
Vluchtelingen in Arnhem 
Column door Nienke Brugman 
 
Ik kijk mijn ogen uit deze dagen. Alle 
gradaties van medemenselijkheid zie 
ik langskomen. De vreemdeling – de 
vluchteling - leidt bij sommigen tot 
het inpakken van spullen die hij kan 
missen. Ik trof een vrouw met 
uitpuilende fietstassen voor de oude 
Koepelgevangenis, met de vraag 
waar ze de spullen kon laten. 
Iemand die taalles kon geven, een 
buurman met een goede fiets – hij 
kon hem zo brengen. Anderen in 
Nederland reageren juist met angst 
of woede, racisme zelfs. De laatste 
tijd durf ik het nieuws niet meer te 
kijken. Het maakt me kwaad hoe 
sommigen de ander kunnen 
afwijzen. 
 
Zo’n stroom vreemdelingen maakt 
een hoop in de mens los. De 
vreemdeling die je wereld binnen 
komt lopen, voor sommigen is het 
even slikken. Toch blijkt het de 
laatste tijd bij veel mensen een warm 
gevoel op te wekken. Mensen die bij 
zichzelf te rade gingen wat zij zélf 
konden doen. Het voelt haast als 
een opluchting. Dat Bijbelse 
begrippen als naastenliefde en 
barmhartigheid de massa nog 
aanspreken. Het is fijn dat we nog 
kunnen geloven in 
medemenselijkheid. 
 
En dan is er nog die groep 
vluchtelingen die we niet direct op 
het nieuws zien. Zoveel mensen in 
Nederland die hier niet mogen 
blijven, maar niet weg kunnen, 
durven of willen. We noemen ze 
uitgeprocedeerd, of illegaal. Alsof ze 
niet mogen bestaan. Ze mogen niet 
werken of studeren, maar moeten 
leven van de lucht of onze 
liefdadigheid. Ook zij hopen op een 
beetje naastenliefde. Lucht alleen, 
dat heeft nog nooit iemand 
overleefd. 
 
Nienke Brugman is lid van de werkgroep 
“Uitzicht”. 
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Op het hemelse scherm 

 
Heer God, 
 
Verschijnen op uw hemelse scherm 
beelden van de aarde 
wend U niet af 
stop niet met kijken 
 
Verschijnen op uw hemelse scherm 
beelden van de aarde 
ziet U de mensenkinderen 
en hoort U hen verhalen van de oorlog 
van ziekte, dood en eenzaamheid 
 
laat hun lot U niet vervelen 
wend U niet af 
schakel niet over op iets gezelligs 
 
maar zie het 
zie het allemaal 
en hoor het 
hoor het hele verhaal 
 
van de vluchteling 
van het kind dat niet weet waar z’n moeder is 
van het land in oorlog 
van de onmacht zichzelf te overwinnen 
de haat en de angsten 
 
Verschijnen op uw hemelse scherm 
beelden van de aarde 
wend U niet af 
maar heb meelij en kom te hulp. 
 
Ontferm U 
 
Gebed van Ds. E. Baljet, protestants predikant te 
Monnickendam 
Uit: Bijbelse Dagkalender 2015 (XI), uitgeverij 
Boekencentrum, Zoetermeer 
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Staff Band en Staff Choir Leger des Heils 
Benefietconcert voor hospice Rozenheuvel 

 

Op 14 november treedt de Leger des Heils Staff Band en het Staff Choir op 
tijdens een benefietconcert. Het concert vindt plaats in de Bethlehemkerk, 
Honigkamp 25 in Arnhem en start om 19.00 uur.  
De Staff Band en het Staff Choir staan garant voor een avond kwalitatief 
hoogstaande muziek uit het repertoire van het Leger des Heils. De kaarten 

kosten € 7,50 per stuk en de opbrengst komt ten goede van het voortbestaan van 
muziektherapie en creatieve therapie bij hospice Rozenheuvel. Deze vormen van therapie 
helpen bij de verwerking in de laatste levensfase. De naderende dood, maar ook 
herinneringen en gebroken relaties met geliefden of kinderen, kunnen veel zorgen en 
emoties oproepen in de fase van het stervensproces. 
 
