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Conferentie viering 70 jaar RvK Arnhem
Verslag door Trees Bartelds

Vallen en weer opstaan...
De bel doet het niet. De deur blijft
dicht.
De gordijnen van het raam naast de
voordeur zijn gesloten.
Geen idee of er iemand binnen is.
Geen beweging te zien of te horen.
Ik ben er niet gerust op.
Er is me gevraagd een buurtmaatje te
regelen voor meneer.
Een half uurtje later loop ik dan toch
bij hem binnen de woonkamer in. Mijn
schoenen plakken vast aan de vloer,
de bank ligt vol kleren, meneer zit
tussen de chaos en zegt dat hij
inderdaad de bel moet laten maken.
Hij zit tussen plastic zakken met afval,
kleren en etensresten die overal
verspreid op de grond en op stoelen
liggen. Het is een poos beter gegaan.
Maar nu zit hij in een kleine,
beknellende cocon door zijn
alcoholbrein, zoals hij zelf zegt.
Hij zit in een zware dip, de
drankverslaving slaat weer toe. Hij wil
dit niet, niet weer!!
Wij vanuit het Inloophuis zien hem
vallen en weer opstaan, opnieuw
terugvallen en weer proberen. We
blijven in contact, blijven met hem
zoeken naar wat in tel is in zijn leven.
Blijven luisterend oor, blijven een
steunende en soms ook
confronterende stem, blijven met hem
in deze diepte van ellende
Professionele hulp is ingezet.
Een buurtmaatje is gevonden. Het
klikt. Geduld en aandacht zonder
oordeel, dat is wat het maatje te
bieden heeft. Precies dat is wat hem
goed doet en hoop geeft.
Een hedendaags verhaal, naar psalm
130, door zoveel componisten
prachtig verklankt. Luister eens naar
die van Lili Boulanger - Du fond de
l’abîme https://www.youtube.com/watch?v=flL
ZmONu6ls&t=1225s

Op 23 november 2018 vierde de Raad van Kerken
Arnhem in de Walburgiskerk zijn 70 jarig jubileum met
de conferentie ‘De toekomst van het Christendom’.

Carla Kool (Buurtpastoraat St. Marten/
Klarendal)

2
Voorzitter van de Raad, Johannes Kon, riep in herinnering, dat de
Raad van Kerken Arnhem eigenlijk al was
opgericht tijdens de oorlog maar pas daarna is
geformaliseerd.
Het programma van de conferentie bood ruimte
voor inleidingen van respectievelijk Emeritus
Prof. Dr. Hijme Stoffels, Anne Stael, Ernst
Terpstra en Merel Groeneveld. Zij gaven ieder vanuit hun eigen
achtergrond hun visie op de toekomst van het christendom in Nederland.
Na de vier inleidingen kregen de ruim zeventig aanwezigen gelegenheid om vragen te
stellen en andere gezichtspunten aan te dragen waar ruimschoots gebruik van werd
gemaakt.
Een feestelijke borrel aan het eind sloot deze boeiende middag af.
Voor een inhoudelijk verslag van de conferentie, zie onderstaande link:
https://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=verslag-van-de-conferentie-lde-toekomst-van-hetchristendomr-bij-het-70-jarig-bestaan-van-de-raad-van-kerken-arnhem
Foto’s: Gerrit Koning

OLVékoor luidt Walburgiskerk uit met viering op 16 december
Gebruikelijk is het niet op zondag, maar op zondag 16 december aanstaande
zal de rouwklok van de St. Walburgiskerk wel luiden.
Die morgen wordt in de kerk aan het Walburgisplein de laatste kerkelijke
viering gehouden. Kerkbestuur en bisschop hebben besloten de kerk te
verkopen en op 20 december gaat de kerk over naar de nieuwe eigenaar.
Thema, hoe kan het anders: “Afscheid”.
De afscheidsviering zal worden verzorgd door het OLVékoor.
De Walburgisbasiliek werd vijf jaar geleden aan “de eredienst onttrokken”, zoals dat heet.
Om die reden mochten er sindsdien geen eucharistievieringen meer plaatsvinden en ook
uitvaarten werden in wat dan de Walburgiskerk gaat heten tot verrassing van velen
verboden.
Het kerkgebouw kwam bepaald niet leeg te staan. Er ontwikkelden zich tal van
kerkvernieuwende activiteiten, er werden concerten en lezingen gegeven, en
tentoonstellingen; de toneelvoorstellingen kregen veel belangstelling.
Op de zondagmorgen waren er maandelijks telkens verschillende activiteiten. Een meditatief
uur, de Lauden (getijdengebed uit de kloostertraditie), “De Verdieping” en de themavieringen
van het OLVékoor, waarin vooral veel aandacht was voor maatschappelijke thema’s.
Deze laatste viering in de Walburgiskerk op 16 december begint om 10.00 uur.
De sluiting van de kerk, zo kort voor Kerstmis, maakt het ook onmogelijk om met het koor het
Kerstfeest nog in de Walburgiskerk te vieren. Dat zal nu gebeuren in de Opstandingskerk
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aan de Rosendaalseweg 505, met om 20.30 uur Kerstsamenzang en om 21.00 uur de
Kerstviering.
Op de site van de Walburgis is binnenkort ook te vinden waar alle andere activiteiten worden
voortgezet. Deze informatie vindt u ook verderop in dit bulletin.

