven vast van zigeuners en joden,
de meest kwetsbare groepen in zijn tijd. Hij werd er ook zelf kwetsbaar door. Hij kreeg een
beroepsverbod dat hem er overigens niet van weerhield om door te werken.
In een tijd van maatschappelijke veranderingen wordt de kwetsbaarheid van (groepen)
mensen duidelijker zichtbaar. Dat is nu ook merkbaar. Het blijft zoeken naar een antwoord.
Verder op in dit Bulletin leest u nadere informatie over de tentoonstelling rondom Otto
Pankok.
Tijdens de viering in de Walburgiskerk, die om 10 uur begint, worden liederen gezongen van
Huub Oosterhuis.
In augustus is er in verband met de vakantie geen themaviering.

Bezinningswandeling
Ter ere van het 10-jarig bestaan organiseert Thee met Thema een bijzondere
wandeling (in de directe omgeving van de Vredebergkerk) rondom het thema:
Wat betekent gastvrijheid voor jou?
Elders in Oosterbeek wordt door Hans Lammers gewerkt aan de oprichting van
een andere gastvrije pleisterplaats, namelijk “De Oase”.
Voor de bezoeker die minder valide is, is er een ontmoeting met elkaar in de Vredebergkerk.
Daar is eventueel ook een slecht-weerprogramma.
Aan het eind ontmoeten we elkaar rondom een broodmaaltijd (broodpakketje zelf
meebrengen, voor soep, koffie/thee wordt gezorgd).
Hans Lammers was pastoraal medewerker van de Bernulphusparochie te Oosterbeek.
Hij werkt aan het realiseren van
een diaconaal huis en begeleidt
de wandeling

&

Datum: zondagmiddag 14 juni
2015
Plaats: Vredebergkerk, van
Toulon van der Koogweg 3,
Oosterbeek
Vanaf 15.00 uur thee en koffie;
de bijeenkomst begint om 15.30
uur en duurt tot 18.30 uur.
Eventueel kunt u vanaf 14.30 uur

kennismaken met Oase Oosterbeek, Overdal
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelding (verplicht, tot uiterlijk 11 juni a.s., u krijgt dan een programma toegestuurd) :
Leo van Weele, l.vanweele@inter.nl.net, Benedendorpsweg 86 te Oosterbeek

Kerkennacht 2015
Kerken in Arnhem openen hun deuren
Op vrijdag 19 juni openen 18 kerken op 16 verschillende plaatsen in Arnhem hun deuren
voor het hele publiek.
Vrijdag 19 juni wordt om 12.45 uur de Arnhemse Kerkennacht formeel geopend door
burgemeester Herman Kaiser in het verlengde van en direct aansluitend op het wekelijkse
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Coventrygebed, dat stipt om 12.30 uur in de Walburgiskerk begint. Er wordt op een hoge
opkomst gerekend.
Altijd eens een kerk van binnen willen zien maar is het er simpelweg nooit van gekomen? Of
wil je wel eens weten wat er allemaal gebeurt in en rond het christendom? Misschien ben je
gewoon nieuwsgierig maar durf je
nooit die ene stap te doen.
Dan is de Kerkennacht iets voor
jou! De Kerkennacht is niet bedoeld
om te evangeliseren, maar wil een
middel zijn om
geloofsgemeenschappen en hun
leden in direct contact te brengen
met belangstellenden en
omwonenden. Je kunt dus gewoon
even naar binnenstappen. En mocht
je vragen hebben, dan kun je die
natuurlijk altijd stellen!
Overal gaan de deuren om 19.00
uur open en in ieder gebouw krijg je
een indruk van wat typerend is voor
de groep gelovigen die daar
wekelijks bij elkaar komt. Altijd is er
gelegenheid om met een of meerdere mensen van gedachten te wisselen.
In de Lucaskerk zijn er stille momenten bij de Klaagmuur. Er is uitleg bij liturgische kleding,
vaatwerk, andere voorwerpen en boeken.
In de Bonifatiuskerk in Elden is een tentoonstelling en lezing over kerk en dorp verzorgd door
de Historische kring Elden.
In de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kun je kijken naar de
Engelstalige documentaire “Meet the Mormons” en diverse presentaties.
In ieder gebouw kun je dus iets eten en drinken en de gelegenheid benutten om de sfeer te
proeven en desgewenst met iemand in gesprek gaan.
In de Walburgiskerk wordt een activiteit voor jongeren georganiseerd. In de Waalse kerk zijn
muziekuitvoeringen op orgel en vleugel. Er zijn toelichtingen op de persoonlijk geschreven
geloofsbelijdenissen van de doopsgezinden en een diapresentatie en informatie over de
geschiedenis van deze kerkelijke gemeenten. U kunt deelnemen aan een kleine rondleiding
door het eeuwenoude kerkgebouw. Er is uitleg over het orgel uit 1777 van de orgelbouwer
Carl Philip König.
Ook het Stadspastoraat neemt vanaf 20.00 uur deel aan de Kerkennacht. Zie voor informatie
hierover de agenda van het Spa bijna onderaan dit Bulletin.
Dit is slechts een klein deel van het programma in de diverse kerken en gebouwen.
Meer informatie over de Kerkennacht vind je op www.arnhem.kerkennacht.nl
Je kunt hier een uitgebreide folder downloaden over de Kerkennacht.
Deze folder is tevens in de kerken verkrijgbaar.
Er is ook een facebookpagina!
De volgende kerken zijn 19 juni vanaf 19.00 uur open:
1.
2.
3.
4.
5.