Leven toevoegen aan de dagen 
Waar in een eerder stadium van de ziekte de focus lag op dagen toevoegen aan het leven, 
ligt deze in de laatste levensfase op ‘leven toevoegen aan de dagen’. Hospice Rozenheuvel 
wil mogelijk maken dat mensen waardig afscheid van het leven nemen en zich kunnen 
voorbereiden op het sterven. De zorg is er dan ook op gericht om de patiënt en zijn/haar 
naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in dit proces. 
 

Kaarten 

Kaarten voor het benefietconcert zijn te koop aan de zaal. 
 
 

“Troubled water’ 
Film in Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 22 november 

 
Na acht jaar vastgezeten te hebben voor de moord op een kind, wordt Jan 
Thomas vrijgelaten. Hij heeft altijd gezegd dat de dood van het jongetje een 
ongeluk was, en wil een nieuw leven opbouwen. In een kleine kerk in Oslo 
gaat hij aan het werk als organist, waar hij door zijn talent en zijn zachtaardig 
karakter snel geliefd is bij pastor Anna en haar zoontje. Alles verandert als de 

moeder van zijn vermeende slachtoffer hem herkent. Deze Agnes kan niet verkroppen dat de 
man, die haar haar zoontje afnam, nu vrij rondloopt. 
Deze Noorse film was zeven jaar geleden één van de publiekslievelingen op het 
Internationaal Film Festival Rotterdam. Het is een indrukwekkend drama over schuld, 
vergeving en verzoening. 
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Plaats: Filmhuis, Weverstraat 85, Oosterbeek 
Let op: zaal open 15.15 uur, aanvang film 15.45 uur, daarna gelegenheid tot napraten.  
Er is een maximaal aantal plaatsen in het filmhuis, komt u dus op tijd. 
Informatie: Leen van Doorn, tel. 026 3333 854 
 
 

Van onruststoker tot autoriteit 
De apostel Paulus 
 
Henk Janssen OFM, deken emeritus van Arnhem, en ds. Klaas Touwen hebben onlangs twee 
Paulusboeken uitgebracht. Het eerste, Paulus zelf (2014), is een bespreking van zijn zeven 
‘echte’ brieven die in het Nieuwe Testament hun plek hebben gekregen. De 
aanhalingstekens van ‘echte’ geven aan dat deze brieven weliswaar door Paulus zelf zijn 
gedicteerd of geschreven, maar er is een redactie overheen gegaan: teksten zijn 
samengevoegd, sommige fragmenten gaan zeker niet op Paulus terug. 
Het tweede deel, In naam van Paulus (november 2015), behandelt zes aan hem 
toegeschreven brieven die eveneens in de Bijbel zijn opgenomen maar als pseudepigrafie, 
brieven van later tijd, die op Paulus’ naam zijn gesteld om aan gezag te winnen en om zijn 
gedachtegoed een bindende interpretatie mee te geven. De tentenmaker, onruststoker, 
bajesklant, bereisde farizeeër en ‘christen’ van het eerste uur, werd een christelijke autoriteit, 
een patriarchale huisvader, een kerkleraar met midden-platoonse, dan weer stoïcijnse 
gedachten. 
Beide boeken willen de huidige stand van het Paulusonderzoek voor een breed publiek 
toegankelijk maken. Dat deze tweedeling berust op brede wetenschappelijke consensus 
blijkt wel uit de medeauteurs van deze boeken, ondermeer nieuwtestamentici van zeven 
verschillende universiteiten in Nederland en Vlaanderen. 
 
Paulus zelf en In naam van Paulus zijn uitgaven van Skandalon in samenwerking met 
Tijdschrift voor Verkondiging. Met deze boeken wil Tijdschrift voor Verkondiging zich namelijk 
in de schijnwerpers plaatsen als een oud en eerbiedwaardig tijdschrift dat de 88e jaargang 
ingaat, maar dat niettemin geheel gratis is.  
Het is het eerste theologische tijdschrift voor een breed publiek: 
predikanten, bijbelstudiekringen en liturgiegroepen, dat niet meer 
op papier verschijnt maar downloadbaar is als internettijdschrift. 
Zie: www.tijdschriftvoorverkondiging.org 
De redactie is oecumenisch en academisch, zoals de auteurs van 
deze beide Paulusboeken. Tijdschrift voor Verkondiging wordt 
bekostigd door de Franciscanen van Vlaanderen en Nederland.  
Op donderdagavond 10 december zal ds. Klaas Touwen In naam 
van Paulus. Handelingen en de aan Paulus toegeschreven brieven 
presenteren in de Protestantse kerk van Huissen, Raadhuisplein 
35.  
De avond begint om 20.00 uur. 
De boeken zijn die avond verkrijgbaar. 
 
