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Nieuwjaarsreceptie
Raad van Kerken Arnhem
Dinsdag 10 januari 2017 is weer de
traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van
de RvK Arnhem.
Ieder die de oecumene in Arnhem een warm hart
toedraagt is hier van harte welkom.
We wensen elkaar een goed nieuw jaar en u
ontvangt de informatiebrochure 2017 van de Raad.
U bent welkom op de bekende locatie:
De Bakermat (onder de Diaconessenkerk)
G.A. van Nispenstraat 139
6814JA Arnhem
De inloop is vanaf 15.30 uur

Column door Klaas Eldering
Van 1998-2012 was ik dominee in oud
Velp-Zuid, de armste wijk van de
Gemeente Rheden. Ooit zocht ik uit dat
40% van de bijstandsuitkeringen van
alle 7 dorpen hier terechtkomt. Mij was
gevraagd een kerstverhaal te vertellen
voor de kidsclub in buurthuis De Poort.
Later kwam het verzoek om dit ook op
straat te doen op een kleine
kerstmarkt, buiten bij de kerstboom.
Naar de kidsclub komen kinderen uit
kansarme en geldarme situaties. Deels
zijn het sleutelkinderen. Voor het
knutselen brengen ze – als ze het
hebben – per week één Euro mee. Of
anders maar € 0,50; of anders maar
niks. Ze drinken aanmaaklimonade
onder de bezielende leiding van een
paar moeders van het volk.
Ik vertelde het verhaal van de vierde
wijze – die onderweg al z’n cadeaus
weggeeft aan wie het nodig heeft. Hij
komt met lege handen aan bij het kind
in Bethlehem. In de originele versie van
Henri van Dyke komt hij pas na 30 jaar
aan, en dan op Golgotha. Maar die
nogal geforceerde draai liet ik weg.
Een week later vertelde ik buiten op
straat van de klokkenmaker, die ook
alles heeft weggegeven en op
kerstavond alleen nog maar een appel
bij het kindje Jezus in de kathedraal
kan brengen. Maar dan gebeurt het
wonder: het kind buigt zich vanaf
Maria’s arm naar hem toe om dat
mooiste geschenk aan te nemen.
Een meisje van zes riep daarna: “Maar
het eindigt precies zoals in het
buurthuis!” “Dan heb je héél goed
opgelet!”, zei ik, en ik herhaalde de
slotregels nog een keer:
Jouw lege handen zijn het mooiste
geschenk,
het mooiste geschenk voor het Kind.
Want wat je voor een ander doet, dat
doe je voor Hem;
Hij is al blij dat jij gekomen bent!
Klaas Eldering is emeritus predikant te
Velp
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Zoveel pijn! Zoveel verdriet !!
De boodschap van de komst van God in onze kou en duisternis in overwinningen voor mij
een nieuwe diepte, een nieuwe waarde! Verdriet bij het lijden in Berlijn, maar ook over het
lijden in Syrië en Irak, in de vluchtelingenkampen van Libanon en het graf van de
Middellandse Zee, in de kampen van Noord-Korea en de families van al die van de staat
vermoord in de Filippijnen.
De boodschap van de komst van God in onze kou en duisternis in overwinningen voor mij
een nieuwe diepte, een nieuwe waarde!
Pastor Michael Kleim
(Michael Kleim is Jugendpfarrer in de Evangelische Kirche in Gera. Hij heeft deze boodschap in zowel
het Duits als het Nederlands geschreven. Hier leest u zijn bijdrage in onze taal. Gera is via een
stedenband verbonden met Arnhem)

Eeuwige God,
Duisternis overvalt ons hier in Berlijn.
Dood en verderf rijden het leven binnen
te midden van een zee van licht.
Lichamen verwoest, zielen versplinterd.
Een mensenleven is niet in tel.
Het vrolijke licht van de kerstmarkt plotsklaps verdwenen.
Geen licht meer te bespeuren.
De vreugde verstomd.
Een donkere nacht valt mensen ten deel.
God, ontferm U over de getroffenen
en allen die bij hen horen en een plaats hebben in hun hart,
ontferm U over allen voor wie het duister is
te midden van het licht van alles wat aan Kerst herinnert.
Eeuwige God,
Geef ons niet prijs aan cynisme en rancune,
aan wanhoop en machteloosheid,
die het leven aantasten schraal maken.
Maar laat U niet onbetuigd met uw Woord van vrede,
opdat mensen omkeren van wegen van geweld,
ook van wegen in naam van hun god.
En kom in déze wereld, zoals deze vandaag is,
ontbreek niet aan ons leven en dat van deze wereld,
en geef ons uw licht om te leven de duisternis voorbij.
Ds. Wim in ’t Hout, Nederlandse kerk in Berlijn