Leger des Heils, Leidenweg 11-13
Baptistengemeente “Ontmoeting”, Wassenaarweg 5
Lucaskerk, Rijksweg-West 52
Hervormde gemeente Bonifatius/ “De Rank’, Huissensedijk 10, Elden
Emmauskapel, Sint Gangulphusplein 5
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nieuw Apostolische Kerk, Eimerssingel-West 5
Christengemeenschap, Brugstraat 5
Doopsgezinde gemeente, Gasthuisstraat 1
Waalse gemeente, Gasthuisstraat 1
Sint Walburgiskerk, Walburgisplein 1
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Cannenburglaan 4
Armeens Apostolische Kerk, Rosendaalseweg 505
Parkstraatgemeente, Parkstraat 31A
Anglicaanse Kerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3
Oud-Katholieke Kerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3
Stadspastoraat, Driekoningendwarsstraat 30 (vanaf 20.00 uur)
Sint Martinuskerk, Steenstraat 7
Koepelkerk, Jansplein 60

Over-leven, Über-leben
schilderijen van Otto Pankok in de Walburgiskerk
Van 3 juli t/m 13 september 2015 vindt er in de Walburgis een
tentoonstelling plaats genaamd OVER-LEVEN, ÜBER-LEBEN, met
schilderijen van Otto Pankok (1893-1966).
Otto Pankok was een veelzijdig Duits beeldend kunstenaar die altijd zijn
eigen weg is gegaan in zijn werk, maar ook in zijn politieke keuzes.
Daarbij toonde hij zich maatschappelijk zeer betrokken. Met name het
lot van zigeuners en joden trok hij zich aan. Ondanks zijn
beroepsverbod wegens zijn 'entartete Kunst' bleef hij tekenen. Ook in de
oorlogsjaren maakte hij tekeningen van Joden en zigeuners en ontheemden.
Door de zeer genereuze medewerking van het Otto Pankokmuseum te Hünxe, Duitsland, is
het ons mogelijk een overzicht van zijn werken te tonen.
Van zijn vroege werken, als exponent van het Duits expressionisme, tot de middelperiode
tijdens en tussen de 2 wereldoorlogen, waarin hij zijn grote
maatschappelijke betrokkenheid toonde, tot het latere werk dat hij in
Hünxe maakte, en waarin de natuur centraal stond.
Het is voor het eerst dat kunstwerken van deze belangrijke Duitse
kunstenaar in Nederland te zien zijn.
De tentoonstelling is open van donderdag tot en met zaterdag van 13.0016.00 uur en zondag van 13.00-17.00 uur.
Elke zondagmiddag is er in deze periode om 15.00 uur een concert.
Tevens zijn er 3 lunchconcerten op de woensdagmiddag en 3 workshops op de
zaterdagmiddag.
De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 3 juli om 19:00 uur door wethouder Ine van
Burgsteden.
Verder zijn er die avond 2 sprekers:
Heinz-Georg Surmund, oud pastor van de St. Eusebiusparochie, gaat dieper in op het werk
van Otto Pankok
en Carlo Steimel uit Marienthal, die over de mens Otto Pankok vertelt.
Yentl Flavour, zorgt voor muzikale intermezzi.
Nadere informatie hierover op de Walburgiswebsite www.walburgisarnhem.nl.
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Studenten leven een week als monnik in Schaarsbergen
Arnhem Student Point (ASP)
Arnhem Student Point (ASP) organiseert 12
tot 19 juli voor studenten uit heel Nederland
een ‘kloosterweekend’ in Schaarsbergen
waarin ze leven volgens het ritme van een
Benedictijnse monnik. Een uitdaging en
tegelijk een experiment: leven in het ritme
van een klooster, slapend in tenten op de
brink in Schaarsbergen.
De studenten slapen in hun eigen tent,
houden om 6.30 uur lauden, mediteren,
volgen workshops, eten in stilte een warm
middagmaal, hakken hout voor de pastorie,
