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Geef mij
Vader,
geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,
licht in mijn oren
om uw stem te vernemen,
licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,
licht in mijn denken
om uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd
om een teken te zijn,
licht in mijn lied
om uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen
om mensen te troosten,
licht in mijn hart
om een licht te zijn.

Jaap Zijlstra
(1933 – 2015)

The American Dream
Column door Nienke Brugman
Gisteren was ik in het dorp
Veenhuizen. Ooit een kolonie
voor armen, in de 19e eeuw
opgericht door de Maatschappij
van Weldadigheid. Boeiend om te
zien hoe men in Nederland dacht
over armoede.
De naam van de maatschappij
zegt het eigenlijk al. Paupers
kregen de kans om te leren
werken’. Eerst vrijwillig, later
gedwongen. De tijd dat zwerven
over straat nog strafbaar was.
Landlopers en bedelaars werden
veroordeeld tot vijf jaar
Veenhuizen. Ik kwam er nog een
naamgenoot tegen. Een groot
bord, midden op het plein, met
zijn foto, Nicolaas Brugman. In
1873 veroordeeld voor landloperij
in Den Bosch. Het schijnt dat
iedereen wel een voorouder heeft
in Veenhuizen.
Armoede dat te genezen is met
een staaltje hard werken. Het zou
toch mooi zijn als iedereen zo’n
simpele oplossing had voor zijn
problemen. Het lijkt haast de
‘American Dream’, als je maar
hard genoeg werkt, dan komt dat
succes vanzelf.
Die gedachte van Veenhuizen is
nooit helemaal verdwenen.
Suzanna Jansen (auteur ‘Het
Pauperparadijs’) omschrijft het
misschien wel het beste. ‘Nog
altijd zijn we geneigd mensen die
arm zijn of hulp nodig hebben te
zien als losers die het aan
zichzelf te wijten hebben. Je
hoeft toch niet ongeschoold te
zijn/verslaafd te blijven/naar
Europa te trekken als je geen
visum hebt? Terwijl pech ieder
mens kan overvallen. En net als
vroeger gaapt er een enorm gat
tussen de beleidsmakers die
vanuit goede intentie de armoede
willen aanpakken en de mensen
waar het om gaat.” Beter had ik
het niet kunnen verwoorden.
Nienke Brugman is lid van de
werkgroep UitZicht.

2

Website RvK Arnhem is vernieuwd!
Onze website is vernieuwd en het is zeker de moeite waard om er te gaan kijken.
Wat vindt u er?
-

Een overzicht van alle bij de Raad in Arnhem aangesloten kerken en een link naar de
websites.
Informatie over de werkgroepen van de RvK Arnhem.
Informatie over de RvK Arnhem
Een nieuwspagina met berichten over zaken die in kerkelijk en maatschappelijk
Arnhem spelen.
Een formulier waarmee u de RvK Arnhem een bericht kunt sturen.
Alle tot nu toe verschenen Bulletins zijn via een link na te lezen.

Nieuwsgierig geworden?
Ga naar

www.rvkarnhem.nl
Opening Stadsklooster Arnhem
12 november
Je bent van harte uitgenodigd om zaterdag 12 november de opening van
Stadsklooster Arnhem mee te vieren! We vieren de opening met een
afwisselende dag waarbij je zelf kunt kiezen welk deel van het feest je mee wil
maken!
-

Voorafgaand aan de opening zal de gebedsruimte van het Stadsklooster 48 uur open
zijn voor iedereen die stilte wil opzoeken of wil bidden voor de stad. Zie voor meer
info de facebookpagina/website van het Stadsklooster.

-

Open huis van 14.30-16.30 uur: wil je lekker ongedwongen rondlopen, weten wie die
Stadsklooster mensen zijn en andere mensen ontmoeten dan is dit een goed
moment. Je krijgt een inkijkje in wie en wat het Stadsklooster is.

-

Proeven van het Stadsklooster van 17.00-18.00 uur: Luister, wandel en beleef het
thema ‘klooster en stad’.

-

Samen eten van 18.30-19.30 uur: ben je er toch al, dan kun je lekker mee eten met
een eenvoudige maaltijd.

-

Samen bidden en doen van 19.30-21.00 uur: je kunt meedoen met het avondgebed
en daarna op verschillende manieren de regel van Stadsklooster Arnhem
‘kwetsbaarheid en beschikbaarheid’ beleven.

-

Afterparty vanaf 21.00 uur: we bedanken de klussers en hebben de tijd om feest te
vieren en nieuwe mensen te ontmoeten.