 

“Spiegeloog” 
Zin op Zondag in Museum Arnhem 

 

Aangesproken worden door het kijken naar een schilderij, geraakt worden door 
de kunstenaar omdat je kijkt naar een zelfportret. Dat kan gebeuren in 
Museum Arnhem (MA) omdat je de tentoonstelling ‘Spiegeloog’ 
bezoekt. Museum Arnhem ‘geeft mensen ruimte om wat hen als individu en 
samenleving raakt en inspireert te delen’. 

http://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/
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MA wil landelijk het museum zijn voor realisme. Hiermee onderscheidt het zich van andere 
musea in ons land. Het MA kiest echter voor kunstenaars, voor wie realisme niet gaat om het 
reproduceren van de werkelijkheid, maar die de werkelijkheid nu juist ‘produceren’. De 
realiteit van het kunstwerk of van de kunst is een andere dan die van ‘de’ werkelijkheid. 
In de serie ‘de schone kunsten’ van ‘Zin op Zondag’ hebben we Mirjam Westen (conservator 
hedendaagse kunst MA) bereid gevonden om te vertellen welke ontwikkelingen het 
zelfportret in ons land heeft doorgemaakt sinds begin 20steeeuw. Wat zien kunstenaars als ze 
in de spiegel kijken en wat zien wij als we met hen meekijken, wat willen zij dat we zien en 
wat zien we als we zelf in de spiegel kijken? Met werk uit de eigen MA-collectie, aangevuld 
met bruiklenen, laat ‘Spiegeloog’ zien welke ontwikkelingen het zelfportret in ons land heeft 
doorgemaakt sinds begin 20ste eeuw. 
 

Datum: 13 december 

Plaats: Museum Arnhem, Utrechtseweg 87 

Tijd: 13.00 uur – 14.00 uur, aansluitend kunt u de tentoonstelling Spiegeloog bezoeken 

Kosten: entree museum (10 € of museumjaarkaart) en vrijwillige bijdrage 

Aanmelden: via stadspastoraat (er zijn ongeveer 50 plaatsen),stadspastoraat@planet.nl 
 
 

Aangepaste kerstviering voor mensen met een beperking 
 

Het kerkgenootschap Leger des Heils korps Arnhem wil, net zo als vorig 
jaar, op woensdagavond 16 december van 19.00 - 20.15 uur weer een 
aangepaste kerstviering organiseren voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 
Het zal een viering worden met veel samen zingen, een mooi verhaal met 
plaatjes. 

Al met al een feestelijk gebeuren met natuurlijk iets lekkers bij de koffie! 
 
We zullen deze kerstviering houden in ons gebouw aan de Leidenweg 11-12, 6812LA 
Arnhem in de wijk Elderveld.  
Ons gebouw is gelijkvloers en er is één aangepast toilet aanwezig! 
Mensen met een beperking, die niet in een woonvorm wonen maar thuis of elders, zijn 
natuurlijk ook van harte welkom! 
 
Voor een goede organisatie willen we graag weten op hoeveel bewoners en begeleiders we 
kunnen rekenen en hoeveel bewoners gebonden zijn aan een rolstoel. 
U moet zelf het vervoer regelen. 
 
Opgave en informatie bij Joop Toeter, secretaris 
tel. 06 26878386 of 026 3270822, email: Joop.toeter@online.nl 
 
 

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. 

