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Herman Kaiser afgetreden
Herman Kaiser is als burgemeester van
Arnhem afgetreden; zeer tot onze spijt.
Vanaf zijn allereerste openbare
optreden was hij zeer geïnteresseerd in
het wel en wee van alle religieuze
organisaties in de stad en was hij
daarbij met hart en ziel betrokken.
Zo bezocht hij al snel de algemene vergadering van de
Raad van Kerken Arnhem om kennis te maken met de
vertegenwoordigers van de kerken en te praten over zijn
voornemen om de hem kort voordien toegekende prijs
(Adriaan Borstprijs van het Christelijk Sociaal Congres,
waarvan hij 10 jaar voorzitter was) te bestemmen voor

Wat vinden wij toch veel
Column door Hannie Riksen
En vooral van de nieuwe president van
Amerika. Alsof wij er wonen, alsof wij de
hele cultuur en bevolking begrijpen en
alsof wij de huidige president persoonlijk
kennen.
Ik heb een neef in Amerika, een
weldenkende, goed geïnformeerde, al
bijna vijfenzestig jaar in de VS wonende
intellectueel. Hij is republikein en zegt dat
de hele middenstand voor Trump is en
een pesthekel heeft aan de corrupte
politieke elite in Washington. De mailtjes
tussen ons vliegen dezer dagen
veelvuldig heen en weer en wanneer je
hardgrondig van elkaar van mening
verschilt is het volgende een aanrader:
‘informeer je en verdiep je juist bij en in je
‘tegenstander’ in plaats van je bij
gelijkgestemden in je eigen (onbewezen)
gelijk te wentelen.’
Het weerhoudt neef lief er overigens niet
van om wat Amerikaanse humor met mij
te delen. ‘Dead Horse’, zo luidt de titel.
Een zekere Donald kocht bij een boer
een paard, voor $250. De boer beloofde
het beest de volgende dag te leveren. De
volgende dag had de boer slecht nieuws:
‘het paard is dood’
‘Dan graag mijn geld terug’, zei Donald.
‘Ik heb het niet meer’, sprak de boer.
‘Breng me dan het dode paard maar”,
reageerde Donald. ’Wat ga je er dan mee
doen?’, vroeg de boer. ‘Verloten’, was
het antwoord. Een maand later kwamen
ze elkaar weer tegen. ‘En?’ vroeg de
boer. ‘Ik heb het paard verloot’, meldde
Donald, ‘vijfhonderd loten van vijf dollar’.
“En niemand protesteerde?” vroeg de
boer. “Alleen de winnaar en die heb ik
zijn vijf dollar teruggegeven. Ik maakte
een winst van $2495!’ ‘
Hannie Riksen bezoekt namens de
Stichting Epafras Nederlandse
gevangenen in de Dominicaanse
Republiek.
P.S. Ik schreef aan mijn neef “Deze
Donald kan ook nog eens niet rekenen
(5*500)-5= 2495 minus 250 is $2245:)
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een bijzonder doel in de stad.
Het werd het Inloopcentrum in de wijk St. Marten, een oecumenisch project van de
protestantse diaconie samen met de RK Eusebiusparochie.
Hij stak zijn sympathie voor een zeer bepaalde denominatie en richting niet onder stoelen of
banken. Maar verder was hij zeker niet eenkennig; ook de meer evangelicale kerken
mochten zich al snel op zijn komst verheugen ("Hart voor Arnhem" c.s.).
Hij sprak de grote conferentie van het Platform Migrantenkerken Arnhem toe en had voor
iedere kerk daar een bemoedigend woord. Ook liet hij zich graag zien bij hun jaarlijkse
Hemelvaartviering.
De moskee-organisaties in Arnhem leerde hij al spoedig kennen en was blij met de
gezamenlijke viering t.g.v. de jaarlijkse 4 mei herdenking van de Raad van Kerken en het
Turks Platform Arnhem. Hij liep dan ook achter de te leggen krans voorop in de stoet van de
Walburgiskerk naar de patio van het stadhuis, waar hij dan weer de burgemeester van álle
Arnhemmers werd - gelovig of niet.
Hij vond het jammer, dat die 'viering' niet ook met de Joodse organisaties in de stad kon
worden opgezet.
Na de aanslag in Parijs januari 2015 stond hij op om de slachtoffers te herdenken en de
aanzet te geven voor wat nu het Arnhems Platform Levensbeschouwingen (APL) heet.
De door hem en de wethouder voor Diversiteit (toen : Hans Giesing; D66) georganiseerde
bijeenkomst in Musis Sacrum op 19 maart van dat jaar was de directe aanleiding om als
particulier initiatief de handschoen op te pakken om de mogelijke verdeeldheid in de stad te
keren en de integratie tussen bevolkingsgroepen te bevorderen.
Nadien zijn er op dit terrein vele initiatieven geweest, die op zijn morele steun konden
rekenen.
Hij was ook erg enthousiast over het fenomeen Kerkennacht : kerken die tweejaarlijks hun
gebouw voor de geïnteresseerde wijkbewoners openstelden. In 2015 gaf hij zelfs het
startschot daarvoor in de Walburgiskerk en was nadien in vele Arnhemse kerken te zien.
Dij bijeenkomst in diezelfde kerk met de Duitse monnik Anselm Grün begeleidde hij op
indrukwekkende wijze.