Heb je zin om te komen, meld je dan even aan op info@stadskloosterarnhem.nl of via het
facebook event! Geef ook even aan of je mee eet.
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Groet, Stadsklooster Arnhem: Aernout, Bart, Floor, Herold, Ilja, Ingeborg, Jan-Henk,
Janneke, Koos, Lotte, Marieke, Marjolein, Muel Obed, Salome, Saskia en Thijs.
Stadsklooster Arnhem - Apeldoornseweg 17-19 6814 BG Arnhem www.stadskloosterarnhem.nl

Ritueel uitvaartbegeleider vertelt over afscheid nemen na de dood
OLVé viering
“Afscheid” is het thema van de OLVé viering, die zondag 13 november wordt
gehouden in de Walburgiskerk in Arnhem.
In de viering zal Mirjam Verschure vertellen over wat mogelijk is bij afscheid
nemen na een overlijden. Zij is vanuit Groessen bij Duiven werkzaam als ritueel
uitvaartbegeleider en heeft een eigen praktijk, Grenzeloos Licht.
Ze schreef een boek als handvat om na te denken over uitvaarten en er met
elkaar over te praten. Volgens haar spreken twee op de drie mensen niet met anderen over
het einde van het leven en de dood. Het boek wil een hulpmiddel zijn om daar verandering in
te brengen.
In veel kerken en ook op andere plaatsen wordt in deze maand extra aandacht besteed aan
de betekenis van de dood in het leven van de mensen. In de katholieke kerk worden op 2
november, Allerzielen, de overledenen herdacht.
De viering van het OLVé koor in de Walburgis begint 13 november om 10 uur.
Teksten en liederen van Huub Oosterhuis wisselen elkaar af.

Maaltijd met nieuwe Arnhemmers
Elke laatste woensdag van de maand is er in Inloophuis Sint Marten,
van Slichtenhorststraat 34, een maaltijd met inwoners van Arnhem die het
afgelopen jaar als vluchteling in onze stad zijn komen wonen.
Nu de Koepel als AZC gesloten is wonen velen van hen verspreid over
de stad en kan eenzaamheid op de loer liggen. De maaltijden willen een
plek zijn waar zij elkaar én andere inwoners van de stad kunnen ontmoeten.
De eerstvolgende maaltijden zijn op woensdagavond 30 november en 28 december van
18.00 tot ongeveer 20.00 uur.
Een maaltijd kost €3,50, maar er is wat budget voor mensen voor wie dit een probleem is.
Je kunt je aanmelden via e-mail: e.smeekens@eusebiusparochie.nl
of telefonisch: 06 26140616.
Het aantal plaatsen is beperkt.

“Wild”
Film bij Thee met thema in het Filmhuis
Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 13 november met de Film ‘Wild’
Waargebeurd verhaal met Reese Witherspoon als een jonge vrouw die tijdens
een persoonlijke crisis een wandeltocht maakt. Zonder ervaring legt zij 1500
km af door onherbergzaam gebied waarbij ongelukken haar niet worden
gespaard.
Het wordt een voettocht van zelfreflectie:
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Hoe verzoen ik me met omstandigheden die ik niet zelf heb gekozen?
Plaats: Filmhuis, Weverstraat 85, Oosterbeek
Let op: zaal open 15.00 uur, aanvang film 15.30 uur.
Vol is vol, kom op tijd!

Kerstfeest 2016 met het Leger des Heils
Beleef het eens mee!
Kerstpotten
De traditionele kerstpotten staan ook dit weer op het land van de
Markt en op winkelcentrum Kronenburg en Elderhof op 8-9-10 -1516 en 20 december steeds vanaf 10.30 uur. De opbrengst is
bestemd voor Kerst en Sociale activiteiten van het Leger des Heils
in Arnhem.
Dit jaar zullen er ook weer kerstpakketten worden uitgedeeld en er zal een
kerstviering zijn voor ouderen en alleenstaanden. Hierdoor proberen we mede
iets te doen aan de toenemende eenzaamheid.
Mocht u het ook leuk vinden om een uurtje bij de kerstpot te staan meld u zich
dan bij Joop Toeter 0626878386

