
In de handpalm van God 
Column door Teun Alblas 
 

In het boekje “God vergeten” van de 
journalist en politicus Hans Hillen 
overdenkt de schrijver  de wereld en 
ieders plaats daarin. Hij zet de lezer 
aan het denken, o.a. over de 
zingeving van het leven. Hij noemt 
zingeving het juweel van de vrije wil. 
Iets waar een robot nooit aan zal 
kunnen tippen.  In het grote plan, dat 
schepping wordt genoemd, is ieder 
mens op zoek naar de diepere 
betekenis van zijn of haar leven. Hij 
haalt het Bijbelboek Jesaja aan, 
waarin zo prachtig is geformuleerd 
dat  “ieders naam staat geschreven in 
de handpalm van God”. 
De handpalm, de binnenkant van je 
hand, heeft iets intiems. Je kunt er 
iets in bergen, iets in je hand 
stoppen. Hij kan bezweet raken in 
geval van nervositeit of angst.  Hij 
heeft ook allerlei lijnen, waar 
paragnosten je tal van wijsheden 
over kunnen vertellen. Zo zou de 
levenslijn je leven volgen van 
geboorte tot aan het eind van je 
leven. 
 
In het zoeken naar zingeving in je 
leven kun je je over dat soort dingen 
druk maken, maar daar gaat schrijver 
van dit boekje gelukkig aan voorbij. 
Maar wel merkt hij op: zo relevant 
ben je dus als mens voor God.  
Ieders naam!! Onvoorstelbaar dat 
God zeven miljard mensen 
persoonlijk kent. Binnen dat 
onvoorstelbare gegeven zoekt de 
individu naar een kader waarbinnen 
hij zichzelf kan plaatsen en zijn leven 
van waarde kan doen zijn.  Steeds 
meer wetten en regels om hem heen 
maken het het individu niet 
gemakkelijk. Religie, zegt Hillen, kan 
in onze technologisch ongelooflijk 
ontwikkelde samenleving nog steeds 
onontbeerlijke brandstof en 
(nood)rem tegelijk zijn.   
Je klein en nietig voelen in het 
immense universum, maar toch… 
geschreven in de handpalm van God. 
 
Teun Alblas is ouderling in de 
Protestantse gemeente Schaarsbergen 
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Ramadangroet aan Arnhemse moslims 
 

De Raad van Kerken Arnhem wil u 
alsnog alle goeds toewensen tgv de 
Ramadan. In de vastenmaand wilt u 

uw hart reinigen om u te kunnen richten tot de 
Allerhoogste. 
 
U deelt dan uw eigen voedsel met mensen in 
omstandigheden van armoede. In deze tijd zijn dat ook en 
vooral vluchtelingen, zoals die overal ter wereld op drift 
zijn. 
 
Deze slachtoffers van armoede en geweld komen ook naar 
ons land en onze stad, maar zij worden nog te vaak met 
wantrouwen en angst bejegend. 
 
Uiteraard zijn deze mensen ook onze broeders en zusters, 
die een beroep op ons allen mogen doen. Moslims en 
christenen tezamen kunnen die uitdaging aangaan. 
 
Hopelijk straalt dat ook uit naar de stad Arnhem en haar 
inwoners. 
 
Johannes Kon, 
Voorzitter Raad van Kerken Arnhem 
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De Uitdaging 
Walburgis Meet-up 2016 
 

Je bent vrijwilliger bij De Walburgis of op een andere manier 
betrokken en geïnteresseerd. Je voelt je thuis bij wat we als 
Walburgis willen zijn: een centrum voor bezinning, bezieling en 
ontmoeting. 
 
Er zijn nu bijna 120 mensen actief. Samen zorgen we voor een 
kleurrijk palet aan activiteiten. Dat is hard werken, maar vooral 

plezierig werken en dat werkt! We mogen echt trots zijn op onszelf. 
 
Maar na elk bereiken komt weer een volgende stap. Meestal betekent dat iets loslaten om 
ruimte te scheppen voor grensverleggend ‘anders’.  Zo ook voor ons. Hoe gaan we verder? 
Welke uitdaging nemen we op ons? 
 
