
Kabinetsformatie 
Column door Teun Alblas 

 
Op het moment dat dit stukje aan het 
papier wordt toevertrouwd, is de 
kabinetsformatie in volle gang. Zo’n drie 
maanden wordt er al naarstig gezocht 
naar mogelijkheden om een regering te 
vormen, die kan rekenen op een 
meerderheid in de Kamers, zodat met 
enige zekerheid plannen, die in 
wetsontwerpen uitmonden, daar ook tot 
wet kunnen worden verheven. Maar o, 
wat is het weer moeilijk! Meer dan ooit 
lijkt het wel onmogelijk om samen een 
basis te vinden, waarop het doel kan 
worden bereikt. Steeds weer verhalen 
de media wie met wie beslist niet door 
de deur kan. Als toekijkend burger word 
je er welhaast moe van. Kan dit nu echt 
niet anders? In ons kleine maar 
economisch redelijk welvarende land 
moet het toch mogelijk blijken om 
uiteindelijk de handen ineen te slaan en 
te komen tot een concept van geven en 
nemen, waarin partijen elkaar kunnen 
vinden!  
Natuurlijk kleeft er risico aan om mee te 
gaan regeren. Bij de ruime 
ontevredenheid, die er over tal van 
onderwerpen in ons nationale bestel 
aanwezig is, kun je in komende 
verkiezingen vaak beter scoren als je 
vanaf de zijlijn hebt staan schreeuwen 
dat het allemaal fout is, wat de regering 
doet. Maar getuigt het ook niet van 
moed en dapperheid, als je bereid bent 
je verantwoordelijkheid te nemen door 
het schip van staat mee te gaan 
besturen?  We zullen zien hoe het 
verder gaat. Maar blij word je niet van 
het eindeloze vergaderen, ook al zijn de 
commentaren tot op heden niet zo 
venijnig als in verkiezingstijd.  Maar het 
besef, dat er moet worden geregeerd, 
dat dat nodig is voor ons land en dat 
gekozen bestuurders de 
verantwoordelijkheid om de handen 
ineen te slaan, moeten nemen, in plaats 
van weg te lopen van de regeringstafel, 
mag toch wel  langzamerhand gaan 
doordringen in de hoofden en harten van 
de dames en heren in onze Residentie. 
Ons land moet worden geregeerd, daar 
kijken we met z’n allen naar uit! 
 
Teun Alblas is ouderling van de Protestantse 
gemeente Schaarsbergen 
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Pelgrim 
 
Wat zich gaandeweg voltrekt 
in de ziel van de pelgrim 
is niet een toenemend verlangen 
naar het bereiken van zijn reisdoel 
niet het vinden van de heilige 
aan het einde van zijn bedevaart 
maar zijn overgave aan de ruimte 
aan de kiezels op zijn pad 
zijn besef van niet-weten 
zijn afdalen in de leegte. 
 
Zijn voeten worden zijn vrienden 
de regen bepaalt zijn lijden 
zijn angst wordt gericht 
naar de honden langs de weg 
het vele legt hij af 
en hij rust in het Ene. 
Al trekkend komt hij nergens 
voortgaand bereikt hij niets 
maar zijn vreugde neemt toe 
om een bloem en een krekel 
om een groet en een onderdak. 
 
Zijn reisdoel en zijn thuis 
vloeien samen aan de horizon 
hemel en aarde vinden elkaar 
op het kruispunt van zijn hart 
het heilige verdicht zich 
in de dieren en de dingen 
zijn aankomst ligt geborgen 
in de wijsheid van het Zijn. 
 
Uit: Catharina Visser;   “Opstaan in Stilte” 
 
Dit gedicht werd door Dick Blokker, afgevaardigde van de 
Christengemeenschap Arnhem e.o., gelezen bij de opening van de 
vergadering van de RvK Arnhem, d.d. 23 mei jl. 

http://www.rvkarnhem.nl/
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Kerkenmarkt in Parkstraatkerk en Dorpskerk Schaarsbergen 
23 en 24 juni 
 
Om de 2 jaar vindt er in veel kerken in Nederland een "Kerkennacht " plaats omstreeks de 
langste dag / kortste nacht van het jaar. 
 