Kerstviering voor mensen met een verstandelijke beperking
Op donderdag 15 december om 19.30 uur zullen we een kerstviering houden met name gericht
iedereen die een verstandelijke beperking heeft. Gezellig samen zingen en iets lekkers drinken.
Iedereen is welkom in ons gebouw aan de Leidenweg 11-13 maar wel even aanmelden dat u komt
026-3270822 of 026-3817924 of per email korps.arnhem@legerdesheils.nl
Het kerstfeest zal rond 20.45 uur beëindigd zijn! De begeleider(s) is natuurlijk ook welkom!
Kerstfeest voor ouderen en alleenstaanden
Op zaterdag 17 december zal er vanaf 10.00 uur tot ca.14.30 uur een mooi kerstfeest worden
gehouden in het gebouw van het Leger des Heils aan de Leidenweg 11-13 Elderveld
U wordt vanaf 10.00 uur welkom geheten met een kopje koffie of thee!
Als afsluiting van het kerstfeest krijgt u een heerlijke warme maaltijd aangeboden. Verder zal het
programma bestaan uit veel samenzang, en met medewerking van het zangkoor.
Toegangskaarten kunnen gratis worden afgehaald op woensdag 7 december van 10.00 - 12.00 uur op
de Leidenweg 11-13
Telefonisch reserveren kan ook 026 3817924 of 026 4423078
Christmas Walk Inn
Op maandag 19 december zal er van 15.00 uur tot 19.00 uur op de Leidenweg 11-13 een gezellige
Christmas Walk Inn zijn waar u hartelijk welkom bent. In een ontspannen sfeer kunt u spelletjes doen,
praten, hapje, drankje, open podium, kerstverhaal, kerstkaarten maken, gewoon elkaar ontmoeten in
de wijk. Kom gerust langs!
Samen zingen in Rijnstate ziekenhuis….
Op kerstavond 24 december is er om 18.30 uur Kerstsamenzang in de hal (Atrium) van ziekenhuis
Rijnstate. Iedereen mag meezingen, patiënten, bezoekers en andere belangstellenden. Samen zingen
we dan de alom bekende kerstliederen.
Kerstnachtdienst….
Later op de avond van 24 december wordt er om 22.00 uur in het kerkgebouw van het Leger des Heils
aan de Leidenweg 11-13 een sfeervolle Kerstnachtdienst gehouden. De voorzang begint om 21.45
uur. Met medewerking van beroeps harpiste Anouk Platenkamp.
Iedereen is hartelijk welkom.
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Kerstsamenkomst op 1e Kerstdag
Op zondag 25 december 1e kerstdag zal er om 10.30 uur een kerstsamenkomst worden gehouden in
het gebouw van het Leger des Heils aan de Leidenweg. Ook daar bent u hartelijk welkom!
Wilt u meer informatie over de genoemde activiteiten neem dan gerust contact op met Luitenant Jeroen Herben
026 3270822 of de secretaris Joop Toeter 026 3817924

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.

Bazar54
Spullen en een praatje met vluchtelingen
Sinds september dit jaar is er weer wat te beleven in het parochiehuis naast
de Lucaskerk in Elden. Met de komst van Bazar54 is het weer een gastvrije
plek geworden, waar buurtbewoners en vluchtelingen uit
asielzoekerscentrum Elderhoeve elkaar kunnen ontmoeten om een praatje
te maken.
Bazar54 is een winkeltje waar buurtbewoners hun goede, gebruikte spullen
kunnen komen brengen. Borden, bestek, glazen, pannen, beddengoed,
koffers, tassen, winterjassen… De vluchtelingen uit Elderhoeve kunnen die
spullen goed gebruiken om een nieuwe start te maken. Wekelijks kunnen op maandag- en
vrijdagochtend spullen worden afgeleverd. Op dinsdagen is Bazar54 open (12.30-14.30 uur) voor
buurtbewoners en voor kopers, de bewoners van Elderhoeve. Zij betalen een minimaal prijsje voor
gebruiksvoorwerpen die ze nodig hebben. Voor dit bijna symbolische bedrag wordt de ruimte
onderhouden en vloeit de koffie en thee voor iedereen die langs komt.
Buurtbewoners
De gezellige ontmoetingsplek wordt helemaal draaiend gehouden door vrijwilligers uit de buurt en
Elderhoeve. Het initiatief voor Bazar54 werd genomen door buurtbewoners rond Elderhoeve: WIE,
Welkom In Elderhoeve. WIE zet zich ervoor in om de nieuwe Arnhemmers te helpen een nieuwe start
te maken na hun vlucht uit oorlogsgebied. Ook andere activiteiten van WIE draaien helemaal op
vrijwilligers. Zo worden er taallessen gegeven, kinderactiviteiten georganiseerd en is er elke
woensdagavond een Open Koffieavond in Elderhoeve.
Op dit moment is er nog behoefte aan wat extra handen en goede spullen, zodat de winkeltijden
kunnen worden uitgebreid. Nieuwe vrijwilligers zijn dus van harte welkom.
Meer informatie en aanmelden als vrijwilliger: wiespullen@gmail.com
Openingstijden voor het afleveren van schone, hele spullen die je niet meer gebruikt:
Vrijdag- en maandagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur
Graag even melden om de hoek (als je voor de trapjes staat linksom).
Adres: Rijksweg West 54 in Elden.
Dat is de pastorie, direct naast de Lucaskerk, midden op het dorpsplein van Elden.
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Gratis shoppen voor grote gezinnen van de Voedselbank Arnhem
Vorige week heeft de ReShare Store Arnhem aan de Koningstraat
500 cadeaubonnen -ter waarde van 10 euro- gedoneerd aan de
Voedselbank Arnhem.
Namens de Voedselbank was Joop Toeter aanwezig en mocht uit handen van Edith van de
Roer, Floormanager, deze 500 tegoedbonnen in ontvangst nemen
Dit gebeurde ter gelegenheid van de opening van de ReShare-Store alweer enkele maanden
geleden.
De cadeaubonnen zijn bestemd voor grote gezinnen en worden op
verschillende uitgiftepunten van de voedselbank verdeeld.
Omdat we meer dan 500 klanten hebben zullen we creatief moeten
omgaan met de verdeling, aldus Toeter. Daarom is gekozen voor
meer grotere gezinnen met kinderen.
De ReShare Store wil graag helpen bij armoedebestrijding. Naast de
goedkope, maar kwalitatief zeer goede tweedehands kleding die de
ReShare Store aanbiedt wil zij op deze manier haar steentje
bijdragen.
Met de cadeaubon voor gratis kleding kunnen deze gezinnen van de
Voedselbank zelf kleding uitzoeken en passen in de ReShare-Store.
De Leger des Heils ReShare Store is een tweedehands kledingwinkel. Wij vinden 'opnieuw
delen' belangrijk. Wat jij overhebt aan kleding kan iemand anders opnieuw dragen. Iemand
die misschien weinig te besteden heeft of iemand die kleding zoekt waar een verhaal achter
zit.
En het milieu heeft er ook wat aan, want minder nieuwe kleding betekent minder productie.
Zo is de ReShare Store er voor iedereen.