Je wordt daarom uitgenodigd voor onze Walburgis Meet-up 2016: De Uitdaging. Dit keer 
georganiseerd door de programmacommissie op donderdag 16 juni a.s. 
 
Rode draad deze avond zal zijn: de weg vinden van binnen naar buiten, de samenleving in. 
We gaan daarover drie gesprekken voeren, ieder voorafgegaan door een korte inleiding. 
Religie in beweging: Hoe staat God ervoor in seculariserend en spiritueel Nederland? Met 
Tom Bernts van de Radboud Universiteit. 
De Walburgis ambitie: Waar staan wij? Hoe willen wij ertoe doen? 
Hoe brengen we 'de religie in beweging' en de Walburgis ambitie concreet bij elkaar? 
Reken op een gezellige maar vooral productieve avond. Met als ingrediënten: korte, 
krachtige inleidingen, tafelgesprekken, stickeren en prioriteren, conclusies trekken en to-do-
dingen afspreken. 
Resultaat: het is duidelijk wat de volgende stap is, waarom dat zo is en hoe we die stap 
zetten. 
 
Daar proosten we op met een afsluitende borrel. Doe je mee? 
 
Tijdschema: 
18.00 uur    : We serveren soep en een broodje voor wie dat handig uitkomt. 
18.45          : Inloop 
19.00          : Welkom en inleiding; 3 tafelgesprekken met korte inleiding; 
                     prioriteiten en conclusies 
21.30          : Vervolg en het laatste woord 
21.45          : Proosten op heden, verleden en toekomst. 
 
Je kunt je aanmelden op c.follender@eusebiusparochie.nl  
 
 

Activiteiten in de Walburgis 

juni en juli 
 
Grote voorjaarstentoonstelling: Harts-tocht 
Werken van Henk van Loenen, Jaap Min en Bertus Ververs 
 
t/m 3 juli 
Openingstijden: do t/m za: 13.00-16.00 uur,  zo 13.00-17.00 uur 
 

mailto:c.follender@eusebiusparochie.nl
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Sprookjes 

Zondag 26 juni , 15.00 uur 
Sprookjesachtige muziek, gespeeld door ‘Plaisir d’amour’ dat 
gevormd wordt door  Anouk Platenkamp (Keltische harp) en 
Jos Koning (viool, viola d’amore). Een beeld van Ierse 
heidevelden, mistige Schotse Highlands, rotsen van 
Bretagne en de eindeloze Zweedse bossen. Maar Plaisir 
d’amour schuwt ook het experiment niet! 

 
Entree: vrijwillige bijdrage 
 
Meditatief Uur: Harts-tocht 
Zondag 19 juni 2016 
Harts–tocht staat voor de tocht die ons hart maakt. Deze tocht, die een levenlang kan duren, 
is een proces van loslaten en wordt veelal in gang gezet door ons verlangen om los te 
komen uit ons eigen gesloten ik om het te wagen met dat nieuwe, dat Andere, waar ons 
verlangen naar uitgaat.  
Het thema komt in teksten, liederen en gebeden aan de orde. 
 
Leerhuis op de zondagmorgen 
Zondag 26 juni:  10.00 uur  
Samen een Bijbeltekst uitpluizen. Om in contact te komen met de wijsheid en bezield te 
worden. Dit keer weer o.l.v. Ellen Tebbe. 