In 2013 en 2015 werd die in Arnhem in ca 20 kerken in Noord en Zuid gehouden. Iedere kerk 
presenteerde zich aan de wijk, waarin haar gebouwen staan,  en aan de andere religieuze 
organisaties in de stad. 
 
Dit jaar pakken we het anders aan : 
 
in de (recent) gerestaureerde kerken van de Parkstraatgemeente en de Dorpskerk van 
Schaarsbergen laten op resp. vrijdag 23 en zaterdag 24 juni de kerken van Arnhem zich zien 
op een zogeheten "kerkenmarkt". 
 

Op vrijdag is van 14.00 - 20.00 uur de kerk van de 
"Parkstraatgemeente" open : Parkstraat 31A. Professor Peter Nissen 
(RUN), tevens Remonstrants predikant, opent de "kerkenmarkt" met 
een statement. De middag wordt verder gevuld met geweldig 
orgelspel, workshops Gregoriaans, mini concerten, Engelse gedichten, 
rondleidingen, leerhuis bijbellezen, liturgisch bloemschikken, 

eindigend met een maaltijd en een afsluitende viering. Tussendoor zijn er koffie, thee en 
kleine hapjes. 
 
Op zaterdag zijn er van 13.00 - 17.00 uur in de Dorpskerk 
(Kempenbergerweg 806, 6816RX) mini concerten, workshops 
(zang, Gregoriaans, kort bijbellezen, liturgisch bloemschikken), 
rondleidingen, het verhaal over St. Jan begeleid door harp. Ook 
hier een korte viering aan het eind; heerlijke hapjes en drankjes 
ook - naast koffie en thee. 
De Dorpskerk Schaarsbergen is vanuit Arnhem bereikbaar met 
buslijn 9. 
 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Namens de organisatie : 
 
Johannes Kon, Voorzitter Raad van Kerken Arnhem  
 
 

Oorlog nu en in 1944 
Bijdragen uit de gebedsviering op 4 mei in de Walburgiskerk 
 
Tijdens de interreligieuze gebedsviering in de Walburgiskerk voorafgaand aan de 
kranslegging hebben twee mensen verteld over hun ervaringen in oorlogen. 
Safwan Alali is gevlucht uit Syrie en vertelde over de oorlog daar en Jaap Dieckmann 
vertelde over zijn jeugd in 1944 toen zij moesten evacueren uit Elden. 
 
Safwan Alali 
 
Ik ben Safwan Alali. Ik ben 23 jaar. Ik kom uit Syrië. Jullie kennen het Syrië 
van nu, maar misschien weten jullie niet, dat vóór 2011 Syrië één van de 
veiligste landen in de wereld was.  
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Het was een rijk land en zeer goed ontwikkeld. In 2011 brak de revolutie uit. Iedereen heeft 
wel gehoord van de Arabische lente. Het begon in Zuid Syrië, daarna West-Syrië; in een 
paar maanden tijd in heel Syrië. Ook in de provincie Hama, waar ik vandaan kom. Zo kwam 
de oorlog in mijn dorp Almajdal. Het leger van Assad heeft 120 mensen gedood, toen ik daar 
was.  
 
De VN heeft daarna een verklaring opgesteld van alle landen dat het erg was, dat er zoveel 
mensen dood zijn gebleven. Maar Assad zei toen, dat de plaats Almajdal helemaal niet 
bestaat ! Hij zei: Het is niet waar, dat er 120 mensen gedood zijn. 
 
In Syrië is er een wet die stelt, dat alle jongens vanaf 18 jaar het leger in moeten. Dat 
betekent voor die jongens mensen doden of zelf dood gaan, als ze weigeren. Voor mij was 
het moeilijk om te beslissen wat te doen, maar ik had geen keuze. Ik wil geen mensen doden 
en ik wil ook niet dood gaan. 
 
Ik ben toen naar Libanon gevlucht met mijn vader en moeder, broers en zussen en heb alles 
achtergelaten; ook mijn vrienden, ooms en tantes en neven en nichten en één zus. Terwijl ik 
hier nu sta weet ik niet, waar zij en haar kinderen zijn.  
 