Gedächtniskirche in Berlijn
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Woestijnvaders en -moeders
OLVé viering
“Woestijnvaders en -moeders” is het thema van de viering van het
OLVékoor in de Walburgis op 8 januari.
Tijdens de viering wordt aandacht besteed aan mannen en vrouwen die in de
vierde en vijfde eeuw de Egyptische woestijn introkken en om zich daar te
bezinnen op de betekenis van hun leven. Dat gebeurde heel vaak in
eenzaamheid.
De woestijnvaders en moeders werden om hun beschouwend leven bekend
in hun tijd. Ze kregen veel aanloop van mensen, die de woestijn in gingen om hen om raad te
vragen. Ze kunnen worden beschouwd als de eerste monniken. De eerste
kloostergemeenschappen zijn daar in die tijd ontstaan.
In de viering, die om 10.00 uur begint, worden teksten afgewisseld met liederen van Huub
Oosterhuis.

Nieuwjaarsborrel van het Inloophuis @ Buurtpastoraat
Graag proosten we met jullie op het nieuwe jaar.
Dit willen we doen op 12 januari van 17:00-19:00 uur.
In het Inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat 34. 6821 CM Arnhem
We wensen u hele fijne Kerstdagen en een mooi en gezegend 2017
Buurtpastores en coördinatoren Ellie Smeekens & Geert Rozema En nieuwe oecumenische
coördinator van het Buurtmaatjesproject Carla Kool
En alle vrijwilligers van en rond het oecumenische Inloopcentrum
Graag tot dan!

500 jaar Reformatie met Luther
Nieuwjaarsreceptie PGA
Maarten Luther, Johannes Calvijn, maar ook Catharina van Bora en
Christoffel Plantijn. Het zijn bekende én minder bekende helden uit de
Reformatie.
Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda brengen de verhalen uit
deze 16e eeuw weer tot leven.
Op de nieuwjaarsreceptie van de Protestantse Gemeente Arnhem geeft het duo de
voorstelling 500 jaar reformatie ‘Kom naar voren’. Door middel van tekst, beeld en muziek
schetsen zij de levens van deze historische personen.
Op 16 januari ’s avonds bent u van harte uitgenodigd in De Kandelaar, Den Haagweg 1.
Inloop: 19:30 uur.
Start programma: 20:00 uur
http://pgarnhem.nl/nieuwjaarsreceptie-500-jaar-reformatie-luther/
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Uitbehandeld of toch niet?
Thee met Thema in Oosterbeek
In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 22
januari een bijeenkomst plaats met als onderwerp ‘Uitbehandeld’ of toch niet?
Inleider: Rob Schonck.
De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor de vraag: ‘Hoe lang gaan we
door met medisch behandelen?’ Is er nog een behandeling mogelijk? Wat zal die brengen?
Of is het beter het niet te doen. Wat betekent ‘kwaliteit van leven’? Is het objectief vast te
stellen wanneer die kwaliteit er niet meer is? Het lijkt steeds meer een tendens om zo lang
mogelijk door te gaan. Wat zijn daar de oorzaken van? Liggen die bij de patiënt, arts of
samenleving? Hierover gaan we met elkaar in gesprek.
Huisarts Rob Schonck zal zijn ervaringen met ons delen.
Rob Schonck is huisarts in het Limburgse Velden sinds 1997.
Aanvang: 16.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 16.00 uur), in de Vredebergkerk, Toulon
vd Koogweg 3 Oosterbeek
Informatie jocelyn.van.nieuwenhuyzeN@gmail.com

