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“Jezus onderwijst Judas”
Uit het “Evangelie van Judas”, vert. uit het Koptisch, Prof.
dr. J. van Oort, 2de herziene druk, Kampen, 2006

Citaat: “Jezus onderwijst Judas”
Jezus, ziende dat Judas zinspeelde op de verheven
andere dingen, sprak tot hem:

In het leerhuis dat ik volg bij de
Dominicanen in Huissen lezen we
uit het evangelie van Lucas het
verhaal van de barmhartige
Samaritaan. ‘Ja, maar wie ís mijn
naaste’, vraagt een wetgeleerde
aan Jezus. Het verhaal is zo
bekend, dat je het antwoord half
slapend kunt geven. Maar wat staat
er nu precies? In de vertaling van
Pieter Oussoren * geeft Jezus als
antwoord: “ Wie van deze drie is,
denk je, de naaste geworden van
hem die in de handen van de rovers
viel?” Hé, dus je bent niet
vanzelfsprekend iemands naaste,
pas als je handelt kan iemand je
naaste wórden. Wat een bevrijdend
inzicht: we maken zelf iemand tot
onze naaste en doen dit en passant
door iemand de aandacht te geven
die hij op dat moment behoeft om
daarna, evenals de Samaritaan,
onze reis te vervolgen. Al doende
ontstaat een vreugdevolle
verbinding die ons licht maakt.
Paus Franciscus zegt in zijn brief
‘De vreugde van de liefde’ dat “wij
zoveel eisen stellen aan de
barmhartigheid, dat wij haar als het
ware uithollen en haar haar
concrete zin en haar reële
betekenis afnemen, en dat is de
slechtste manier om het evangelie
vloeibaar te maken”. ( met dank
aan het Landelijk Bulletin van de
RvK).
Dit alles om de Diaconale Prijs
Arnhem onder uw aandacht te
brengen, die in 2017 weer zal
worden uitgereikt aan mensen die
het evangelie vloeibaar weten te
maken.
Trees Bartelds zit in de werkgroep
Diaconale Prijs Arnhem en in het
bestuur van Kruispunt.
*zie De Naardense bijbel, 2005
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“Ga terzijde staan van die anderen en ik zal je de geheimenissen van dat rijk vertellen. Voor
jou is het mogelijk het te bereiken, maar je zult er veel verdriet van hebben.
[36] Want iemand anders zal je plaats innemen, opdat weer compleet zal zijn (het getal van)
de twaalf [discipelen] met hun God”
Judas zei tot Hem:
‘Wanneer zult U mij deze dingen vertellen? En [wanneer] zal de grote dag des lichts dagen
voor dat geslacht?” Maar terwijl hij dit alles zei, verliet Jezus hem.”
In deze passage blijkt Judas de (esoterische) ingewijde. Wie wijsheid vermeerdert,
vermeerdert smart. Volgens de toelichting van Prof. van Oort.
Dit is de inleiding door Johannes Kon, voorzitter, bij de opening van de vergadering van de Raad van
Kerken Arnhem in januari

Oecumenische avondvespers
Oosterbeek
De veertigdagentijd of katholieke vastentijd is aanstaande. In
de Lijdenstijd komen wij als christenen op zondagavond om
19.00 uur veertig minuten bij elkaar voor de vespers.
Thema : ‘En wie zeggen jullie dat ik ben? Veertig dagen op
zoek ...’
Voorgangers:

Waar:
Wanneer:
Bus:

19 maart: Aart Arie Jansen Modderman
26 maart: Joost Klopper
2 april: Susan Cleveringa
9 april: Nancy van Maan
Oude Kerk, Benedendorpsweg, Oosterbeek
bovenstaande zondagavonden 19.00 – 19.40 uur
lijn 51 stopt in de buurt van de kerk