schilderen en doen aan studie en verdieping. Om vijf uur is het tijd voor de vespers , gevolgd
door een eenvoudige broodmaaltijd in stilte, een wandeling en een goed gesprek, completen
en dan vanaf tien uur stilte tot aan het ontbijt.
Een week lang een eenvoudige omgeving, geen telefoon, geen tv en geen alcohol:
een simpel leven om te ervaren wat ritme voor invloed heeft op je dagelijks
bestaan. Onderzoeken wat het goede leven is.
Het klooster op de brink bij de kerk in Schaarsbergen wordt voor korte tijd een eigen
gemeenschap. Zeven dagen leven in een groep met de kloosteruren. De kerk van de
gemeente Schaarsbergen wordt gebruikt als de kapel voor deze tijdelijke monniken.
Op zondag komen de studenten aan en zetten hun tent op terwijl ze elkaar ontmoeten in die
stap naar ritme en stilte. In de avond gaat het kloosterleven dan echt van start: stilte, iedere
ochtend lauden om 6.30 uur gevolgd door tijd voor reflectie. Daarna afwisseling van
lichamelijk werk , sporten of wandelen, geestelijke verdieping en elke avond
de avondsluiting waarna de grote stilte weer ingaat.
Er is in dit weldadig ritme plaats voor werken en ontspanning. Er worden klussen op het
terrein gedaan zoals hout hakken, schilderen en onkruid wieden, er is ruimte voor gezellige
gesprekken en ook voor ‘kluizenarentijd’.
Na een week stappen de deelnemers de wereld weer in met een bijzondere ervaring in hun
bagage: een nieuw fundament en een stevige basis. Op naar het goede leven.
Meer info: info@arnhemstudentpoint.nl of
http://www.arnhemstudentpoint.nl/events/kloosterkamp-2015/

Een avond over de Vervolgde Kerk
Open Doors-avond op 5 augustus in Presikhaaf
In de Bethlehemkerk in Presikhaaf vindt op woensdag 5
augustus een thema-avond plaats over de Vervolgde Kerk.
Helaas is het een gegeven dat er veel landen in de wereld
zijn, die een loopje nemen met de godsdienstvrijheid. Vooral
door toenemend extremisme is die godsdienstvrijheid een
van de meest geschonden mensenrechten. Deze avond
concentreren we ons op de positie van christenen.
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Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om
hun geloof. Een Bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het
lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een Bijbel
er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In andere
landen kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.
Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van
eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en
waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een
inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.
Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt.
Open Doors brengt Bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig
landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.
De bijeenkomst wordt gehouden in de kerk aan de Honigkamp 25, hoek Bontekoestraat in
Presikhaaf en begint om 19.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze thema-avond aanwezig te zijn.

Inlichtingen bij dhr. Jan Willem van der Eijk, tel. 06-25019298 of j.eijk403@upcmail.nl

Korte berichten


Elke vrijdag 12.30-12.45 uur. Coventrygebed in de Walburgiskerk

 “kluppie” is de nieuwe website voor en door jongeren in en buiten de
kerk. Er wordt nog altijd aan gewerkt, maar er is al genoeg te lezen en te zien. Je
kunt het bekijken op www.m25arnhem.nl “Kluppie” gaat uit van M 25 – Arnhem.