 

mailto:stadspastoraat@planet.nl
mailto:Joop.toeter@online.nl
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Website M25 Arnhem 
Kijkt u weer eens op onze site www.m25arnhem.nl  
 

M25Arnhem bestaat nu in oktober 5 jaar. Daarom brengen we dit 
leuke project nog eens onder de aandacht. In mei ontving u 
misschien al het bericht over onze vernieuwde website. 
Nu is het tijd voor een mail met de bijgewerkte site. 
 
We kunnen wel wat ondersteuning bij de praktische taken 
gebruiken.  
Dus heb je zelf zin om bij een bepaald onderdeel mee te helpen, 

meld je dan aan!  Ook kun je meedoen in de werkgroep die 'het programma' bedenkt, 
En kom je anderen tegen die misschien willen helpen, laat ze de website zien en vraag hen 
te reageren! 
 
Onze jongeren zijn nog echt jong: vanaf 12 jaar kunnen zij instromen. Maar ook later is 
prima, juist wel fijn. 
De jongeren die via maatschappelijke stage komen, stromen wat ouder in. We zien 
regelmatig dat zij ook ná hun maatschappelijke stage nog een tijd actie blijven, omdat ze het 
leuk vinden om samen soms in actie te komen. 
 
De vorming van de jongere is even belangrijk als wat hij/zij kan doen voor degene die hulp 
nodig heeft. 
 
Dat betekent: 
- We bewaken dat de taken niet te moeilijk zijn; we krijgen hierover ook eerlijke feedback 
van de plekken waar iets te doen valt of lijkt, als het soms toch wat te moeilijk bleek. 
- we blijven met de jongere in gesprek over hoe het gaat en wat het voor hem betekent 
- we kijken welke bronnen van inspiratie er zijn, waarbij we de achtergrond van elke 
jongere respecteren. 
- we doseren de hulpvragen die de tieners/ jongeren onder ogen krijgen. 
- er zijn ook clubbijeenkomsten (zie site). 
 
Marja Hoogwegt, contactpersoon M25 Arnhem 
 
 

Meer liefde door de interreligieuze dialoog 
Symposium in het Stadspastoraat 
Door: Bart Mijland 
 
Met elkaar praten in plaats van over elkaar, het is een veelgehoord mantra. Een van de vele 
manieren waarop dat in de praktijk vormgegeven wordt is de interreligieuze dialoog. En over 
die praktijk wordt dan ook veel geschreven en gesproken, blijkt onder meer uit de 
verschillende evenementen die dit najaar rondom dit thema worden georganiseerd. Op 
zaterdag 26 september jl. was er in Arnhem een symposium over het onderwerp. Het werd 
georganiseerd door het Stadspastoraat Arnhem ( www.stadspastoraatarnhem.nl ) en 
Nieuwwij onder de titel Om de lieve vrede. Mijke Jetten (Radboud Universiteit Nijmegen) 
presenteerde er alvast resultaten uit haar promotieonderzoek dat in 2016 zal verschijnen. 
Manuela Kalsky (Nieuwwij, DSTS) gaf een reactie. In het kader van ‘praten met, niet over’ 
werd er natuurlijk ook geoefend met de interreligieuze dialoog. 
 
“Gelovigen ontmoeten elkaar, niet geloven,” stelt stadspastor Ad Bogaard aan het begin van 
de ochtend. En dat het organiseren van een dergelijk ontmoeting al een interreligieuze 
aanpak vereist, blijkt uit de excuses die hij vervolgens maakt. Het symposium bleek 

http://www.m25arnhem.nl/
http://www.stadspastoraatarnhem.nl/
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onbewust georganiseerd op de sjabbat, de joodse rustdag. Bovendien valt het net na het 
islamitische Offerfeest. Het grote feest is geen officiële vrije dag in Nederland en dus zijn 
sommige moslims genoodzaakt het feest in het weekend te vieren. Bogaard spreekt dan ook 
zijn verontschuldigingen uit en dankt degenen die wel zijn gekomen voor hun aanwezigheid. 
Het symposium maakt deel uit van de landelijke Vredesweek dat dit jaar het thema Vrede 
Verbindt voerde. Het past perfect bij Nieuwwij, geeft Cees van Bockel aan. Van Bockel zoekt 
in Arnhem naar organisaties waarmee Nieuwwij actief kan werken aan het verbinden van 
verschillen. Dit symposium geldt eveneens als eerste kennismaking en aanzet. Later op de 
dag blijkt dat er veel animo is voor een vervolgbijeenkomst.* 
 