In Libanon was het ook gevaarlijk voor mij. Want daar is Hezbollah, de rechterhand van 
Assad. Dus ook vandaar ben ik gevlucht. 
 
En hier sta ik nu voor jullie en praat met jullie. Ik wil samen met jullie de doden herdenken. 
Ook ik heb de afgelopen tijd heel veel familie verloren. Éen van mijn neven en mijn beste 
vriend is dood gebleven. Bij de gifgasaanval heb ik drie neven met hun vrouwen en kinderen 
verloren. In totaal heb ik wel meer dan 25 familieleden verloren. 
 
Jaap Dieckmann 
 
Ik werd geboren 8 maart 1932 in Elden, groeide daar op en woon daar nog steeds. Dit zijn 
mijn herinneringen aan de evacuatie in 1944 na de Slag om Arnhem. 
 
Na een spannende en angstige week moesten wij op Duits bevel maandag 25 september 
1944 Elden verlaten en zijn we met een familiegroep van 17 personen de oudste 63 jaar en 
de jongste 2 jaar oud, naar Huissen gelopen met het idee niet zo ver van huis te gaan omdat 
het misschien maar voor een paar dagen zou zijn. Helaas werden het 10 maanden. In 
Huissen kregen we onderdak bij een boerderij waar slaapplaatsen gemaakt werden in een 
paardenstal, varkenshok en op de deel tussen fruitkisten en alles op een laag stro. Ons 
dagverblijf en keuken was in een  oude kippenschuur. Hier werd het ook angstig en 
spannend, want granaatscherven kwamen soms door het dak.  
 
De maandag daarop werden we in alle vroegte en in het donker weer weggejaagd door de 
Duitsers en zijn we richting Arnhem/Apeldoorn gelopen . We waren net op weg toen we bij 
een kruising aankwamen, waar een Duitse  tank vast zat in de modder, die vanuit Bemmel 
beschoten werd, zeer angstig!. Via de Huissense straat langs kapot geschoten huizen en 
kadavers van koeien en paarden op de weg kwamen we op de brug  waar  we ingehaald 
werden door Duitse tanks die naast ons bleven rijden terwijl boven ons Engelse 
jachtvliegtuigen vlogen. Zodra we de brug over waren, reden de tanks snel door.  
 
In Arnhem was het luguber met kapotgeschoten en brandende huizen.  
Verder door richting Apeldoorn, onderweg staande ontbeten en doorgelopen tot een 
boerderij tegenover restaurant “De Woeste Hoeve” met de bedoeling daar in de open 
hooischuur te overnachten.  
De pan met ”hutspot” werd door de boerin opgewarmd en behaaglijk in het warme stro 
opgegeten. Intussen was mijn latere schoonvader naar  familie in Loenen gefietst en heeft 
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daar onderdak op het toneel van een verenigingsgebouw geregeld. Weer op pad  door regen 
en donker. Op het toneel  was precies plaats genoeg voor stro en een lange dis met stoelen 
voor 17 personen. Koken moest in een open schuurtje, toilet gebruik was in het gebouw 
onmogelijk, voor de heren diende het bos  en voor de dames bij vriendelijke overburen.  
 
In de laatste week van oktober kwam er bericht van de gemeente dat wij de volgende 
maandag op transport naar het Gooi moesten. Via via hoorden we dat een “kwijtgeraakte” 
moeder/oma met andere Eldenaren in Markvelde, gemeente Diepenheim, terecht gekomen 
was en daar voor ons ook onderdak beschikbaar gesteld was.  
Dus op naar het Oosten via Zutphen-Lochem met 14 personen. We waren nog in Zutphen 
toen de jongste van ons enorme buikpijn en diarree kreeg  met alle gevolgen daarvan, 
brutaal weg ergens aangebeld en bij zeer vriendelijke mensen gelegenheid gekregen om 
hem te verschonen en extra kleren gekregen.  
Verder op weg en tegen dat het donker werd onderdak gevonden bij een boerderij, 
slaapplaatsen  in slaapkamers, boerenwagens enz. We werden in de keuken verrast met 
een grote pan havermoutse pap voor 14 personen en de volgende ochtend met een enorme 
stapel pannenkoeken.  
Daarna op weg naar Markvelde waar we bij diverse gezinnen als huisgenoten werden 
opgenomen. Op 1 april 1945 zijn we daar bevrijd en konden medio juli terug naar onze  
beschadigde en leeg geroofde huizen We hebben daar, gezien de omstandigheden 
uitstekend onderdak gehad.  
Af en toe hebben we nog contact met kleinkinderen van onze gastouders en zijn met 4 
personen op 5 mei 2015  op uitnodiging bij de bevrijdingsfeesten geweest. 
 