Meedoen aan de Tafels van Hoop
Oproep
Net als vorig jaar willen we dit jaar ook weer graag meedoen
met de landelijke Kerk in Actie “Tafels van Hoop”, met
bijdragen van de Centrale Diaconie en Raad van Kerken
Arnhem.
Wat voor actie was het ook weer?
Een maaltijd met vluchtelingen en autochtone mensen, voor jong en oud. Status wel of niet,
of al wat langer in Nederland, maakt niet uit. Het gaat om de ontmoeting met elkaar. Voor
samen eten, contact en gesprekken. Vorig jaar was het zo mooi!
Waar en wanneer
Op 18 december vanaf 18.00 uur in de Stadskeuken Arnhem, Beekstraat 40, Centraal
gelegen en met openbaar vervoer bereikbaar t.o. Stadhuis en naast de Walburgis.
Wel in de drukke decembermaand?
Wij hebben een heel drukke kerst met allerlei diensten en activiteiten. Daarnaast worden we
overspoeld met diners, kerstbomen, familiebezoek en diners. Dat geldt niet voor de
vluchtelingen, want zij leven vaak in een onbekende omgeving, zonder familie. Wat is het
niet fijn om samen een warme avond te beleven? Lijkt mij wel, ik kan daarvan genieten!
Vrijwilligers
We zijn inmiddels druk met een groepje vrijwilligers uit de PGA gemeenten (en RvK) aan het
organiseren gegaan. We hebben u daarbij nodig.
Oproep
U bent welkom samen met een vluchteling
(alleenstaand of gezin). Misschien kent u iemand,
iemand uit de buurt, uit een AZC of misschien weet een
wijkteam wel iemand voor u. Wilt u wel meedoen aan
de avond maar kent u geen vluchteling? We horen het
graag. Dan gaan we kijken of u kunt aanschuiven bij
een vluchteling.
Namens groepje vrijwilligers van PGA/ RvK, Ans Bosma, email: bosma.ans@gmail.com

Coventry gebed
Ingaande 4 januari in de Waalse kerk
Inmiddels is bekend dat de Sint-Walburgiskerk in Arnhem in particuliere handen is
gekomen. Na het onttrekken aan de RK eredienst vijf jaar geleden, werd de
Walburgis een plek waar vrijwilligers de kerk omvormden tot ‘Walburgis bezinnenbezielen-ontmoeten’. Voor de vele activiteiten is daarvoor helaas nu geen plaats meer.
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Ondertussen is besloten dat voortaan het Coventry gebed elke vrijdag 12.30 uur zal
plaatsvinden in de Waalse kerk.
De Waalse kerk vindt u op het adres Gasthuisstraat 1, 6811DZ Arnhem.
Dit is vlak bij de Walburgiskerk.
Op 14 december is het laatste gebed in de Walburgiskerk. Na het gebed wordt het kruis
(geschonken door Coventry) naar de Waalse kerk gedragen.
Op 4 januari 2019 is daadwerkelijk het eerste gebed in de Waalse kerk.
Ruim 12 jaar was er elke vrijdag om 12:30 uur in de Walburgiskerk een korte gebedsviering
voor Vrede en Verzoening (ook wel Coventrygebed genoemd, naar de Engelse stad, van
waaruit deze beweging is begonnen)
Nu de Walburgiskerk verkocht is hebben we een andere plek
gezocht voor dit wekelijks gebed. Inmiddels heeft de Waalse
Kerk gastvrij haar deur geopend voor ons.
Op vrijdag 14 december om 12.30 uur is er voor de laatste
keer een Coventrygebed voor Vrede en Verzoening in de
Walburgiskerk.
De landelijke voorzitter van het Coventry Beraad, ds. Bert Kuipers, zal mede voorgaan.
Daarna brengen wij het Cross of Nails, de kaars en de vlag in processie naar de Waalse
kerk.
Het Coventry Beraad Arnhem is een werkgroep van de Raad van Kerken. Wij nodigen u uit
om op deze vrijdag(en) aanwezig te zijn. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs.
Informatie over het Coventry Beraad Arnhem bij:
- Corry Koot-Hendriks, email: a.koot6@chello.nl tel. 0612 9500 15
- Ida Eldering – Jonckers Nieboer, email: ida.eldering@gmail.com tel. 0629 5376 53
De gewijzigde vaste aankondiging van het Coventrygebed vindt u pagina 6 van dit Bulletin.

