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Apostolisch Genootschap
plaats voor religieus-humanistische zingeving
Hier is ons geactualiseerd
geloofsverhaal.
De schepping ervaren we als
een niet te bevatten mysterie,
dat ons met ontzag vervult. We beseffen dat alle leven
een eindig deel is van een oneindig, ondeelbaar geheel.
Omdat we geloven dat alle leven uit één oorsprong
voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien en
steeds weer zoeken naar wat ons verbindt. We geloven
dat de macht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen
werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in liefdevol
handelen.
Vanuit dat besef willen we zin aan ons leven geven.
Als we het woord ‘God’ gebruiken, doen we dat om een
naam te geven aan dat wat ons overstijgt en ontroert om
zo, binnen de menselijke werkelijkheid, ruimte te maken
voor het onzegbare.
Wij ontlenen vertrouwen aan het vermogen om in alle
levensomstandigheden een liefdevol mens te zijn of

Column door Trees Bartelds
In het boek ‘De waterdruppel
Weg van God’ * van de onlangs
overleden dominicaan Ernst
Marijnissen trof mij de volgende
passage:
“Het dienaarschap is onze
opdracht, ons werk en onze
uitrusting. Daarom kies ik niet
voor een kerk met pracht en
praal. In haar optreden en
voorkomen, in kleding en
gebouwen, in omvang en grootte,
in viering en lering houd ik van
een bescheiden kerk. Daarom
leven we in een gezegende tijd,
waarin we moeten leren in te
binden om niet te worden
ontbonden. We worden aan alle
kanten omgeven door tekenen en
signalen, die ons manen en
smeken terug te keren naar de
eenvoud van de Weg.” (blz. 229)
Dit boek is de neerslag van een
leven lang omgaan met de Bijbel
waarbij door Ernst Marijnissen de
Bijbel primair verstaan wordt als
een oproep tot menswording. Op
elke bladzijde van de Bijbel gaat
het volgens hem over hetzelfde:
het is de bestemming van de
mens om beeld en gelijkenis van
God te worden. Het gestolde
beeld van God dat de kerken ons
jarenlang hebben aangereikt is
naar het inzicht van Ernst een
belemmering voor het op weg
gaan. Hoe erg is het in dit licht
bezien dat kerkgebouwen moeten
sluiten zolang er mensen zijn die
de Weg van God willen gaan?
Het motto van dit rijke boek wil ik
u niet onthouden:
‘Want de hele wereld is voor U
als de kleinigheid
die de weegschaal laat doorslaan
en als een dauwdruppel
die in de ochtendschemering op
de aarde valt’
(Wijsheid 11.22)
Trees Bartelds is bestuurslid van
de stichting Kruispunt
*De waterdruppel Weg van God, Valkhof
Pers, 2017
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opnieuw te worden. Dat vertrouwen geeft ons moed in het eigen leven waarden als
compassie, duurzaamheid en solidariteit beleefbaar te maken.
We voelen de verantwoordelijkheid om te kiezen voor deze waarden en willen in liefde
werken aan een menswaardige wereld. Apostolisch-zijn is geloven en werken. Het geeft zin
aan ons bestaan en draagt bij aan ons levensgeluk.
Het licht van de liefde willen we koesteren en van generatie op generatie overdragen.
Ik ben Loek van Roon, afgevaardigde in de Raad van Kerken Arnhem voor het Apostolische
Genootschap.
Als je hier op wilt reageren of meer informatie wilt hebben, mail me op
loekvanroon@kpnmail.nl of kijk op onze website: www.apgen.nl onder het hoofdje “over
ons”.

Jaarverslag RvK Arnhem over 2017
Dit jaarverslag werd op 27 februari 2018 vastgesteld door de algemene
vergadering van de Raad. Het wordt via het Bulletin van de Raad van
Kerken Arnhem verstuurd naar 380 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).
Het volledige jaarverslag vindt u in de tweede bijlage bij dit Bulletin.