In vergelijking met de  huidige vluchtelingen, die met groot gevaar, taalproblemen en soms 
met enorme kosten een veilig land hebben kunnen bereiken, hebben wij veel geluk gehad. 
Ook hebben we geen familieleden door oorlogsgeweld verloren 
 
 

Feest van veelkleurigheid 
Hart voor Arnhem: Gezamenlijke viering in Gelredome 
 

Wellicht herinneren jullie het je nog wel, het ‘Feest van veelkleurigheid’ op 10 
mei 2015 in de Rijnhal.  
Wat was het een wonder dat zoveel christenen uit (regio) Arnhem samen 
kwamen en samen eenheid in veelkleurigheid vierden!  
 

We zijn blij jullie opnieuw te kunnen uitnodigen voor zo’n feest tot eer van God en tot opbouw 
van christenen in en rond Arnhem. Op zondagmorgen 2 juli om 10.00 uur zal dit interkerkelijk 
feest plaatsvinden in het Gelredome. Wij geloven dat God ons vraagt, in al onze prachtige 
veelkleurigheid, samen één te zijn in Zijn naam. We geloven dat deze viering een mooie 
uitwerking zal hebben in de verbondenheid van christenen onder elkaar.  
 
De (meeste) deelnemende kerken van Hart voor Arnhem verplaatsen hun viering naar het 
Gelredome. We willen jullie uitnodigen dit ook te doen! Laten jullie weten of jullie mee willen 
doen? Dat kan via Herman Teeuwsen (secretaris Hart voor Arnhem) en Johannes Kon 
(teamlid en voorzitter Raad van Kerken).  
 
Het organiserend team is samengesteld uit diverse kerken. Wil je op enige wijze helpen bij 
de voorbereiding, dan horen we dat graag.  
 
Hart voor Arnhem en het organiserend team overwegen verder in samenwerking met het 
‘overleg kerk & overheid’ een ontbijt politiek & kerk te organiseren, alsmede een ontmoeting 
tussen inwoners & kerk. Hiermee willen we kerk & stad aan elkaar verbinden. Beiden hebben 
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elkaar immers nodig. Deze plannen zijn op dit moment nog onvoldragen. Mogelijk komen we 
hierop in een later stadium terug.  
 
De viering in Gelredome is op zondag 2 juli a.s. om 10.00 uur. 
 
 

Korte berichten 
 

• Elke vrijdagmiddag bent u van 12.30 – 12.45 uur welkom in de 
Walburgiskerk voor het Coventrygebed. Verbonden met andere 
kerken in Europa bidden wij voor vrede en verzoening. 
 

• Zoals u weet is de maand Ramadan een bijzondere maand. In deze maand is het de 
gewoonte dat moslims anderen uitnodigen voor iftar maaltijden (eten tijdens het 
verbreken van het vasten). De samenkomst van moslims en niet-moslims versterkt 
volgens ons de gemeenschappelijkheid in deze samenleving. Vanuit dit 
gedachtegoed nodigt de Ayasofya moskee u uit voor een iftar maaltijd op 
woensdag 14 juni. Inloop 21.00 uur  afronding 22.30 uur. Wij hopen op uw komst en 
vragen u door te geven, met hoeveel personen u komt 
via ayasofyaarnhem@gmail.com  U vindt de moskee op Sonsbeeksingel 110. 
 