“Nieuwe sociale kwestie daagt politiek uit”
In de 19e eeuw was de ‘sociale kwestie’ de slechte woon- en
arbeidsomstandigheden, vrouwen- en kinderarbeid, hongerlonen en
massale werkloosheid, als gevolg van de industriële revolutie. Nu, in de
21e eeuw, leven we in de tijd van een informatie revolutie. Er is een
tweedeling ontstaan in onze wereld, een economische ‘ apartheid'. Er
zijn mensen die leven in de ‘bubble’ van “Silicon Valley”; en dat is niet
alleen een deel van de Verenigde Staten maar ook een deel van onze
eigen wereld hier. En er zijn mensen die leven in de ‘bubble’ van
de ‘Slumdog Millionaire’. En deze bubble bestaat niet alleen in Mumbai
(India) maar ook in een deel van onze eigen wereld hier. Wereldwijd is
de tweede bubble veel en veel groter dan de eerste. Armoede is
massaal en de stilte ervan oorverdovend. Dat is de sociale kwestie die de politiek dient uit te
dagen: de economische apartheid. Want deze verdeelt ons ook sociaal.
Dit thema wil Toine van den Hoogen (Radboud Universiteit Nijmegen) zondag 29 januari aan
de orde stellen ook met het oog op de komende verkiezingen in maart. En de vraag of de
huidige politiek in staat is deze uitdaging aan te gaan.
Datum :
Plaats:
Aanvang:
Inleider:

zondag 29 januari 2017
Ontmoetingskerk, Ad. Helfrich laan 54, Dieren
20.00 uur
Toine van den Hoogen - Radboud Universiteit Nijmegen

Werkgroep Geloof en Maatschappij (kpenhetyy@gmail.com)
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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.

Informatie over D3rdeverdieping
Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rdeverdieping (voorheen Stadspastoraat
Arnhem). D3rdeverdieping 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:
Taizé-liederen zingen
10 januari: 20.00-21.00 uur, Rozet 3.12
Voor wie het niet kent: Taizé is een internationale christelijke kloostergemeenschap in Taizé
(Bourgondië), begonnen in 1940 door Frère Roger (Schutz), als vluchtelingenopvang. Vanaf
de jaren ‘50 komen steeds meer jongeren naar Taizé, wekelijks duizenden, vooral ‘s zomers
en met Pasen, voor ontmoeting en bezinning.
Taizé-liederen zijn christelijke meerstemmige liederen en canons, in verschillende talen.
Tekst en melodie zijn heel eenvoudig en gemakkelijk mee te zingen. Het uur bestaat uit
samenzang, met stiltes. Taizé-bundels zijn aanwezig.
Danielle Roelofsen woont sinds kort in Arnhem en heeft hiervoor in Ierland gewoond, gaf er
muziek- en creatieve workshops, speelt dwarsfluit en lier en zingt, spirituele en
wereldmuziek. ‘Taizé samenzang is voor mij een zuivere manier om dichter bij jezelf en bij
elkaar te komen en om innerlijke ruimte te ervaren. Dat wil ik graag delen.’
Er zijn 10 bijeenkomsten. Deelname is €4,- per keer. Voor de hele serie betaalt u €32,-.
Moment voor de ziel
11 januari: 7.45-9.00 uur, Rozet 3.12
Een uur (of half uur) zen meditatie (geen cursus) op maandag, woensdag en vrijdag, voor
wie al vertrouwd is met deze manier van mediteren, of op een andere wijze een stille
meditatie wil houden.
NB: 7:50 uur bij de dienstingang aan de Nieuwe Oeverstraat. Daar word je dan
binnengelaten. Opgave vooraf niet nodig.
Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 2,-)
Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl
De adressen voor opgeven en aanmelden zijn D3rdeverdieping, gebouw Rozet,
Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185,
email info@d3rdeverdieping.nl
Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12
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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 februarinummer inzenden vóór 9 februari 2017 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 15 februari 2017.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 390 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

Sluitings- en verschijningsdata Bulletin 2017
Tegelijk met dit Bulletin ontvangt u in een tweede bijlage een overzicht voor dit jaar van de
data waarop kopij voor het volgende nummer kan worden ingezonden en de data waarop
Bulletin zal verschijnen.
Dit overzicht is met name belangrijk voor de mensen, die regelmatig kopij inzenden.
Nogmaals herinner ik u er aan, dat wij kopij graag in een Word bijlage toegezonden krijgen.
Foto’s graag in een aparte bijlage.