De BasicBijbel is sinds 2013 in eenvoudig helder en betrouwbaar Nederlands op
internet te lezen. Deze vertaling is nu ook offline te lezen via de Bijbel App
YouVersion. De BasisBijbel is gratis te downloaden voor gebruik op mobieltjes en
tablets van Apple en Android. al eerder is deze bijbelvertaling uitgebracht als E-book.
De website van de BasicBijbel is www.basicbijbel.nl

Profielschets bestuur Stadspastoraat Arnhem
De Protestantse Gemeente Arnhem zoekt een bestuurslid (m/v)
voor het Stadspastoraat.
Wie heeft belangstelling?
Van de kandidaat wordt het volgende verwacht:
- heeft affiniteit met het werkterrein van het Stadspastoraat,
- dient kennis te hebben genomen van de (nieuwe) Statuten van de SPA en deze te
onderschrijven,
- is oecumenisch ingesteld en heeft een brede maatschappelijke belangstelling en
visie,
- heeft een creatieve geest en weet deze om te zetten in bestuurlijke daden,
- Is gewend en bereid samen te werken met andere belanghebbenden,
- dient over bestuurlijke ervaring te beschikken,
- kan in een klein bestuur goed tot zijn/ haar recht komen,
- woont in Arnhem,
- is lid van een van de kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken.
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de leeftijd van de kandidaat is bij voorkeur < 60 jaar.

Nadere informatie
Al vele jaren is het Stadspastoraat actief in Arnhem met een gevarieerd aanbod voor een
brede achterban.
Door noodzakelijke keuzes heeft de Eusebiusparochie besloten de financiering te
beëindigen, waardoor het Stadspastoraat in financieel zwaar weer terecht kwam.
Omwille van de rijke historie en het belang dat de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA)
ziet in het Stadspastoraat heeft zij besloten om het Stadspastoraat voort te laten bestaan.
Gezien de financiën en de afwezigheid van een andere (nieuwe) grote donor moest dat wel
met aanpassing van de structurele kosten.
Tevens was dit een mogelijkheid om opnieuw te kijken of het ook niet tijd was om de ‘winkel
te verbouwen’.
Daartoe waren alle betrokken het wel eens; de tijden veranderen en daar komt bij dat binnen
de PGA er ook meer besef gekomen is om na te denken over de positie van het
Stadspastoraat binnen de (missionaire) activiteiten van de kerk.
Besloten is om de stichting Stadspastoraat om te vormen. Wel is het de gedachte dat deze
stichting de activiteiten van het Stadspastoraat mogelijk maakt, samen met de pastor Ad
Boogaard.
Zo was het mogelijk om het Stadspastoraat duidelijk te richten op mensen die niet persé
vanuit de PGA komen.
Niet meer op de vaste locatie aan de Driekoningendwarsstraat, maar deels ‘on tour’ en deels
op een nog nader te bepalen locatie meer in het centrum van de stad.
Door een aantal mensen is een zogenaamde houtkoolschets opgesteld die de contouren van
een toekomstig Stadspastoraat schets als een Open Huis voor God- en zinzoekers, met
missionaire activiteiten op een nieuwe vaste plaats, en meer vormende en toerustende
activiteiten op nieuwe, wisselende locaties in de stad.
Zoals gezegd zijn deze activiteiten bedoeld voor God- en zinzoekers vanuit allerlei
achtergrond. Om dit te bekrachtigen is er ook voor de Raad van Kerken de mogelijkheid om
een bestuurslid voor te dragen.
De bijgevoegde profielschets is een wens-profiel, maar geen harde eis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de PGA.
Lyska van der Elst, scriba Algemene Kerkenraad lyska.pga@gmail.com
Jan Liebeton, voorzitter Algemene Kerkenraad, tel. 06 4268 5566
Aanmelden kan via de Raad van Kerken.