• Verhaal in beeld, tentoonstelling met werk van Juke Hudig en Kees de Kort in de 
Walburgis. De tentoonstelling is geopend t/m 9 juli elke vrijdag van 13.00-17.00 uur, 
zaterdag 12.00-17.00 uur en zondag 13.00-17.00 uur. Meer informatie op 
www.walburgisarnhem.nl  
 

• Dit is het laatste Bulletin vóór de zomervakantie. Het volgende Bulletin verschijnt 13 
september. Uiterste inleverdatum kopij 7 september. We wensen ieder een goede 
zomertijd! 
 

 

Gezegende vasten! 
Aan al onze moslimvrienden en - vriendinnen in Arnhem - van welke richting dan ook 
 
Het christelijke pinksterfeest valt dit jaar in uw periode van de Ramadan (vasten). 
 
Zoals u weet, is Pinksteren voor veel christenen het feest van de Heilige Geest, het feest van de 
'bezieling'.  
Belangrijkste kenmerk daarvan is, dat mensen elkaar begrijpen en zich met elkaar verbonden weten - 
welke 'taal' je ook spreekt. 
 
Wij wensen elkaar toe, dat Ramadan en Pinksteren ons als moslims en christenen dichter bij elkaar 
brengen zodat wij elkaar beter mogen verstaan - zeker over onze bezieling. 
 
Wij wensen u alle sterkte en geluk ! 
  
Namens Raad van Kerken Arnhem, 
Johannes Kon, voorzitter / secretaris  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ayasofyaarnhem@gmail.com
http://www.walburgisarnhem.nl/
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Terugblik op Thee met Thema van 7 mei met Mohamed Ajouaou 
 

In een volle Torenzaal van de Vredebergkerk wist de spreker zijn 
gehoor al snel te boeien. 
 
Het ging om drie vragen: 
1. Hoe kunnen Moslims zich invoegen bij de Nederlandse samenleving 
(integreren)? 
2. Hoe is de islam bestendig te maken tegen radicale tendensen?  
3. Hoe kunnen we in onze samenleving een gemeenschappelijke taal 
vinden? 

 
Ad 1 Het gaat niet alleen om economische maar vooral ook om culturele integratie. 
Nederland is een seculier, democratisch land met scheiding van kerk en staat. Bij moslims is 
dat niet vanzelfsprekend en is het geloof een onderdeel van hun cultuur. De islam is te 
vergelijken met een landschap met hoeken. 
a De leer is iets van bovennatuurlijke zaken. 
b Het praktiseren met rituelen (de praxis). 
c Het aspect zingeving. 
d De belangrijke intellectuele dimensie. Het kennen van de Koranverhalen. Deze  (niet het 
gif) moeten worden doorgegeven. 
e De idealistische component (zoals vroeger ook in het Pausdom) met het gevaar in 
opdracht van God/Allah allerlei dingen te moeten doen die de heersende norm zouden zijn 
zoals sharia-aspecten en loyaliteit ten opzichte van elkaar, ook al heeft de medemoslim 
bijvoorbeeld verkeerd/crimineel gehandeld. Anderen (niet-moslims) worden zodoende 
buitengesloten, gehaat zelfs. 
De punten a t/m d acht Ajouaou akkoord, maar punt e maakt  integratie onmogelijk. 
 
Ad 2 Om radicale tendensen te voorkomen moet je al vroeg met kinderen praten over zaken 
als gelijkheid van man en vrouw, gelovigen en ongelovigen/andersdenkenden; homo’s en 
hetero’s. 
Zijn ervaring als geestelijk verzorger in de gevangenis leerde hem dat, toen een dief ophef 
maakte over de sharia of IS en zei dat volgens die leer zijn hand afgehakt zou zijn, 
betrokkene hier toch wel wat anders tegenaan ging kijken. 
 
Ad 3 Gemeenschappelijke taal 
In tegensteling tot politiek mag het religie-aspect ons niet scheiden maar moet ons 
verbinden. Door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven al vindt dit vaak voornamelijk op 
‘hoog’ niveau plaats, waardoor ‘eenvoudige’ mensen dan toch bang zijn hun eigen identiteit 
te verliezen en niet zichzelf te kunnen blijven.  
 