 

www.walburgisarnhem.nl   facebook.com/walburgisarnhem    
 
 

Internationale oecumenische conferentie  
22-25 september in Debrecen, Hongarije 

 
STIOC, de afkorting van STedelijke Internationale Oecumenische 
Contacten, is een werkgroep van de Raad van Kerken in Arnhem. De 
kerken in Arnhem onderhouden al decennialang oecumenische 
contacten met ondermeer de partnersteden van de burgerlijke gemeente 
Arnhem: met Croydon in de regio Groot-Londen en met Gera in de 
Duitse deelstaat Thüringen. Daarnaast vindt om de twee jaar een 
internationale oecumenische conferentie plaats, waaraan mensen uit de 
kerken in Arnhem deelnemen. Het doel hiervan is ontmoeting en 
uitwisseling van ervaringen aan de hand van een concreet thema. Dit 

jaar zal van 22-25 september deze oecumenische conferentie plaats vinden in Debrecen, 
gelegen in het oosten van Hongarije. Als thema is gekozen: migratie en onze 
verantwoordelijkheid als christenen. Hoe gaan we in verschillende landen en kerken hiermee 
om? 

http://www.walburgisarnhem.nl/
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Deze conferentie is een unieke gelegenheid om kennis te maken met kerken en christenen 
in Hongarije en misschien ook in Transsylvanië (West Roemenie). Tevens om te genieten 
van de Hongaarse gastvrijheid en de verrassende Hongaarse keuken. Overnachting zal 
plaats vinden bij mensen thuis. De conferentie start met een welkomstdiner om 18.00 uur op 
donderdag 22 september en eindigt na een kerkdienst om 13.00 uur op zondag 25 
september. 
 
Belangstellenden kunnen nadere inlichtingen krijgen en zich 
aanmelden bij de secretaris, Klaas van der Hoek, telefoon 026 - 
4421616, emailadres kvdhoek@telfort.nl en bij de voorzitter, Ida 
Eldering, ida.eldering@hotmail.com  
 
Na afloop van de conferentie zal STIOC hierover verslag doen in 
deze periodiek. 
 
Bijgaande foto is het opschrift van het standbeeld van Michiel de 
Ruyter in Debrecen. In het jaar 1676 bevrijdde hij 26 Hongaarse 
predikanten van de Napolitaanse galeien (bron: 
http://www.jackbazen.nl/). 
 
 

Wereldchristendom in een notendop 
 

‘Ontheemd!’ was het thema van de 8e 
Hemelvaartsviering die het Platform Migrantenkerken 
Arnhem organiseerde op 5 mei in de Opstandingskerk. 
Dat sloeg uiteraard op de eigen ervaring van migranten 
in ons land: ook al heb je je een bestaan opgebouwd in 
Nederland, het land waar je geboren en getogen bent 
blijft je vaderland. Het thema verwees ook naar al die 
mensen die hun vaderland onder de dwang van oorlog 
en geweld  moesten ontvluchten. Maar ‘ontheemd’ 
drukt tegelijk ook het besef uit van christenen, die zoals 
de apostel Paulus het uitdrukt wel in maar niet van de 

wereld zijn, deel van een wereldwijd lichaam waarvan het hoofd opgevaren is ten hemel. Al 
die aspecten waren in de viering in de Opstandingskerk aanwezig. De gastvrouw van deze 
Hemelvaartsviering, de Armeens Apostolische Kerk herinnerde ons bij monde van diaken S. 
Lazarian aan het lijden van Armeense volk, dat in 1915 slachtoffer werd van 
massadeportatie en genocide, en aan het regelmatig oplaaiende conflict rond Nagorno 
Karabach. Zijn preek werd afgerond met het gezamenlijk lezen van een deel van Psalm 102: 
‘Heer, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik 
in nood verkeer…mijn dagen vervliegen als rook, mijn gebeente gloeit als vuur. Mijn hart is 
verschroeid en verdord als gras. Ik vergeet mijn brood te eten…..’ Koren van twee 
Indonesische kerken en van de Surinaamse Broedergemeente, gekleed in traditionele 
kleding, verleenden medewerking. In de voorbeden door vertegenwoordigers van de kerken 
die in het Platform Migrantenkerken samenwerken werd gebeden voor de armen in de 
wereld, voor de slachtoffers van de oorlog in het Midden-Oosten, voor de vluchtelingen, de 
vrede in de wereld en erkenning van de genocide op Armeniërs en verzoening.  
De feestelijke viering werd bijgewoond door naar schatting 150 mensen, onder wie we ook 
burgemeester H. Kaiser en zijn echtgenote signaleerden. Gecollecteerd werd voor Armeense 
christenen in Syrië en voor de dekking van de gemaakte onkosten; genoemde collecten 
brachten respectievelijk € 334,16 en € 235,65 op. Zoals gebruikelijk was de ‘nazit’ zeer 
geanimeerd, niet in het minst gestimuleerd door de keur aan exotische versnaperingen. 
 