Schiphol
Er zijn al vele aanmeldingen voor het werkbezoek van pastores/predikanten en leden van
raden van kerken op 17 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur aan Schiphol. Maar in de drukte
van Schiphol zal de grote toestroom geen probleem zijn. Enkele mensen hebben gevraagd
om een literatuursuggestie als ze zich nog wat inhoudelijk willen verdiepen in de manier van
pastoraat bij de luchthaven. Een van de pastores adviseerde: ‘Timm H. Lohse, Het bondige
gesprek’. Maar je kunt ook gewoon komen en zien wat er allemaal omgaat ter plekke.
Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Voorjaarswandeling en concert
zaterdag 18 maart
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg organiseert weer een wandeling en/of een concert.
We wandelen in de directe omgeving van de Herberg, waar veel openbaar kunstbezit
aanwezig is. ‘s Middags is het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin
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Zonnenberg aan de vleugel. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto
opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan het Pastoraal Diaconaal Centrum
de Herberg.
Waar:
Wanneer:
Wandeling:
Concert:
Kosten:
Aanmelden:

Koetshuis de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
zaterdag 18 maart
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Wandeling en concert: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
concerten@pdcdeherberg.nl of
tussen 9.00 en 12.00 uur via tel. 026 3342225.

Vastentasactie Klarendal / Sint Marten
Sponsorverzoek
“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. Ook
dit jaar organiseren Inloophuis Sint Marten en Villa Klarendal
samen met enkele actieve wijkbewoners de Vastentasactie. Dit
jaar voor het eerst ook in samenwerking met wijkcoaches van
Arnhem-noordwest en de Albert Heijn op de
Velperbuitensingel.
Na de Carnaval start de Vastentijd (op Aswoensdag 1 maart) voor christenen. Tijdens deze
40-dagen van bezinning bereiden we ons voor op Pasen, 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 op eigentijdse wijze aan bij deze oude traditie door
voedsel en of geld in te zamelen en te delen van wat we kunnen missen.
Van de ingezamelde gelden en etenswaren stellen we samen met een groep vrijwilligers
voedseltassen samen ter waarde van 40 euro. We hopen minstens 120 ‘Vastentassen’ te
kunnen uitreiken op Goede Vrijdag. Aan mensen van de Voedselbank in Klarendal, Sint
Marten en Spoorhoek en aan ouders van een basisschool en peuterspeelzaal en enkele
mensen die in stille armoede leven buiten het circuit van de Voedselbank.
U kunt uw bijdrage storten op: NL87INGB000710434 o.v.v. “bijdrage Vastentas”. A.u.b. als
het kan vóór 7 april.
Bij deze actie sluiten Arnhemse lokale fondsen zich aan. Iedere bijdrage is zeer welkom.
Zodat we zoveel mogelijk tassen kunnen vullen.
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
9:00-18:00 uur)
- Molen De Kroon, (zaterdag 25 maart en 1 april, 9:00-13:00 uur)
Sint Marten
- Inloophuis Sint Marten (elke dag van 9:00-13:30 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, ontbijtgranen (havermout,
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muesli en crackers), beschuit, peulvruchten in blik of pot: bruine/witte bonen, linzen,, erwten,
afbakbroodjes/smeerkaas/olie , koekjes/chips , koffie / thee, limonade , frisdrank
Voor meer info: Rick Jansen (Villa Klarendal), jansen.rick@gmail.com, tel. 06 17040029.
Namens het Vastentascomité, buurtpastor Geert Rozema

Innerlijk Pasen
Een paasepos
In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 2 april
een bijeenkomst plaats met als onderwerp ‘Innerlijk Pasen, een paasepos vertelvoordracht‘
Pasen is een groots gebeuren. Twee werelden komen bij elkaar: leven en
dood, liefde en afwijzing, neergang en opstanding. Het Paasepos toont ons
het menselijk drama van liefde, verraad en bodemloze eenzaamheid.
Verteller Stephen Boonzaaijer is mysticus, filosoof, dichter, theoloog, psycholoog en schrijver
van spirituele boeken. Hij kruipt in de huid van Maria van Magdala, Petrus, Judas en een
buitenstaander. Een voordracht met muziek.
Aanvang 16.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 16.00 uur), in de Vredebergkerk, Van
Toulon v.d. Koogweg 3 te Oosterbeek
Informatie: Gert van den Hof, 026 213 5581