Kerkdienst voor iedereen over duurzaamheid
zondagmorgen 19 februari
Op zondagmorgen 19 februari wordt in de Eusebiuskerk weer een kerkdienst voor iedereen
gehouden. Voorganger is Pierre Eijgenraam, organist Jack Blok. Thema van de dienst is:
duurzaamheid – er zijn daarom tijdens en na de dienst presentaties van Arnhemse
initiatieven op dat terrein.
Aanvang 10.15 uur, na afloop koffie en ontmoeting.
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Maaltijd met nieuwe Arnhemmers
Elke laatste woensdag van de maand is er een maaltijd voor alle
‘Nieuwe Arnhemmers’ (uit Syrië, Eritrea of van waar dan ook
gekomen) én voor alle ‘Oude Arnhemmers’ die aan willen schuiven.
Terwijl we eten is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De maaltijden vinden plaats in Inloophuis Sint Marten van
Slichtenhorststraat 34, beginnen om 18.00 uur en kosten € 3,50. Mensen met een kleine
beurs betalen wat ze kunnen missen.
De eerstvolgende maaltijden zijn op 22 februari (Syrische maaltijd) en 29 maart.
Voor opgave, informatie, voor een maandelijkse uitnodiging of als je mee wilt werken als
vrijwilligers kun je contact opnemen met
Ellie Smeekens: 06 26140616 of e.smeekens@eusebiusparochie.nl

Beheersen we de robots of worden we beheerst?
Thee met Thema in Oosterbeek, zondag 26 februari in de Vredebergkerk
In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 26 februari
een bijeenkomst plaats met als onderwerp ‘Beheersen we de robots of wórden we
beheerst?‘
Inleider: Linda Kool
De technologie schrijdt voort. Van machines naar computers naar robots. Autofabrieken met
honderden robots zonder mensen. De zorg waar personeel wordt vervangen door machines:
dementerenden die gezelschap krijgen van knuffelrobots. En eigenlijk is het veel ruimer:
(informatie-) technologie dringt door in onze maatschappij, in het werk en in de persoonlijke
leefwereld. Is dit nog maar het begin? Zijn er geen grenzen aan te stellen?
Naar de maatschappelijke gevolgen wordt gelukkig ook onderzoek gedaan en met een van
de onderzoekers gaan we in gesprek.
Linda Kool MSc MA is senioronderzoeker aan het Rathenau Instituut in Den Haag
Aanvang 16.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 16.00 uur), in de Vredebergkerk, Van
Toulon vd Koogweg 3, Oosterbeek
Informatie: Leen van Doorn, 026 333 3854