Hans van de Wal  

mailto:kvdhoek@telfort.nl
mailto:ida.eldering@hotmail.com
http://www.jackbazen.nl/
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Stadsbrede lunch 
Verslag 
 

Op zaterdag 28 mei was er een grote lunch in de 
Walburgiskerk. 
Deze lunch vond plaats in het kader van het Jaar van de 
Barmhartigheid.  
We wilden scheidslijnen tussen mensen doorbreken en 
mensen uit alle leeftijden, culturen, godsdiensten etc. met 
elkaar in verbinding brengen. De hele kerk stond vol met 
feestelijk gedekte tafels. Al een half uur voor het officiële 
begin stroomden mensen binnen en toen om 12.00 uur de 

maaltijd geopend werd waren alle tafels bezet met ruim 250 deelnemers. Mensen uit alle 
wijken van Arnhem schoven aan, Arnhemmers van overal van de wereld vandaan gekomen, 
bewoners van de Koepel, bewoners van instellingen voor beschermd wonen, moslims, 
christenen, ongelovigen, de burgemeester van de stad, ouders en kinderen van de naast de 
kerk gelegen school etc. Onder het eten ontstonden levendige gesprekken tussen al die 
verschillende deelnemers. De lunch was heerlijk, de sfeer prima.  
Na de lunch konden mensen genieten van een optreden van het Wereldvrouwenkoor en 
konden ze meedansen met een Syrische dans door bewoners uit de Koepel.  
Voor de kinderen was er een verhalenkring, voor jongeren een gametoernooi.  
Ieder kon op een klein schilderijtje zijn of haar verbeelding van ‘barmhartigheid’ vorm geven. 
Van al die kleine schilderijtjes werd één groot collage gemaakt. Mensen konden samen met 
ouders en kinderen van de Binnenstadsschool aan het 
werk in de binnenstadstuin, een samenwerkingsproject van 
de Walburgiskerk, de school en de Kohlmannstichting.  
Heel veel deelnemers trok de gesprekskring rondom het 
thema ‘barmhartigheid’.  
Pastoor Zweers vertelde over de betekenis van 
barmhartigheid in de christelijke traditie en Rabia Karaman 
deed hetzelfde vanuit de Islamitische traditie.  
Rond 14.00 uur werd de middag afgesloten met het zingen 
van een lied samen met het Wereldvrouwenkoor.  
We kunnen nog lang nagenieten van deze zeer geslaagde middag. 
Met dank aan alle vrijwilligers! 
En speciaal aan Renée en Egbert de Jong van Dag Hamelen, Annie Gerritsen en Johan 
Wolters. 
 
Tekst: Ellie Smeekens en Geert Rozema. Foto’s: Jan van Dalen 
 
 

Nederlander weet weinig van christenvervolging 

 
Campagne 

Miljoenen mensen zijn gevlucht. Christenen en andere 
minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd. Daarom 
organiseerden kerken en christelijke organisaties de 
campagne 'Hoop voor kerk in Syrië en Irak'. 2370 mensen 
hebben meegedaan met de peiling die in de maanden 
februari en maart van dit jaar plaatsvond. Deze campagne 
vroeg aandacht voor de rampzalige situatie in Syrië en Irak, in 
het bijzonder die van christenen en ook die van andere 

minderheden. Aan de door de Raad van Kerken geïnitieerde campagne namen de volgende 
organisatie deel:   Bisschoppelijke Vastenaktie,  Instituut voor Oosters Christendom, 
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Katholieke Vereniging voor Oecumene, Kerk in Actie, Missie Nederland, Open Doors, 
Samen Kerk in Nederland. 
 