Anne Frank in woord en muziek
zaterdag 8 april
Onze organist en musicus Teun van de Steeg componeerde een reeks
muzikale werken voor piano en viool over het leven van Anne Frank.
Zo neemt de muziek ons mee naar het Achterhuis, de kastanjeboom, een
boze droom, op transport, naar Auschwitz, enz. Tussendoor zullen de
muziekwerkjes worden opgeluisterd door korte verhalen over het leven van
Anne Frank, hoe ze was, wat ze voelde, hoe ze haar angst soms probeerde te verwoorden,
enz.
De muziek is beeldend gemaakt, d.w.z. je hoort de klok, de trein, de vogel, maar ook de
angst, de melancholie, de tragiek en de vrolijkheid. Mensen die het dagboek van Anne Frank
hebben gelezen, zullen de muziek misschien nog meer kunnen meebeleven.
Teun, die zelf de vleugel zal bespelen, wordt bijgestaan door violiste Marie de Thouars. Zij
studeerde viool aan het conservatorium in Maastricht.
Waar:
Wanneer:
Entree:

Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth
zaterdagmiddag 8 april om 15.00 uur
€ 7,50
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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.

Jaarverslag RvK Arnhem 2016
Dit jaarverslag werd op 28 februari 2017 vastgesteld door de algemene vergadering van de
Raad. Het wordt via het Bulletin van de Raad van Kerken Arnhem verstuurd naar bijna 400
abonnees, gepubliceerd op de website van de Raad (www.rvkarnhem.nl ) en is op aanvraag
verkrijgbaar bij het secretariaat voor overige belangstellenden
(aris.kon.arnhem11@gmail.com ).
Via de volgende link kunt u het volledige jaarverslag op onze site lezen:
http://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=jaarverslag-rvk-arnhem-2016
Tevens vindt u ons jaarverslag als pdf-document in de tweede bijlage bij dit bulletin.

Leven als een kloosterling is in.
Stadsklooster Arnhem is een van de jongste initiatieven om ‘niet alleen op zondag christen te
zijn’.
(Dit artikel over het Stadsklooster in onze stad verscheen op 27 februari 2017 in Dagblad
Trouw)
Het is een doordeweekse avond als de bewoners van de Apeldoornseweg 19 in Arnhem,
sommigen op sloffen, vanuit de leef-keuken naar de ernaast gelegen gebedsruimte lopen.
Daar bidden zij beurtelings, in het licht van een kaars en het oplichtende scherm van de
iPhone, vanaf papier en internet: “Het enige dat ik verlang is wonen in het huis van de Heer,
alle dagen van mijn leven”.
Dat verlangen is hier in dit herenhuis aan een drukke doorgaande weg letterlijk vorm
gegeven met de stichting van het Stadsklooster Arnhem. De kloosterlingen dragen geen
lange gewaden en leven niet celibatair, maar lopen in spijkerbroek en leiden, samen met in
totaal vier kinderen, een druk gezinsleven. De zes volwassenen, toevallig allemaal
protestants, delen een WhatsApp-groep en hebben intensieve banen.
Het volledige artikel kunt via onderstaande link op onze site lezen:
http://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=leven-als-een-kloosterling-is-in
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Thee met Thema op 26 februari
Terugblik
Ter illustratie van het thema Robotisering rolde een robotstofzuiger door de
Vredebergkerk.
Linda Kool, senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut in Den Haag, leidde
ons vakkundig door het onderwerp dat allang geen toekomstmuziek meer is.
Van machines naar computers naar complexe robots, bijvoorbeeld de
robotstofzuiger en de -grasmaaier, de zelfrijdende (denkende) auto en vanuit
de biometrie de digitale vingerafdruk en irisscan.
Moeten we deze ontwikkelingen maar ongecontroleerd hun gang laten gaan? Laten we het
over aan marktwerking en niet aan het welzijn van de mensheid?
Het Rathenau Instituut heeft onlangs het rapport ‘Opwaarderen – borgen publieke belangen
in de digitale samenleving’ aan het parlement aangeboden. De titel van het rapport verwijst
naar het volledig achterblijven van de regelgeving bij alle digitale ontwikkelingen in de
maatschappij.
In het rapport worden zeven vraagstukken behandeld: privacy, autonomie, veiligheid,
controle over de technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en
machtsverhoudingen.
Gezien deze nieuwe aspecten is het van belang dat er een gedragscode (‘governance
system’) komt, een internationaal verdrag voor digitale technieken, zoals ook al bestaat voor
biotechnologie. Zo kunnen ook hiervoor ethische normen en grondrechten worden
vastgelegd. De zaal kwam met het voorstel van een brede maatschappelijke discussie
hierover vergelijkbaar met die destijds over kernenergie.
Kool vertoonde ter illustratie een filmpje over zorgrobot Zora, die beperkt ‘als gezelschap’
wordt ingezet in een zorgcentrum. Niet iedereen is enthousiast; er zitten nog veel haken en
ogen aan.
Na de pauze werd aan de hand van stellingen gediscussieerd. Hieruit kwam o.m. naar voren
dat robotisering acceptabel is als er – naast controle en toetsing van het publieke belang aandacht blijft voor de behoefte aan menselijk contact en waardigheid.
De vele bezoekers hebben genoten van een interessante en leerzame samenkomst.
Leo van Weele