Persoonlijk en gemeenschappelijk 
Filosoof en religiewetenschapper Mijke Jetten promoveert komend voorjaar aan de Radboud 
Universiteit met haar onderzoek naar methoden voor het voeren van een goede 
interreligieuze dialoog. “Iedereen kan het leren,” stelt ze, “maar niet iedereen zal er even 
goed in worden.” Voor sommigen is het bijvoorbeeld erg moeilijk om vanuit zichzelf te 
spreken, wat een van de basisvoorwaarden voor een succesvolle dialoog is. Deze mensen 
spreken makkelijker vanuit de gemeenschappelijke opvattingen. Uit het onderzoek, dat zich 
richtte op de dialoog tussen moslims en christenen, blijkt dat de eerste groep vaker in zulke 
algemeenheden spreekt. “In de Koran staat…” (een taaluiting die Jetten onder de noemer 
‘feitelijke bewering’ plaatst). Christenen zijn daarentegen vaker geneigd om “Ik vind…” te 
zeggen (een zogenaamde ‘onthulling’). Jetten wijst op het belang je bewust te zijn van welke 
taaluitingen je gebruikt. 
 
Motivatie 
Jetten werkte in het onderzoek met 21 dialooggroepen. Zowel de christenen als de moslims 
gaven aan meer kennis hebben gekregen en het te beschouwen als een positieve ervaring. 
Het viel op dat de motivatie om mee te doen aan de interreligieuze dialoog onder moslims 
veel hoger was. Voor Manuela Kalsky een reden om op te merken dat er in de werving van 
deelnemers dan de goede vraag is gesteld, want vaak blijkt het voor christelijke initiators van 
interreligieuze activiteiten juist moeilijk om islamitische deelnemers te trekken. Vanuit de zaal 
wordt daarop de vraag gesteld of moslims juist meer gemotiveerd zijn vanwege de noodzaak 
tot verdediging. Zij worden immers geconfronteerd met zeer negatieve beeldvorming en 
vooroordelen. Hoewel dit niet ondenkbaar is, zijn er nog geen onderzoeksresultaten die dit 
ondersteunen. Kalsky spreekt haar zorgen uit over de negatieve beeldvorming ten aanzien 
van moslims. “Het is nu eenmaal niet sexy om te zeggen dat we juist vriendschappen 
moeten vormen. Maar dat moeten we wel doen.” Ze spreekt dan ook haar waardering uit 
voor het onderzoek van Jetten. Ze noemt het belangrijk, want “We hebben meer kennis over 
elkaar nodig. Overigens niet alleen tussen religieuzen, maar ook met de seculiere 
gemeenschap.” 
 
Multiple religious belonging 
Kalsky verwijst eveneens naar de groeiende groep Nederlanders die onder de noemer 
multiple religious belonging (MRB) vallen en zich verbonden voelen met meerdere geloven. 
Dat zijn er nu ongeveer 1,3 miljoen. Bezoeker Jan noemt zichzelf “volstrekt multireligieus” en 
is verrast dat er zoveel andere Nederlanders tot de groep MRBers behoren. “Het wordt tijd 
om ons te verenigen!” zegt hij lachend. De interreligieuze dialoog spreekt een grote rol in zijn 
leven. Hij is onder meer lid van een leesgroep waarin de Bijbel en de Koran wordt gelezen. 
Toch hoort hij nog veel nieuwe dingen tijdens het symposium. Dat geldt ook voor Safiyah. Ze 
vindt de methode van Jetten erg interessant. Hoewel ze vaker in gesprek is met 
andersgelovigen zal ze deze middag voor het eerst meedoen aan een echte interreligieuze 
dialoog. Ze vindt het spannend, maar laat zich graag verrassen. 
 