Gasten uit Gera tijdens de dodenherdenking in Arnhem
Bezoek aan Arnhem begin mei
Begin mei ontving de werkgroep STIOC van de RvK Arnhem 11 gasten uit Gera.
Stadtjugendpfarrer Michael Kleim van de Evangelische Kirche in Gera begeleidde 10 dames
van diverse kerken in Gera tijdens het bezoek aan Arnhem. Ze logeerden bij 8 gastadressen
in onze stad.
Het programma was ontmoeting en gezamenlijke bezinning. Gedurende twee dagen werd
gesproken en nagedacht over compassie (Anteilnahme) en ove gedenken en herdenken.
Het laatste was omdat het bezoek plaats vond tijdens de 4 en 5 mei herdenking in onze stad.
Onze gasten woonden op 4 mei de interreligieuze viering samen met het Turks Platform
Arnhem (TPA) in de Walburgiskerk bij. Aansluitend liepen ze mee in de stille tocht naar het
monument bij de Eusebiuskerk en waren aanwezig bij de dodenherdenking om 8 uur.
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Hier werd gezamenlijk door het Turks Platform Arnhem en de Raad van Kerken Arnhem een
krans gelegd.
Voorafgaand aan de dienst in
de Walburgiskerk was er een
korte ontmoeting met
burgemeester Kaiser.
Daarnaast bezochten we met
onze gasten op
zondagmiddag 3 mei de
Holocaust Cantata van
Donald McCullough in een
uitvoering door het koor
Nomen Nescio in de
Dorpskerk van Rheden en na
de de dodenherdenking het
concert Behind the Lines in
de Eusebiuskerk.
Tijdens de evaluatie op 6 mei
voorafgaand aan het vertrek
terug naar Gera gaven onze
gasten aan zeer onder de
indruk te zijn van het
gebeuren rond de herdenking. Ze waardeerden de ontmoeting met onze burgemeester.
Burgemeester Kaiser gaf via de mail aan dit belangrijk te vinden voor de goede zaak:
Geloven in Europa!
Ondanks de staking van Duitse machinisten reisden zij redelijk vlot terug naar Gera.

Terugblik op de 4-mei-viering
De voorbereiding vond dit jaar in recordtempo plaats,
wat wellicht haar sporen naliet. Toch was de viering
een goede bijeenkomst in de ogen van de
organisatoren, de Turkse moskeeorganisaties verenigd in het Turks Platform Arnhem, de Raad van
Kerken Arnhem en de werkgroep Coventry-gebed.
De belangstelling was enorm, zeker 2x zoveel
gelovigen als andere jaren mede door de oproep van
burgemeester Herman Kaiser aan de moslims. Er
waren gelukkig (bijna) voldoende, mooi uitgevoerde liturgieën - waarin de diverse actoren
niet werden opgesomd. Dat moet volgend jaar weer wel. Er waren diverse laatkomers, die
verkeerde informatie hadden over het aanvangstijdstip. Het was en is 18.30 uur.
30 minuten blijkt te kort voor zo'n viering, waarin
veel aan bod komt. Daar moet volgend jaar
weer kritisch naar gekeken worden, zeker als
het aantal participanten uitgebreid kan worden
met de Liberaal Joodse Gemeente e.a.
Bijzonder was dat de voorgangers van
moslimzijde en de pastores in hun religieuze
gewaden in de stoet van de Walburgiskerk naar
het Stadhuis en vandaar naar het monument
waar de kransen werden gelegd, liepen. Dat
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leverde een prachtige foto op op de voorpagina van het Arnhemse katern van de
Gelderlander op, maar ook een foto in een Turkse krant (van de Turkse organisatie).
(De foto’s zijn gemaakt en ons ter beschikking gesteld door Jan van Dalen fotografie).

Feest van Veelkleurigheid
10 mei 2015 was een mooie, zonnige dag. Vele mensen, jong en oud, haastten zich naar de
Rijnhal om gezamenlijk hun geloof te vieren. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door: de
Koepelkerk, de Kruiskerk, de Ontmoeting, de Kandelaar, de Oase, Leven in Schuytgraaf en
de Baptistengemeente Centrum. Zij besloten die zondag hun viering te verplaatsen naar de
Rijnhal. Zij deden dit om te vieren dat Leven in de Schuytgraaf 5 jaar bestaat.
2300 mensen kwamen en getuigden hun geloof. Er werd veel gezongen en er waren twee

Bijbellezingen met bijbehorende overwegingen: over de Samaritaanse vrouw en over een
deel uit de Openbaringen van Johannes. Ruim 2 uur werd ieders aandacht vastgehouden.
Daarnaast was er voor kinderen van alle leeftijden opvang.
Er werd meer dan 14.000 euro gecollecteerd en na aftrek van de kosten van de viering kon
aan de Voedselbank een vorkheftruck gegeven worden.
Al met al: deze viering (en de koffie na afloop) smaakte naar meer.