Slechts 26 procent van de Nederlanders weet dat er een grote christenvervolging plaatsvindt 
in Syrië en Irak. Van de kerkelijk betrokken christenen in Nederland ligt dat percentage twee 
keer zo hoog. Kerkelijk betrokken mensen voelen zich dan ook sterker geraakt door de 
dalende populatie van christenen in veel landen in het Midden-Oosten. Leden van Oosterse 
en Oriëntaalse kerken (orthodoxen) kennen in dezen de meeste compassie.  
 
Compassie  
Ruim 90 procent van de orthodoxen voelt zich persoonlijk betrokken bij de dalende populatie. 
Onder andere christenen ligt dat aantal op ongeveer 60 procent. Van de Nederlanders in het 
algemeen kent zo’n 50 procent compassie. De bekendheid met de christenvervolging is over 
de hele linie nog beperkt. ‘Men is blijkbaar geneigd om de problematiek te onderschatten’, 
aldus Van de Kamp. ‘Als mensen echt kennis nemen van de verschrikkingen die juist 
christenen en andere religieuze minderheden raakt, zullen ze ongetwijfeld ook meer 
compassie voelen en bereid zijn bijdragen te leveren om de nood ter plekke te lenigen’.  
 
Blijvende aanwezigheid kerken 
De campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ zet zich in voor 
een blijvende aanwezigheid van de kerken in het betrokken 
gebied. Vele christenen en andere minderheden zijn op de vlucht geslagen uit angst voor het 
oorlogsgeweld. Ongeveer 75 procent van de christenen steunt het doel dat er een duurzaam 
toekomstperspectief moet zijn voor de christenen in Syrië en Irak. De Nederlander in het 
algemeen is terughoudender, ongeveer 39 procent stemt in met deze stelling.  
 
Impact vluchtelingen Nederland 
Opvallend is ook dat protestanten de impact van de komst van vluchtelingen naar Nederland 
opvallend positiever inschatten dan anderen. Nogal wat christenen verbonden met een kerk 
zien nieuwe mogelijkheden voor de economie en voor culturele ontwikkelingen.   
 
Voor meer informatie: 
Maurits van Stuijvenberg, Protestantse Kerk in Nederland, tel. 06 45468825 
Klaas van der Kamp, Raad van Kerken in Nederland, tel. 06 16277973 
 
 

Augustinus 
Vooraankondiging 
 
Op 29 september en 27 oktober zal er een avond zijn in de Walburgiszaal, naast de Sint 
Walburgiskerk, rond Augustinus. Het Augustijns Instituut, vertegenwoordig door 
studiesecretaris Hans van Reisen zal de twee avonden verzorgen. De eerste avond gaat 
over Augustinus als pastor en predikant, en de tweede avond over Augustinus' zorg voor de 
doden.  
De avonden zijn van 20.00-22.00 uur en kosten 5 euro per avond.  
Wel graag opgeven van tevoren zodat we weten of het door kan gaan. 
 
Pastoor G.J.B. Zweers 
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Korte berichten  
 

 Elke vrijdag 12.30-12.45 uur. Coventrygebed in de Walburgiskerk 
 

 Het mail adres van het diaconaal bureau van het College van Diakenen 
van de Protestantse Gemeente te Arnhem is gewijzigd. Het oude adres 
was diakonaalburo@planet.nl Het nieuwe adres is info@diaconiearnhem.nl  
 

 De Voedselbank Arnhem is op zoek naar een coördinator 
Veiligheid/Voedselveiligheid. Heb je belangstelling voor deze functie en wil je de 
uitgebreide functieomschrijving ontvangen, neem dan contact op met: Willy 
Knelissen, coördinator vrijwilligers Stichting Voedselbanken Nederland, regio 
Arnhem, Bosweg 27, 6881 KJ  Velp, e-mail: vrijwilligers@voedselbankarnhem.nl  
 

 Oecumenisch Avondgebed georganiseerd door de Raad van kerken Oosterbeek-
Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp. Wekelijks komt in oecumenisch verband een kleine 
groep christenen bijeen voor het Avondgebed. Gedurende een half uur luisteren we 
rondom de paaskaars naar twee Bijbellezingen, zingen we liederen uit de 
Taizébundel en bidden we, ook in stilte, samen. Na afloop ontmoeten we elkaar met 
koffie / thee. U / je wordt van harte uitgenodigd.  Plaats en tijd: Bernulphuskerk, 
Utrechtseweg129 Oosterbeek. Op woensdag om 19.00 -19.30 uur. 
 