Afscheidslied bij het vertrek van Geert Rozema
10 maart was in de Walburgiskerk een groots afscheid georganiseerd voor buurtpastor Geert
Rozema. Een afscheid na 9 jaar pastoraat in Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek.
Geert gaat een nieuwe uitdaging aan als geestelijk verzorger in de gevangenis van
Leeuwarden “De Marwei’.
Ter gelegenheid van zijn afscheid zongen z’n collega’s een lied waarin zijn kwaliteiten als
buurtpastor bezongen werden. Hieronder een verkorte weergave van het lied:
Geert, die is een duizendpoot. Hij redt mensen in de nood.
Hij was een buurtpastor en gaat nu naar de nor.
Hij werkte in Klarendal en kwam daar overal
In huizen, school en de moskee. Op straat en in het MFC
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Zielzorger was hij en bemiddelaar. Stond voor zijn mensen altijd klaar
Hij was van de buurtservice de rots. De klussers en tuinierders zijn zijn trots
Hij ging voor in interreligieuze dialoog en was een vrome pastor en theoloog.
In communicatie was hij sterk: social media en een groot netwerk.
Hij was ook pastor in d’ Eusebiusparochie, voor de diaconie.
Hij ging voor in liturgie en de PCI
Negen jaren was hij hier. Hij werkte met plezier.
Hij gaat nu van ons weg. Ja dat is een dikke pech
Krijgt hij meer tijd voor Mos en Anemoon?
Tuinieren, lezen, zorgen voor zijn zoon,
Dag Geert, onze Geert, we laten je nu gaan.
Het ga je goed, geluk in je gezin, je nieuwe baan!

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.
Eén van de activiteiten in de komende tijd:
Baanloos of werkloos?
23 maart 9.30 – 12.00 uur
Al lijkt de werkloosheid af te nemen, er zijn nog altijd veel mensen die recent hun baan zijn
kwijtgeraakt. Verlies van werk heeft een grote impact.
In drie ochtenden verkennen we wat de werkloosheid met ons doet, in hoeverre het je
zelfbeeld aantast en welke gevolgen het heeft op sociaal vlak. Én we zullen nagaan welke
verlangens er diep in ons leven, wat wij het liefst zouden willen doen qua werk en welke
kwaliteiten of interesses nog onvoldoende tot ontplooiing zijn gekomen. Werkloosheid kan zo
ook een vruchtbare periode worden.
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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

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 aprilnummer inzenden vóór 6 april 2017 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 12 april 2017.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 391 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