"Buddy" worden voor vluchtelingen ?
Nieuwe Arnhemmers weten niet altijd hun weg in onze samenleving.
U / jij kunt daarbij helpen als "buddy".
Wat dat inhoudt qua uitdagingen en verplichtingen, kunt u ervaren op de
informatiebijeenkomst te houden op donderdag 2 maart om 19.30 uur in het pand "Geniet
Achter de Koepel", Jansplein 3.
Nadere informatie : facebook.com/arnhemvoorvluchtelingen
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Ontmoet vrouwen van alle religies en culturen!
Huis van Puck
Alle vrouwen in Arnhem, jong en oud, worden door ‘vrouwenplatform Arnhem’ uitgenodigd
voor een ontmoeting op woensdag 8 maart in Huis van Puck, Kazerneplein 6-2 te Arnhem
(naast MFC Klarendal). Een fantastische kans om vrouwen van allerlei culturen en religies te
ontmoeten bij een maaltijd (halal en vegetarisch!) en zo samen in gesprek te komen. Vanaf
18.00 uur kunt u binnenlopen en om 18.30 uur wordt het sein ‘aan tafel’ gegeven.
Aansluitend gaan de deelneemsters met elkaar in gesprek tot 21.00 uur. Wie dan nog niet
uitgepraat is, kan verder kletsen tot 22.00 uur. Meedoen is gratis en er is parkeergelegenheid
en een bushalte vlakbij.
Wat:

Samen eten en in dialoog met elkaar,
in een interculturele en interreligieuze ontmoeting!
Waar:
Huis van Puck, Kazerneplein 6-2, 6822 ET Arnhem
(naast MFC Klarendal, parkeergelegenheid én bushalte vlakbij)
Wanneer:
Woensdagavond 8 maart
18.00 uur
inloop
18.30 uur
samen eten (halal)
19.30 uur
in gesprek met elkaar
21.00-22.00 uur
informeel samenzijn
Voor wie:
Alle vrouwen in Arnhem, jong en oud, entree gratis
Door wie:
Initiatiefnemers “vrouwenplatform Arnhem”
Bij wie:
Voor vragen en opgave (niet verplicht, wel gewenst):
8maartarnhem@gmail.com
ALLE VROUWEN IN ARNHEM: ZET WOENSDAG 8 MAART IN JE AGENDA!