N.a.v. vragen uit de zaal  zei hij dat er o.m. in Egypte en Dubai door geleerden pogingen 
worden gedaan om radicalisme in het geloof uit te bannen en tegenstemmen te laten horen 
ook in samenspraak met andere religies. In Marokko trekken geestelijken van verschillende 
gezindten met elkaar op. Preken van imams worden daar nu ook openlijk besproken wat 
vroeger ondenkbaar was. 
 
Het was weer een interessante en instructieve middag met een bijzondere spreker. 
                                                                                                                                                          
Leo van Weele 
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Het echte multiculturele drama 
Toespraak gehouden tijdens de Hemelvaartviering van het Platform Migrantenkerken 
 
Ondanks het overduidelijke tegendeel, zou volgens veel autochtone burgers, politici en gelovigen, de 
multiculturele samenleving niet bestaan. In hun opinie zouden migranten het liefst hun gebruiken 
moeten opgeven en de Nederlandse normen en waarden moeten overnemen. Aanhangers van ‘de 
multiculturele samenleving bestaat niet’ bedoelen dan ook eigenlijk ‘we hebben het liefst dat jullie 
terugkeren naar je eigen land. Maar als je dan toch blijft, willen we daar geen hinder van ondervinden.’ 
  
Ik vraag me wel eens af, wat zou er gebeuren als alle migranten die zich na 1940 in Nederland 
vestigden, plus al hun nakomelingen, morgen al, allemaal massaal uit Nederland zouden vertrekken. 
En bij hun vertrek alles, en dan ook echt alles, wat zij naar en in Nederland hebben gebracht  -en alles 
waarmee zij de Nederlandse samenleving hebben beïnvloed en verrijkt - mee zouden nemen naar 
hun land van herkomst of het land van ouders en grootouders. 
Laten we samen kijken, wat het voor Nederland zou betekenen als migranten en nakomelingen geen 
sporen van hun verblijf in Nederland zouden achterlaten.  
 
Allereerst zou het betekenen dat alle migranten in deze kerk na morgen niet langer in Arnhem e.o. 
zouden wonen. Ja, in heel Nederland zou een massale migratie  plaatsvinden van Indische, Molukse, 
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Chinese, Afrikaanse, Oost-Europese, Amerikaanse 
Nederlanders enz. met inbegrip van alle leden van het Koningshuis die immers geen van allen van 
Nederlands bloed zijn. In deze massale uittocht zouden migranten met een gemengde relatie ook hun  
blanke partner, gemengde kinderen, kleinkinderen en  achterkleinkinderen meenemen en mogelijk de 
blanke grootouders. Daarbij zouden familierelaties en vriendschappen uit elkaar gerukt worden en 
zouden harten breken. Van de één op de andere dag zou Nederland zijn Koningshuis  kwijt zijn en 
miljoenen landgenoten minder hebben. Daarmee ook kennis en professionaliteit kwijtraken, kwaliteiten 
en talenten zoals dwarskijken, bruggenbouwen, gastvrijheid, zorgzaamheid, beleefdheid, respect voor 
ouderen, hartelijkheid, meertaligheid, doorzettingsvermogen en gemeenschapszin moeten missen en 
overgeleverd zijn aan de verontrustend lage geboortecijfers, die juist door het baren van 
migrantenvrouwen was gestegen. Winkels, supermarkten en kantoren zouden met grote personele 
tekorten kampen. Geen Indische Archipelwijken meer, Bijlmer van de kaart geveegd, veel leegstand, 
leegloop, onvoldoende draagvlak voor buurtsupers, gemeente-instellingen, postkantoren, banken en 
diverse faillissementen. Lokale en regionale economieën zouden instorten en  Nederland zou 
veranderen in één groot krimpgebied zonder vorstenhuis. 
Maar ook de geloofwaardigheid van Nederland zou internationaal een genadeklap krijgen en  
ambassades en consulaten zouden uitgespeeld raken. 
 