 Op 21 juni om 19.00 uur organiseert Oase Oosterbeek een lezing 
met als thema: “Leven met hooggevoeligheid “. Veel mensen met 
de karaktereigenschap ”Hooggevoeligheid” worstelen met het 
verwerken van de dagelijkse hoeveelheid prikkels in onze westerse 
prestatie-maatschappij, waarin alles op succes en economisch nut 
lijkt te zijn gericht. De lezing wordt verzorgd door Simone Lammers 
van praktijk: Kwetsbare Kracht (coaching en training hoog gevoeligheid) in 
Wageningen. Zij gaat tijdens deze avond in op de vraag: Hoe herken je hoog 
gevoeligheid bij jezelf als volwassene, jongere of bij je kind? En vooral: hoe kun je 
hiermee leren omgaan, zodat je je in je dagelijks functioneren minder overweldigd 
voelt door situaties en mensen om je heen? En zodat overleven weer voluit leven kan 
worden, in harmonie met jezelf en je omgeving. Plaats: Oase Oosterbeek, Lebretweg 
2a, 6861 ZW Oosterbeek Aanvang: 20.00 uur Kosten: € 7,50 (inclusief koffie/thee) 
Aanmelden: via e-mail aan: info@oaseoosterbeek.nl 

 
 

Thee met Thema in de Bernulphuskerk op zondag 5 juni 
Een terugblik op de voordracht over Jan Toorop door Angeline Bremer. 
 

“ Het is bijzonder om vanmiddag op een plek te zijn waar je zo dicht bij de 
kunstenaar mag komen.”  
Op deze bijzondere plek verzorgde Angeline Bremer, docent 
kunstgeschiedenis en werkzaam voor het KMM, een lezing over de schilder 
Jan Toorop, in het Oosterbeekse vooral bekend van zijn kruiswegstaties in de 
Bernulphuskerk.                                                                                                                                                          

In een korte schets, voorzien van afbeeldingen en (familie)portretten belichtte mevr. Bremer 
zijn leven, zijn contacten met kunstschilders, schrijvers en musici, zijn veelzijdige werk en de 
ontwikkeling die de schilder daarin doormaakte. Vervolgens werd specifiek ingegaan op de 
kruiswegstaties, net weer compleet, omdat er vijf waren uitgeleend voor de grote Toorop 
tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag.                                                                                                                                                               
Ca. 85 mensen schoven aan in het Trefcentrum van de Bernulphuskerk om te luisteren naar 
een zeer boeiende en afwisselende lezing. Jan Toorop (1858 Java - 1927 in Den Haag) 

mailto:diakonaalburo@planet.nl
mailto:info@diaconiearnhem.nl
mailto:vrijwilligers@voedselbankarnhem.nl
mailto:info@oaseoosterbeek.nl
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wordt gekenschetst als een internationaal veelzijdig, spiritueel, maatschappelijk betrokken en 
sociaal bewogen kunstenaar.  Zijn Indische achtergrond, met zijn mystieke en exotische 
geheimen, blijft gedurende zijn hele leven een rol spelen. Inhoudelijk variëren zijn thema’s 
van het weergeven van het dagelijkse leven tot mystieke en christelijke symboliek, In 1905 
bekeert Toorop zich tot het rooms-katholicisme. Hij maakt steeds meer religieus en mystiek 
werk met thema’s als goed en kwaad, het hemelse en het aardse. 
                          