Levende kerststal Inloophuis Sint Marten
22 december 17.00 – 19.00 uur
Op zaterdagmiddag 22 december is er een levende kerststal op het
binnenplein van het Inloophuis Sint Marten aan de van
Slichtenhorststraat 34.
Je kunt direct naar het inloophuis komen.
Maar je kunt ook starten vanaf het Stadsklooster aan de Apeldoornseweg 17 – 19 of vanaf
speeltuin de Leuke Linde, onder de Linden 2.
Vanaf beide plekken word je op weg gestuurd door een heraut om het pasgeboren kind te
gaan zoeken. Onderweg kun je zomaar wat herders, een wijze of een vluchteling
tegenkomen, die ook op zoek zijn naar het kind of die je de weg kunnen wijzen.
Bij het Inloophuis worden kerstverhalen verteld, is er een kerstkoor en is er warme chocomel
en glühwein.
Je bent van harte welkom, tussen 17.00 en 19.00 uur.
Dat zijn ook de tijden dat je kunt vertrekken vanaf het Stadsklooster of de Leuke Linde.
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Nieuwjaarsreceptie Inloophuis Sint Marten
Op donderdagavond 10 januari is er een Nieuwjaarsreceptie voor ieder
die betrokken is bij het Inloophuis en voor ieder die het Inloophuis een
warm hart toedraagt.
Van 17.00–19.00 uur. Van harte welkom in het Inloophuis aan de van
Slichtenhorststraat 34.

Nieuwjaarsbijeenkomst Raad van Kerken Arnhem
Vooraankondiging
Wij willen u nu al uitnodigen voor de Nieuwjaarsontmoeting van de Raad van
Kerken Arnhem.
Op dinsdagmiddag 15 januari 2019 hopen wij u te ontmoeten in de benedenzaal
van de Diaconessenkerk.
Vanaf 16.00 uur bent u daar van harte welkom.
Onze voorzitter opent daar het nieuwe oecumenische jaar waarna wij elkaar
een goed en gezegend 2019 wensen.
Graag tot 15 januari

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

Walburgis (gemeenschap) Arnhem
activiteiten december en januari en verhuizing
De Walburgis gaat 20 december over naar de nieuwe eigenaar
Verschillende activiteiten van de Walburgisgemeenschap worden op
een andere locatie voortgezet. De activiteiten blijven tot nader orde
georganiseerd onder de naam, WalburgisArnhem en bekend gemaakt
via www.walburgisarnhem.nl en facebook.com/walburgisarnhem.
De Laudenviering verhuist naar de Waalse kerk
In januari is de viering, zoals gebruikelijk op de eerste zondag van maand om
10.00 uur.
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Welke zondag van de maand daarna? Zie binnenkort www.walburgisarnhem.nl
De themavieringen worden ook elders voortgezet
Waar en welke zondag? Zie binnenkort www.walburgisarnhem.nl
De Walburgislezingen zullen voortgang vinden in de Waalse kerk
De eerstvolgende lezing is op woensdag 20 februari. Dan zal Rik Zweers, die tijdens de
‘Nacht van de Theologie’ verkozen is tot ‘Jonge Theoloog des Vaderlands’ 2018, de lezing
houden.
Laatste Coventry gebed en verhuizing naar de Waalse kerk
Na 12 jaar verhuist het Coventrygebed voor vrede en verzoening naar de Waalse Kerk - dus
150 m. verderop!
Op vrijdag 14 december is de laatste gebedsbijeenkomst in de Walburgis, om half één.
Daarna worden kruis en kaars in optocht naar de Waalse Kerk gedragen. Aansluitend is er
een koffieontmoeting op de decembermarkt in de Walburgis. Op vrijdag 4 januari wordt deze
waardevolle wereldwijde traditie voortgezet in de Waalse Kerk.
Laatste viering in de Walburgis
Gebruikelijk is het niet op zondag, maar op zondag 16 december aanstaande zal de
rouwklok van de St. Walburgiskerk luiden. Voor de laatste viering in de kerk. De viering zal
worden verzorgd door het OLVékoor. Het thema, hoe kan het anders: “Afscheid”.
Aansluitend is er koffie en een drankje.
Kerstviering van en met het OLVékoor zal gehouden worden in de Opstandingskerk aan
de Rosendaalseweg 507. Op maandagavond 24 december. Vanaf 20.30 uur worden er
kerstliederen gezongen.
De viering begint om 21.00. Bij de kerk is ruim parkeergelegenheid.