Meer liefde 
Tijdens de workshops in de middag wordt geoefend met de technieken van Mijke Jetten. Dat 
blijkt nog best een uitdaging en duidelijk is dat je voldoende tijd moet uittrekken. Dat het de 
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moeite waard kan zijn blijkt ook uit het verhaal van workshopbegeleidster Yasmin. Zij geeft 
aan dat ze door de interreligieuze dialoog meer kennis van haar eigen geloof en dat van 
anderen heeft gekregen. Een effect dat zij niet had verwacht toen ze ermee begon, was dat 
ze meer van mensen is gaan houden. “Het heeft me echt veranderd. Niet in de zin van mijn 
geloof, dat is hetzelfde gebleven, maar ik heb meer begrip en liefde voor mijn medegelovigen 
en andersgelovigen gekregen.”  
 
Bart Mijland is humanisticus en als junior onderzoeker verbonden aan het DSTS. 
 
 

Presentatie OKO document 
Zo doen de kerken dat in Arnhem 
 
Een belangwekkende stap in het overleg tussen kerken en de overheid is gezet. Op 13 
oktober werd het OKO document over overleg tussen Overheid en Kerken gepresenteerd.  
In het vorige Bulletin (oktober) las u al een artikel hierover van Kees Tinga. 
Dit artikel kunt u alsnog ook lezen op pagina 13 in Kerkperspectief (het officiële orgaan van 
de PGA) verschenen op 7 november. 
In ditzelfde nummer leest u op de pagina’s 26 en 27 een artikel over dit onderwerp 
geschreven door Tjeu van Knippenberg.  
 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent Kerkperspectief te lezen, kunt u beide artikelen ook 
vinden op de website van de diaconie Arnhem www.diaconiearnhem.nl/nieuws/  
 
 

Terugblik Thee met thema 1 november 
De Mariamonologen 
 

In een drukbezette Vredebergkerk genoten de bezoekers van zang, spel en 
dans verzorgd door theatergroep de Kern. 
Maria door de eeuwen heen een inspiratiebron voor schilders, dichters en 
componisten, bleek deze middag ook een inspiratiebron, met als kernvraag 
Wie is die Maria en wat betekent ze nu nog voor ons? 
In diverse verschijningsvormen werd de Mariafiguur neergezet. 

De katholieke Maria, met milde spot uitgebeeld, de protestantse Maria uit de Bijbel. De 
Maria’s in en van deze wereld, de Maria’s van alle tijden. 
Dit alles uitgespeeld en uitgezongen, waarbij de eigentijdse en actuele accenten 
( Malala, de dwaze moeders, de asielzoekers en vluchtelingen) maar ook de humor en de 
hoop een nieuwe kijk op Maria lieten zien. ... 
Een Maria die te denken geeft. 
De voorstelling werd swingend afgesloten waarbij ook een aantal bezoekers zich niet 
onbetuigd liet. Een sfeervolle en boeiende middag, niet in de laatste plaats door de prachtige 
stemmen, de mooie liederen en aansprekende teksten. 
 
Thee met Thema; Marlies Raaijmakers 
 
 

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. 
 

http://www.diaconiearnhem.nl/nieuws/
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Enkele van de activiteiten in de komende tijd: 
 
Eindelijk thuis 

14 november van 10.00 tot 15.00 uur 
Een verdiepingsprogramma gericht op geloof en spiritualiteit, aan de hand 
van het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen. In dit zeer persoonlijke 
boek beschrijft Nouwen hoe hij op een bepaald moment in zijn leven diep 
geraakt wordt door ‘De terugkeer van de verloren zoon’, het doek van 
Rembrandt naar de parabel van Jezus over de verloren zoon. Onder 
begeleiding van Ad Boogaard en Anita Knipping gaan we op zoek naar de 
spiritualiteit in ons eigen leven.  

 
Muzikale wereldreis door de tijd 
22 november van 14.00 tot 15.00 uur 
Akoestisch singer-songwriter Marja de Jong geeft een concert met 
songs over Licht, Liefde, Verbondenheid, muziek en de natuur. Zij 
begeleidt haar ontroerende, warme stem op bijzondere instrumenten als 
Keltische harp, tanpura, uke, domra, luit, handharmonium, percussie 
e.a. Het publiek krijgt een tijdreis van middeleeuwse muziek tot 
recentelijk geschreven eigen werk. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
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 decembernummer inzenden vóór 3 december 2015 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 9 december 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 
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