Wat zouden migranten en nakomelingen naar hun land van herkomst meenemen??? 
Naast zichzelf natuurlijk kruiden, producten en gerechten. Dus ingepakt, de gember, koriander, sijoe, 
ketjap, ve-tsin, hoisin, trassi, oregano, munt, komijn, basilicum, saffraan. Ingepakt de rijst, tahoe, 
pasta, roti, pomtayer, couscous, kip tajine, pita, Kisir (tarwesalade) kapuska (witte kool), papéda, nasi, 
bami, pindasaus, loempia, lasagne, pizza, kebab. Weg, de toko’s, Chinese winkels, Marokkaanse, 
Turkse en Surinaamse bazaars. Mee, alle exotische producten zoals avocado’s, aubergines, 
artisjokken, mango’s, meloenen, ananassen en limoenen. Lege groenteafdelingen in supermarkten. 
Wat een verlies aan diversiteit, geur-, kleur- en smaak!  Kookprogramma’s op TV hebben dan wel hun 
beste tijd gehad! Wie zal met evenveel flair de RTL Late Night show presenteren?  
Het uitgaansleven voor toeristen zal saai worden.  Lekker Turks, Marokkaans, Indonesisch, 
Surinaams, Chinees,  Afrikaans, Mexicaans, Grieks, Italiaans of Indiaas eten is er niet meer bij. Het 
toerisme loopt terug, de horeca krimpt en komt in een neerwaartse spiraal. 
 
Dancings zullen niet meer zijn wat ze waren. Beat, salsa, blues, R&B, house, rock, soul, pop en latin 
verdwijnen uit Nederland en worden vervangen door Hoempapamuziek, jazz en smartlappen. De 
mode en haarverzorging krijgen eveneens een douw. Betaalbare, speelse en fleurige kleding, 
uitbundige sieraden, smaakvolle kapsels verdwijnen uit het modebeeld en Nederland beleeft weer  de 
degelijke mode uit de jaren zestig, met blauwe, roze en grijze twinsets. 
Maar ook Vips als Adriaan van Dis, Kader Abdolah, Anneke Grönloh, Denise Jannah, Ruth Jacott, 
Hind, Raymann, Najib Amhali en Jetty Mathurin zou Nederland kwijtraken. Net zoals topsporters als 
Nelli Cooman, Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Edgar Davids. En natuurlijk zouden Wilders en 
Bolkestein ook het land verlaten evenals verschillende oudere bewindspersonen zoals bijvoorbeeld 
Laurens Jan Brinkhorst en huidige minister Jet Bussemakers. 
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Voor diverse voetbalelftallen zou de massale uittocht een forse aderlating betekenen. En of Nederland 
in Rio, plek nr. 13 op de Olympische medaillespiegel, met in het totaal 20 medailles, kan handhaven 
als Ranomi Kromowidjojo, kanshebster voor meerdere medailles, is vertrokken uit Nederland? Die 
vraag zal heel Nederland bezig houden. 
 
Alternatieve zorg zou worden uitgehold. Yoga, meditatie, reiki, acupunctuur en acupressuur, 
verdwijnen en bovendien zal het vertrek van jonge migranten tot een schrijnend tekort aan handen in 
de zorg leiden.  Het openbaar vervoer in de vier grote steden zal disfunctioneren en Rotterdam zou 
van de één op de andere dag stuurloos worden. Wat een donkere en rampzalige tijden zullen dan  
aanbreken in deze al kwetsbare economische tijd. De  bevolkingsdaling naar schatting van 17 miljoen 
naar 10 á 11 miljoen inwoners en het vertrek van miljoenen arbeidskrachten zullen -ook mede dankzij  
de snellere vergrijzing- Nederland totaal ontwrichten. De nationale economie zal tenslotte compleet 
instorten.  
 
Gelovigen, gelukkig is dit nog niet waar. Wat we wel zien is dat haatzaaiers opstaan en proberen 
tweedracht te zaaien tussen autochtone Nederlanders en Nederlanders met een migrantenafkomst. 
Dit zal tenslotte ook autochtone Nederlanders verdelen.  
Voor alle gelovigen lijkt dan ook een taak weggelegd. Tweedracht moet voorkomen worden.  
Nederlanders zijn niet wit, maar veelkleurig. Helemaal in de geest van Pasen en Pinksteren dient de 
geloofsgemeenschap in Nederland elkaar actief in te sluiten. Immers, God zelf leert ons geen 
onderscheid te maken.  
 
Lucy Kortram (lhkortram@hotmail.com) 
 
 

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 7 september 2017 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 13 september 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 
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