Hel en Hemel op aarde
Heilige liturgie van de Syrisch-Katholieke Kerk van Antiochië, samen
met de Migrantenkerken van Arnhem op Hemelvaartsdag 2015
Op Hemelvaartsdag werd de kerk van de Syrisch-Katholieken, de
voormalige Willibrordkerk gevuld met vele honderden gelovigen,
waaronder burgemeester Herman Kaiser van Arnhem en zijn vrouw.
Voorgangers waren Mgr. Noël Alcostoma, Ds Jan van der Stouw en Pr
Jan Huls.
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Het werd een bijzondere viering, die gehouden werd in 3 talen: Arabisch, Aramees of
Nederlands.
Bijbellezingen waren gekozen uit de Brief aan de Efeziërs (in het Nederlands) en uit het
Evangelie volgens Johannes (in het Arabisch en in het Nederlands uitgesproken).
In de overwegingen kwam naar voren hoe het leven op aarde voor groepen een hel kan zijn,
die door migratie bijna een hemel kan worden.
Er werd door leden van 7 verschillende kerken een kaars aangestoken waarbij ieder een
voorbede uitsprak.
De dienst werd opgeluisterd door zang van het Armeense koor en een Indonesisch koor.
Alle aanwezigen werden uitgenodigd ter communie te gaan. Een prachtig moment dat het
gemeenschappelijke van alle aanwezigen benadrukte.
Er is nu een beperkt aantal migrantenkerken lid van het Platform Migrantenkerken. Er wordt
gestreefd meer migrantenkerken te interesseren voor de gemeenschappelijke doelstelling,
namelijk zichtbaar te worden in de Arnhemse samenleving.

Terugblik op voordracht Doortje
Thee met thema over kwartiermaken op 26 april
De inleider hield een bewogen voordracht. Centraal stond het begrip
kwartiermaken, gericht op mensen die door kwetsbaarheid of een beperking te
maken hebben met uitsluiting. Zij promoveerde in 2001 op dit onderwerp met de
titel: Kwartiermaken, werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische
achtergrond. De aanpak is gericht op het bevorderen van een samenleving
waarin meer mogelijkheden voor deze doelgroep ontstaan. Anderzijds onderzoekt de
kwartiermaker, die ook aanjager van het project moet zijn, met mensen uit de doelgroep hoe
zij (weer) aan de maatschappij kunnen deelnemen. Belangrijke aspecten : je goed inleven in
de situatie van de ander, geduld, maar ook je eigen grenzen hierbij stellen. Het gaat erom
dat de mensen zich op hun gemak voelen op de werkplek, sportvereniging, sociëteit,
buurthuis, theatergroep etc. Het helpt als je daarbij een maatje ter plekke weet te
organiseren. Er werden hiervan praktijkvoorbeelden gegeven, zoals: iemand hielp met
tuinierswerk en werd na afloop in de kantine koffie geschonken. Dit leidde tot nader contact
met de barman, die hij nu achter de bar assisteert.
Een conclusie: Zoek en vindt talenten bij de ander en wees niet bang als dit eerst tegenvalt.
Onder de bezoekers bevonden zich een aantal professionals en andere praktijkmensen die
vanuit hun ervaring in de discussie participeerden.
Leo van Weele