Afscheidsreceptie Geert Rozema
10 maart Walburgiskerk
Na negen mooie jaren buurtpastoraat vanuit de Sint Eusebiusparochie voor de wijken
Klarendal/ Sint Marten/ Spoorhoek neemt Geert Rozema afscheid als buurtpastor.
Hij gaat een nieuwe uitdaging aan in het justitiepastoraat als geestelijk verzorger in de
gevangenis van Leeuwarden “De Marwei”.
Geert wil graag persoonlijk van ieder, die bij zijn werk betrokken was, afscheid nemen op
vrijdag 10 maart van 16.00 – 19.00 uur in de Walburgiskerk, Sint Walburgisplein 1, 6811BZ
Arnhem.
Hij wil daar graag met u het glas heffen uit dankbaarheid
voor de mooie jaren samen.
De ceremoniemeester Jacqueline Kolfschoten is
bereikbaar via jacqiekolf@icloud.com
De foto van Geert is gemaakt door Ingrid Joppe
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Waar rubber asfalt raakt
Oecumenisch werkbezoek aan het luchthavenpastoraat op Schiphol
Het werkbezoek aan Schiphol van pastores en leden van plaatselijke raden van kerken op
17 maart belooft een mooie combinatie te worden van ontspanning en reflectie.
Het begint met een kuiermoment over de luchthaven en het eindigt met een gesprek in het
auditorium. Daartussenin is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en kennis te maken
met het wel en wee van de nationale luchthaven. 'Je wilt toch ruiken waar het rubber het
asfalt raakt', vat pastoor Joop Albers, een van de initiatiefnemers, de opzet samen. Wie wil
kan er bij zijn.
En het loont de moeite. Onlangs tijdens de verkenning stuitte de voorbereidingsgroep al op
allerlei weetjes, die je je als toevallige bezoeker van Schiphol niet altijd realiseert, maar die
wel een glimlach van herkenning kunnen oproepen. Bijvoorbeeld dat er, volgens een
waarschuwing op een Amerikaanse website, op Schiphol geen kauwgum wordt verkocht.
Wel 'chewmints', troosten de Amerikanen potentiële bezoekers met daarbij een foto van een
rol pepermunt van het fameuze Sneker bedrijf King. Je realiseert je al evenmin dat Schiphol
een enorme werkgever is met 64.000 mensen die direct op de luchthaven werken en nog
eens 200.000 mensen die bij toeleveringsbedrijven in dienst zijn. Schiphol is ook de enige
luchthaven ter wereld met een eigen mortuarium, waar zo'n 2000 lichamen passeren per jaar
die elders worden begraven en zo'n 500 die uit het buitenland repatriëren om in Nederland
een laatste afscheid te ontvangen.
Het komt nogal eens voor dat bij dergelijke repatriëringen ook het luchthavenpastoraat wordt
ingeschakeld. Schiphol heeft er drie in dienst. Eén van hen, chaplain Nico Sarot, zal tijdens
het werkbezoek aan het woord komen om over de ervaringen te vertellen. Twee pastores
met ervaringen in de gemeente en parochie reageren daarop. Age Kramer is oud-katholiek
pastoor in Den Helder en zal onder meer de ervaringen met crisispastoraat spiegelen.
Meindert Burema is predikant in Alphen en zal zeker ook iets te zeggen hebben over het
rampenpastoraat, zoals hij dat plotseling in Alphen aan de Rijn moest toepassen toen
iemand met een wapen moordend door een winkelcentrum ging.
Ds. Stefan Bernhard, een van de mensen die het werkbezoek voorbereidde, ziet uit naar een
verdere bezinning met collegae. 'Ik heb er allerlei vragen bij. Want ik weet ook niet precies
wat ik moet doen als er plotseling een kettingbotsing is op de A9. Welke rol heb je dan als
pastor als er veel slachtoffers zijn?' Joop Albers ziet een duidelijke rol voor de pastors op
zo'n moment. 'Toen er een vliegtuig van Turkish Airlines te vroeg landde en er talloze
slachtoffers waren, had de directie van Schiphol binnen drie minuten het
Luchthavenpastoraat laten informeren. De directie realiseerde zich dat er veel geestelijke
nood was. En de pastores konden daarin faciliteren, ze hebben geen eigen belang, ze
mogen tijd vrijmaken om mensen bij te staan en ze weten hoe je in dergelijke situaties moet
reageren.'
De kerken in het noordwesten van Nederland organiseren een werkbezoek in navolging van
de regio midden-Nederland, die eerder de EO in Hilversum bezocht. Filosofie onder de
werkbezoeken is, dat je een ontmoeting creëert van niet alleen mensen uit plaatselijke raden
van kerken, maar ook van pastores, die professioneel in een gemeente of parochie werken.
Het is van belang dat zij elkaar kennen en idee hebben hoe verschillende denominaties met
dergelijke situaties omgaan. Daarnaast is het gewoon leuk om op locatie te kijken hoe
professionele werkers daar pastoraat invullen en de kerken zichtbaar maken.
Nog een praktische noot: vergeet niet om je ID mee te nemen, als u op 17 maart naar
Schiphol komt.
Het werkbezoek wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken Noord-Holland,
het Luchthavenpastoraat en de Raad van Kerken in Nederland.
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Met deze dag neemt de provinciale Raad van kerken Noord-Holland afscheid en stelt de
landelijke Raad van Kerken een nieuwe vorm van oecumenische samenwerking in onze
regio aan u voor.
Het werkbezoek is op vrijdag 17 maart.
Verzamelen tussen 12.45 en 13.00 uur bij het meetingpoint op
Schiphol Plaza.
Het programma duurt tot 17.00 uur.
Aanmelding tot uiterlijk 10 maart via rvk@raadvankerken.nl
Een vrijwillige bijdrage ter plekken is welkom.
Meer informatie op www.raadvankerken.nl
Wij zien u graag op Schiphol.
Joop Albers, Stefan Bernhard (Raad van Kerken Noord-Holland), Klaas van der Kamp (Raad
van Kerken in Nederland), Nico Sarot (Luchthavenpastoraat Schiphol)

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.

In Memoriam Truus van Drie-Hardeman
8 januari 2017 is Truus helaas overleden, na een herseninfarct, die zij
kreeg op Kerstavond 2016 en waar zij niet van herstelde.
Wij gedenken haar met vele goede gedachten. Zij was van 1996 tot
2011 vertegenwoordiger in de Raad van Kerken Arnhem. Eerst
namens de Nederlands Hervormde Gemeente Elden. Vanaf 2003 voor
de Verenigde Protestantse Kerk Arnhem, die Protestantse Gemeente
Arnhem werd.
Veel aanwezig, extra dingen doen en goed meedenken. Dat waren de
kenmerken van Truus.
Als gastvrouw kon je haar in ziekenhuis Rijnstate regelmatig tegenkomen. Ook was ze daar
betrokken bij de afdeling geestelijke verzorging en de organisatie van de kerkdiensten.
Wij hopen dat de goede herinneringen haar man Wim, de kinderen Gerard en Jeanet en hun
gezinnen steunen bij het verwerken van haar heengaan.
Het bestuur van de Raad van Kerken Arnhem