De kruisvorm van de ‘Matthäus Passion’
muzieklezing
Kees van Houten zal op dinsdag 20 maart, aan de vooravond
van de 333e geboortedag van Johann Sebastian Bach, een
lezing geven over de vorm van Bachs ‘Matthäus Passion’:
een kruis. Deze lezing vindt plaats in de Parkstraatkerk
(zijingang: Kastanjelaan 22e, Arnhem). De entree is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld.
Kees van Houten is pianist, organist en medeauteur van het boek ‘Bach en het getal’. Naast
zijn uitleg over de muzikale en psychologische lijnen die er te vinden zijn in de ‘Matthäus
Passion’, luisteren we natuurlijk ook naar fragmenten uit dit beroemdste muzikale
lijdensverhaal ter wereld.
Info Parkstraatgemeente: www.parkstraatgemeente.nl

De antieke wereld en de opkomst van het christendom
Thee met Thema op 25 maart met Dr. Anton van Hooff
In een beeldverhaal wordt de opkomst van het christendom in de bedding van de
antieke wereld geplaatst. Christenen ontkenden met hun ene God dat de wereld
vol bovennatuurlijke machten was. Het onbegrip dat de Romeinse wereld voelde
voor mensen die vanwege hun geloof hun leven gaven, doet denken aan de
verbijstering van ons over moslims, die ook de dood verachten.
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Het christendom draagt vele elementen van de antieke beschaving in zich. Keizers van het
Heilig Roomse Rijk werden verheerlijkt als Verlossers en de geloofsbelijdenis van Nicaea
(325) is geformuleerd in termen uit de antieke filosofie. Wat bracht Constantijn de Grote er
toe het christendom tot een begunstigde religie te maken? Hoe zou het er anders hebben
uitgezien?
Inleider Dr. Anton van Hooff is classicus. Hij doceerde 30 jaar de antieke geschiedenis aan
de universiteit van Nijmegen. Sinds zijn pensionering heeft hij zeven boeken gepubliceerd.
Van 2009-2015 was hij voorzitter van de oudste, nog bestaande organisatie van
godloochenaars ter wereld, de Atheïstisch-Humanistische Vereniging van De Vrije Gedachte.
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Tijd: 16.00 – 17.30 uur; inloop vanaf 15.30 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage
Informatie: Gert van den Hof, blaenau71@gmail.com

Samengebalde emotie in symbolentaal
Over de functie en kracht van rituelen in ons leven
Over dit onderwerp spreekt Peter Nissen, Remonstrants predikant.
In de lezing wordt de spanning verkend tussen enerzijds de vervaging van het
klassieke repertoire van rituelen en anderzijds de rituele creativiteit die wij om
ons heen zien.
Plaats: Apostolisch Genootschap, Winschotenstraat 46, 6835AT Arnhem
Tijd: zaterdag 7 april om 14.00 uur.
Kosten: €5,- per deelnemer, donateurs gratis
Voor verder informatie en aanmelding: www.vanoosbreestichting.nl
Aanmelding is nodig i.v.m. beperkte plaatsruimte.

Zinnige activiteiten in de
regio Arnhem
Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse
U vindt het op

www.zininderegio.nl
Email: info@zininderegio.nl

Twitter: @zininderegio
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Medewerker stichting Kruispunt gezocht
Oproep
Stichting Kruispunt ontvangt dagelijks, behalve op zondag,
dak- en thuislozen tijdens de inloop van 10.00-13.00 uur en
van 16.30-19.30 uur.
Stichting Kruispunt zoekt dringend uitbreiding van het team gastvrouwen/gastheer voor de
maandagochtend en maandagmiddag. Het gaat om een functie van 9 uur per week die
volgens schaal 2 van de cao Welzijnswerk wordt betaald ( per dagdeel 4 uur, 1 uur per week
voor overleg).
Kruispunt is een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem en is oecumenisch van
karakter.
Uw taak omvat het ontvangen van de bezoekers, het bieden van een luisterend oor en het
ondersteunen van vrijwilligers bij de uitvoering van hun taken. Tijdens de inloop is altijd ook
een pastor aanwezig.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Anton Metske of Connie Vliek,
026-4433072 of via mail stichtingkruispunt@planet.nl

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.