Pinksterfeest in de Bernulphus op 23 mei
Zaterdag voor Pinksteren. Twee zoons van Ds. Johannes Kapteyn vertellen in de
Bernulphus het levensverhaal van hun vader (toen 34 jaar). Over zijn houding in het verzet
en zijn vriendschap met pater Titus Brandsma. Ds. Kapteyn pleegt twee dagen na de intocht
van de Duitse troepen zijn eerste verzetsdaad. Sindsdien wordt hij in de gaten gehouden. Op
een zondagochtend komt een ouderling de consistorie van de Oosterkerk in Groningen
binnen om hem te waarschuwen. “Er zit een NSB’er in de kerk; Let op uw woorden”. Ds.
Kapteyn antwoordt: “ Dat hoeft u mij niet te vertellen, want daar wordt het evangelie niet
anders door”. Hij wordt naderhand opgepakt en om te beginnen afgevoerd naar Kamp
Amersfoort. Daar ontmoet hij de pater Titus Brandsma. Eveneens een volgeling van Jezus
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Christus. Twee mannen gedreven, vurig van Geest, met grote innerlijke kracht. Titus
Brandsma. Als hij gemarteld is vraagt hij God hen te vergeven “want zij weten niet wat zij
doen”. Twee mannen die samen op transport gesteld worden naar Dachau. Daar lezen zij
samen de Bijbel, daar bidden zij samen, daar zetten zij samen hun pastorale werk voort.
Verhalen als deze – zeg ik op gezag van de bisschop van Cleveland/USA – verwijzen niet
naar het evangelie, maar zijn het evangelie. Dat staat immers voor het goede nieuws. Dat is
hier zaterdag in overvloed. Tastbaar, in twee personen. Pinksterzondag legt Ds. Oebele van
der Veen een verband tussen Pinksteren en het neerhalen van muren. Ook dat wordt
tastbaar op deze zaterdagmiddag: we zien een priester en een dominee die samen bidden,
samen lezen en samen omzien naar elkaar en de buitenstaander en samen het brood
(uit)delen. In Dachau.
Weer thuis droom ik een beetje: als ….dan … Als dit samenkomen op deze zaterdag
begonnen was met de woorden: “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” en
als deze was uitgelopen in een collecte van geld en van tijd/inzet voor “de vluchtelingen in
ons midden en aan onze grenzen”, … dan was dit een sublieme Pinksterviering geweest. En
natuurlijk deze verplaatsen naar de zondag, prime time. Katholieken en protestanten. Direct
samen. Zoals destijds. Volgend jaar? !
Meer weten? Over deze pater en deze dominee? Dat kan. Er is een prachtig project onder
de titel: ‘Geen nummers maar namen’. Daarin wordt geschetst wie achter de nummers - die
de gevangenen droegen in Dachau – schuil gaan. Het is een wereldwijd project. Begonnen
in Duitsland onder scholieren! Zij gingen op zoek naar de mensen achter de namen. In een
recent Nederlands boek met de titel: ‘Geen nummers maar namen’, redactie Jos Sinnema,
(200 blz.; € 10) worden 19 levensverhalen verteld, waaronder die van pater Brandsma en Ds
Kapteyn.
Ook wijs ik graag op de tentoonstelling ‘Geen nummers maar namen’ die tot 25 oktober 2015
wordt gehouden in het verzetsmuseum in Amsterdam www.verzetsmuseum.org
Jan Hendriks

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:
Kerkennacht
vrijdag 19 juni vanaf 20.00 uur
Elke twee jaar zetten allerlei kerken in Nederland deze avond hun deuren
open en laten iets zien en ervaren van wat daar gebeurt. Die avond staan
ook de deuren van het Stadspastoraat open met een doorlopend
programma met onder meer: meditatie, framedrum, joodse zang,
gedichten en Levenskaarten.
Interactief enneagram
20 juni van 10.00 tot 16.30 uur
Themadag voor wie de basiscursus al heeft gevolgd of wie het
enneagram kent en zijn/haar type weet. Het accent zal liggen op het
herkennen van de verschillen tussen alle typen en de communicatie
en interactiepatronen tussen al die typen. Mogelijk kunnen we leren
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ons oordeel over de ander los te laten.
Open podium
25 juni van 20.00 tot 22.00 uur
Opnieuw kunnen manifeste of verborgen talenten zijn en haar inspiratie & aspiratie laten zien
en horen op het Spa Open Podium. Bovendien kan het publiek een inkijkje krijgen van wat er
uit cursussen en workshops van het afgelopen seizoen allemaal aan moois voortkomt.
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 septembernummer inzenden vóór 3 september 2015 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 9 september 2015.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 399 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