Vrede en gerechtigheid zijn begrippen die joden en christenen verbinden
In het kader van de Dag van het Jodendom sprak Karin van den Broeke, voorzitter van de
synode PKN, over identiteit, over wat joden en christenen delen, over vreemdelingschap en
over hoop.
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Waar het gaat om de verhouding tot en het gesprek met andere godsdiensten,
is het essentieel dat dat gebeurt vanuit de eigen identiteit. Dat is in ieder geval
het uitgangspunt voor de PKN ten aanzien van de islam. Integriteit en respect
zijn daarin de kernwoorden. “Vanuit de eigen identiteit en met respect voor de
ander gaat de PKN de dialoog aan”. De synode sprak toen op grond van die
nota uit dat het “de roeping van de christelijke gemeente is om zich in te zetten
voor vrede in de samenleving, zodat iedereen op gelijke wijze kan participeren. Eén aspect
daarvan is het zoeken van verbinding met anderen”.
Dit is het begin van de lezing door Karin van den Broeke. De volledige lezing kunt op onze
site lezen via onderstaande link.
http://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=vrede-en-gerechtigheid-zijn-begrippen-die-jodenen-christenen-verbinden

Boodschap Raad van Kerken Nederland i.v.m. de verkiezingen
Het is een kostbaar goed dat op 15 maart 13 miljoen Nederlanders hun stem
mogen uitbrengen om de samenstelling van onze volksvertegenwoordiging te
bepalen. Wij vinden verkiezingen een waardevol aspect van de vrijheid
waarin wij leven. We willen er zuinig op zijn en er zorgvuldig mee omgaan. Daarom hopen
wij op een verkiezingsstrijd die informatief zal zijn en verhelderend, zodat weloverwogen kan
worden gekozen. Het debat mag stevig zijn, maar hopelijk ook sportief.
Het zou jammer zijn als de vorm in plaats van de inhoud komt. Dat zou kunnen doordat
vergroving en gebrek aan respect voor tegenstanders zozeer de aandacht trekken, dat de
inhoud verloren gaat. Wij roepen daarom alle partijen en politici op de toon van het goed
geargumenteerde debat te zoeken. Kwalitatief sterke argumenten hebben
overtuigingskracht. Oneliners en sensatiezucht leiden de aandacht van de inhoud af.
We zijn ons bewust van de nood bij een groeiende groep landgenoten, die het gevoel heeft
geen toegang te hebben tot autoriteiten en tot politici die beslissingen nemen die gevolgen
hebben voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden in het leven. We kunnen ons de
frustratie en de ergernis voorstellen die dat met zich meebrengt. Als kerk willen we blijven
zoeken naar solidariteit en verbondenheid met mensen en waar we kunnen hun stem
versterken en pleitbezorger zijn van deze onderstroom.
De kiezers roepen wij op politici kritisch te beluisteren. Sommige beloften kunnen nu
eenmaal niet waar gemaakt worden en hebben geen geloofwaardigheid. Wij hopen op een
nieuwe Tweede Kamer, niet in de eerste plaats gevuld met behartigers van de
eigenbelangen van bepaalde groepen in de samenleving, maar met
volksvertegenwoordigers in de ware zin van het woord. Wij hebben respect voor moedige
politici, bereid tot een constructieve opstelling, of zij nu geroepen zullen worden tot het
vormen en steunen van een nieuwe regering, of dat hun toekomstige rol in de oppositie zal
zijn.
Het zijn immers niet de kortetermijnbelangen van groepen waar alles om draait. Het gaat om
de waarden waarop onze samenleving als geheel is gebouwd. Die zullen centraal staan,
wanneer problemen op de lange termijn werkelijk duurzaam worden behartigd. Dat zijn
waarden als vrijheid in het algemeen, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting,
respect voor persoonlijke levenssfeer en veiligheid, maar ook solidariteit, gastvrijheid en het
borgen van goede zorg. Dat is waar voor Nederland. Dat geldt ook voor Europa en voor heel
de wereld waar Nederland deel van uitmaakt.