Toerustingscursus leiders van migranten- en internationale kerken
Ook dit jaar organiseert de landelijke vereniging van migrantenkerken
en internationale kerken Samen Kerk in Nederland (SKIN) een
toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale
kerken. Deze Bijbelse en praktische cursus wordt ontwikkeld door
christelijke experts met een rijke interculturele levens- en werkervaring
in binnen- en buitenland.
Met deze interactieve training willen wij kerkleiders, pastors en oudsten toerusten om
effectiever leiding te kunnen geven aan hun geloofsgemeenschappen in Nederland, met
behoud van de eigen identiteit. Hiermee hopen wij dat zij een grotere constructieve impact
hebben op het dagelijks leven en werk van de kerkleden, in de kleurrijke Nederlandse
samenleving. Bovendien willen wij de relatie en uitwisseling tussen diverse kerken
bevorderen om het Lichaam van Christus op te bouwen en te versterken in de eigen
regionale context.
Aanmelden en contact: info@skinkerken.nl, 06 49 63 33 58.
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Samen Kerk in Nederland (SKIN) / Together Church in The Netherlands
Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort
Telefoon 033 44 50 655, mobiele tel. 06 49 63 33 58
Nader informatie vindt u op www.samenkerkinnederland.nl
email: info@skinkerken.nl

Informatie over D3rde Verdieping
Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping 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:
Zijsporen
Vanaf 21 maart | 10.45-12.00 uur | vrijwillige bijdrage | Rozet 3.01
Start van een nieuwe reeks 'Putten uit de bron', dit keer met Bijbelteksten waarin vrouwen op de
voorgrond treden. We beginnen de serie met de vrouwen rond de opstanding van Jezus en daarna
lezen we het boekje Ruth. En tenslotte kunnen we nog kiezen voor Hagar, Tamar, de vrouw van
Potifar, Izebel of de Maria uit het duo Martha en Maria.
Door Elsje Pot, stadspredikant.

Café Doodgewoon
16 en/of 20 maart | 14.00-16.00 en/of 19.30-21.30 uur | vrijwillige bijdrage | Rozet 3.09
In januari zijn we gestart met een nieuw initiatief: Café Doodgewoon. Gewoon met
elkaar in gesprek over het feit dat we doodgaan. Er was toen veel belangstelling
en waardering, dus gaan we voorlopig door, elke 3de dinsdagavond en elke 3de
vrijdagmiddag. Thema van het volgende Café is nog niet bekend.

Brieven aan mijn kleinkinderen
28 maart, 4, 11 en 18 april | 19.30-22.00 uur |€ 80 (€ 60) | Tuinhuis Emmastraat 17
Je hebt al een groot deel van je leven achter de rug. Je hebt inmiddels één of
meer kleinkinderen of verwacht die op korte termijn te krijgen. Met de ervaring
en levenswijsheid die je hebt opgebouwd, zou je je kleinkind misschien wel
iets mee willen geven.

Symposium
21 april | 10.00-15.00 uur | € 12 (€ 9) | Auditorium Rozet en diverse lokalen
Zet vast in je agenda: 21 april, symposium in Rozet over interreligieuze ontmoeting en dialoog - tussen
moslims, christenen en andere gelovigen, maar ook tussen gelovigen en niet-gelovigen, al dan niet
met een migratieachtergrond.
Deze dialoog is belangrijk in onze huidige, geseculariseerde, gepolariseerde en ook geradicaliseerde
samenleving. Hoe doe je dat, interreligieus in gesprek gaan? Kun je dat leren? En hoe leer je het je
kinderen?

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl
De adressen voor opgeven en aanmelden zijn D3rde Verdieping, gebouw Rozet,
Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185,
email info@d3rdeverdieping.nl
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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 juninummer inzenden vóór 5 april 2018 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 11 april 2018.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 377 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