In opdracht van mevrouw De Bruijn-van Lede uit Dreijerheide, Oosterbeek, tekent en 
schildert Toorop de kruiswegstaties. Tussen 1916 en 1919 werkt hij hieraan in Oosterbeek 
en op het eiland Walcheren. Echter niet in de volgorde 1-14. Maar in vijf tijdvakken, waarvan 
de eerste staties 3, 4, 5 en 6 in Domburg. Mevr. Bremer wees ons op de strakke opbouw, de 
horizontale en verticale lijnen, de kleuren, de bijzondere details en de figuur van Christus die 
in elke afbeelding centraal staat. Ze maakte een vergelijking met taferelen van Giotto, Rogier 
van der Weyden en Hans Memling en liet daar van voorbeelden zien. En natuurlijk komen 
ook de vele kennissen en dorpelingen die model hebben gestaan voor de figuren aan bod, 
waaronder mevrouw van Schendel (madonna), mevr. Miek Janssen (dichteres en spirituele 
gids) mevr. De Bruijn, de leerling tuinman van mevr. De Bruijn, pastoor Vossenaar, de 
burgemeester van Renkum die niet katholiek was en alleen afgebeeld kon worden als 
Schriftgeleerde. Hierbij werd een aantal originele portretfoto’s getoond wat het geheel nog 
meer verlevendigde. Tot slot benadrukte mevrouw Bremer het waardevolle van de 
aanwezigheid van deze staties in de Bernulphuskerk.  Na afloop van de lezing kon men zich 
nog laten rondleiden langs de staties in de kerk en konden nog vele vragen worden 
beantwoord.  Hiervan maakten vele bezoekers gebruik. Rond 18.45 uur kwam aan deze 
bijzonder boeiende middag een einde. En wilt u de staties nog eens op uw gemak bekijken?  
In de Bernulphuskerk bent u, elke dag van harte welkom en er zijn mapjes kaarten 
verkrijgbaar voorzien van een uitgebreide beschrijving. 
 
Marlies Raaijmakers. 
 
 

Het Stadspastoraat verhuist naar Rozet 
  
1 juni verhuisde het Stadspastoraat  (SpA) naar 
Rozet. Het SpA krijgt zijn ruimte op de derde 
verdieping in lokaal 3.09 en er komt een stilteruimte 
in lokaal 3.12. De stilteruimte is per 1 juni 
beschikbaar. Onze andere ruimte wordt opnieuw 

ingericht, daarom zal het SpA pas in september echt in Rozet van start 
gaan met het cursusaanbod. 
 

De verhuizing van het Stadspastoraat naar zijn nieuwe 
locatie in Rozet is een feestelijk gebeuren geworden. 
Van het oude pand in de Driekoningendwarsstraat werd 
afscheid genomen met o.a. meditatie en een feestelijke 
maaltijd. 
Daarna ging het in optocht naar de 
nieuwe locatie. 
U kunt het meebeleven in de 
bijgaande foto impressie. 
 
 

Activiteiten in juni in Rozet 
- Meditatie op maandag, woensdag en vrijdagochtend 8.00-9.00 uur. NB: 7.50 uur 

verzamelen bij de dienstingang Nieuwe Oeverstraat. 
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- Stamtafel (woensdagen 10.00-10.30 uur in Restaurant 
Momento) 

- Putten uit de Bron (woensdagen 10.30-11.45 uur lokaal 
3.14) 

- Alles uit de kast! (vrijdagen 10:00-11:00 uur, lokaal 3.14) 
 

Of kijk op onze website www.stadspastoraat.nl voor de meest 
actuele informatie. 
Het emailadres is stadspastoraat@planet.nl  
 
foto’s: Gerrit Koning 

 
 

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 8 september 2016 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 14 september 2016. 
 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 396 emailadressen. 

 
De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl 
Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken 
Arnhem. 
 
Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon 
aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com 

http://stadspastoraatarnhem.us8.list-manage.com/track/click?u=40f128b201368b68d452b6147&id=2d16a2c33d&e=3099492e89
http://www.stadspastoraat.nl/
mailto:stadspastoraat@planet.nl
mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com
http://www.rvkarnhem.nl/
mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com
mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com