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Vastentasactie Klarendal / Sint Marten
“Wat zou het mooi zijn om door het jaar heen acties voor mensen te organiseren die weinig
hebben” is een veel gehoorde opmerking tijdens de Kerst. Dat is nu mogelijk. Voor het
tweede jaar organiseren inloophuis Sint Marten en Villa Klarendal samen met enkele andere
actieve wijkbewoners de Vastentasactie.
Na de Carnaval start de Vastentijd voor christenen. Tijdens deze 40-dagen van bezinning
bereiden we ons voor op het Paasfeest, het belangrijkste christelijke feest waarin we
herdenken dat de dood niet het laatste woord heeft.
Vroeger snoepten veel kinderen niet tijdens de Vasten. Ze bewaarden hun snoep in de
Vastentrommel. Vandaag sluiten we ons bij deze oude traditie aan op een eigentijdse wijze.
Door voedsel in te zamelen en te delen van wat we kunnen missen met de armen tussen wie
we leven.
Van de ingezamelde etenswaren stellen we samen met vrijwilligers voedseltassen samen ter
waarde van 40 euro. We hopen minstens 100 ‘Vastentassen’ te kunnen uitreiken vlak vóór
Pasen. Om mensen uit Klarendal en SintMarten die dit goed kunnen gebruiken een extraatje
te geven.
Het is ook mogelijk geld te storten waarmee wij de vastentassen samenstellen via
NL87INGB000710434 ovv “bijdrage Vastentas”. Iedereen - ongeacht religie of afkomst kan
aan deze actie mee doen.
De inzameling start vanaf woensdag 10.00 uur 1 maart en sluit op vrijdag 7 april 17.00 uur.
Tussen 1 en 27 maart wordt u gevraagd het voedsel zelf te bewaren. Van 27 maart t/m 7
april kunt u het voedsel op drie inzamelpunten langs brengen:
- Klarendal
De Wasplaats, Klarendalseweg 439 (maandag, dinsdag en donderdag t/m zaterdag 9:0018:00 uur)
- Molen De Kroon, (zaterdag 25 maart en 1 april, 9:00-13:00 uur)
Sint Marten
- Inloophuis Sint Marten (elke dag van 9:00-14:00 uur)
Het gaat om lang houdbare producten, waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken
is, zoals: Groente of fruit in blik, Soep in blik, Rijst, couscous, pasta, Onbijtgranen,
Peulvruchten in blik of pot, Afbakbroodjes , Smeerkaas , Olie , Koekjes , Chips , Koffie / thee,
Limonade , Frisdrank , Fritessaus, ketchup
Informatie: Rick Jansen (Villa Klarendal), jansen.rick@gmail.com, tel. 06 17040029

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:
Kunst Zinnig
21 februari 12.30-13.00 uur
Een bijzondere manier om je middagpauze mee door te brengen: toART,
podium voor beeldende kunst en D3rde Verdieping stellen samen elke 3de
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dinsdag van de maand een kunstwerk centraal en nodigen jou uit om daar de tijd voor te
nemen. Met behulp van enkele toegespitste vragen is het mogelijk nog wat dieper te zien.
Schatkistjes maken
vanaf woensdag 22 februari 19.30-21.30 uur.
Verhalen-in-een-doosje worden ze genoemd, de schatkistjes van Karen Baarspul. Maak je
eigen beeldende verhaal in een (sigaren-, wijn-)kistje over Natuur, Liefde, Dierbare
Herinnering… Met fotofragmenten, textiel, kralen, gevonden voorwerpen, frutsels... Dat alles
kan het begin zijn van een nieuw en verrassend levensverhaal.
Andere activiteiten
16 februari 13.00 tot 17.00 uur Open Kaart
18 februari 9.30 tot 16.30 uur Ontdek de clown in jezelf
18 februari 10.00 tot 12.00 uur De Benedictijnse tafel
21 februari 12.30 tot 13.00 uur Kunst Zinnig
22 februari 19.30 tot 21.30 uur Schatkistjes maken
23 februari 15.00 tot 17.00 uur Spiritualiteit in je boekenleven (introductie)
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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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 maartnummer inzenden vóór 9 maart 2017 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 15 maart 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