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:
Opening, jubileum en naamsverandering
Zaterdag 19 november om 14.00 uur vieren we de nieuwe locatie in Rozet, het 25 jarig
bestaan, én het afscheid van de naam Stadspastoraat Arnhem! Gebruik de naam dus nog
maar even zo vaak als je kunt, vanaf 19 november kan het niet meer. Wil je weten wat het
wordt? Kom op 19 november en laat je verrassen. Je bent vanaf 13.30 uur welkom in onze
ruimte 3.09! Weet je al of je komt? Geef het ons even door. Adresgegevens onderaan dit
bericht.
Ethisch ondernemen
Zondag 13 nov, 15.00-17.00 uur: Zin op Zondag – het dilemma: Ethisch ondernemen, kan
dat en hoe doe je dat?
Als er één sector is in onze samenleving, waar dilemma’s spelen, dan is het wel
in het bedrijfsleven. Er is nl. sprake van tegengestelde belangen. Winst maken,
versus het imago van het bedrijf hoog houden, als ‘goed’ of verantwoord. Met
directievoorzitter van de Rabobank Arnhem, Jan Ummenthum.
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Presentatoren en panelleden gezocht
Voor ons wekelijkse radioprogramma bij RTV-Arnhem ‘Over de brug’, op zondag van 14.00
tot 15.00 uur (ether: 105.9 FM – kabel 93.1 FM), zoeken wij nog presentatoren (m/v) en ook
panelleden (m/v), die vanuit hun eigen levensbeschouwing met anderen willen praten over
actuele thema’s. Interesse? Mail: stadspastoraat@planet.nl of bel: 026 3513185.
Andere activiteiten:
Paulus (Oecumenische gesprekskring Arnhem) - 09/11/2016 – 14.00 tot 16.00 uur
Samen voor ons eigen of nieuw 'wij' (studiedag - V&T) - 11/11/2016 – 10.00 tot 15.30 uur
Het Gasthuis - 11/11/2016 – 18.00 tot 21.00 uur
Stiltedag - 12/11/2016 – 10.00 tot 17.00 uur
Zin op Zondag: het dilemma - 3. Ethisch ondernemen - kan dat? - 13/11/2016 – 15.00 tot
16.30 uur
Familie-opstellingen - Kring van verbindingen - 26/11/2016 – 10.00 tot 17.00 uur
Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.stadspastoraatarnhem.nl en
via facebook op www.facebook.com/StadspastoraatArnhem
De adressen voor opgeven en aanmelden zijn Stadspastoraat, gebouw Rozet,
Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185,
email stadspastoraat@planet.nl
Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

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 8 december 2016 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 14 december 2016.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 395 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