Elke vrijdagmiddag wordt in de Waalse kerk gebeden voor vrede en
verzoening
Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem, 12.30-12.45 uur
Het gebeurt iedere vrijdag in 160 steden over de hele wereld, die in het verleden
geteisterd zijn door oorlogsgeweld.
Dit vrijdaggebed is begonnen in het in de WOII-verwoeste Coventry. In de ruïnes van de
vernietigde kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een
kruisvorm lagen, het Coventry Cross of Nails. Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op
gang gekomen, de Community of the Cross of Nails, waarbij onder meer de Gedächtniskirche in
Berlijn is aangesloten, Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York.
Rond het vrijdagmiddaguur vindt dit vredesgebed plaats, in ieder land met een
eigen thema.
In Europa richt men zich vooral op het creëren van een leefbare veelkleurige
interreligieuze samenleving en verbindt men zich met probleemsituaties in
ontwikkelingslanden.
Arnhem is onderdeel van het Coventry Beraad Nederland waar ook o.a. Rotterdam, Den Haag, Middelburg,
Deventer, Doesburg en Nijmegen deel van uit maken.

Het gebed is iedere vrijdagmiddag om 12.30 uur in de Waalse Kerk.
Meer info: Corry Koot-Hendriks, email: a.koot6@chello.nl tel. 0612 9500 15
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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:
Diverse meditaties
07.45-09.00 uur, Rozet 3.12
Maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 9 uur een zit- en
loopmeditatie (25 minuten in stilte zitten, 10 minuten lopen in
aandacht en dan weer 25 minuten in stilte zitten). Tijdens de
loopmeditatie kun je weggaan of halverwege aansluiten. Voor wie
vertrouwd is met meditatie én voor wie hiermee wil beginnen. Opgave
niet nodig.
Eerst Napels zien...
14 december: 20.00-22.00 uur, €0,-, Rozet 3.09
Wat zou je op jouw uitvaart willen? Welk gedicht of lied moet er klinken, omdat dat precies
verwoordt of verklankt hoe jij het leven ziet? Eigenlijk jammer om daarmee te wachten tot je
crematie of begrafenis. Je bent er dan zelf niet meer om je keuze toe te lichten en weet niet
wat anderen ervan vinden. laat horen wat jij het allermooist of ontroerendst vindt.
Kunst Zinnig
18 december: 12.30-13.00 uur, €o,-, toArt
Beeldende kunst vraagt veel aandacht en concentratie. Neem de tijd om te kijken en te
overdenken, een pauzemoment op zomaar een doordeweekse dag. toART (de Kunstuitleen
Arnhem) en D3rde Verdieping stellen elke 3de dinsdag van de maand, onder lunchtijd, een
kunstwerk centraal en nodigen jou uit om daar eerst aan de hand van enkele vragen in stilte
naar te kijken, om daarna wellicht nog wat verder te zien en dieper te gaan.
En verder:
Gasthuis: 14 december: 18.00-21.00 uur
Bewust ouder worden: 18 december: 14.00-16.00 uur
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
Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Raad van Kerken Arnhem
wenst alle lezers
goede Kerstdagen
en een voorspoedig 2019!
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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 januarinummer inzenden vóór 3 januari 2019 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 11 januari 2019.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 381 emailadressen.
Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.
Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen
of grafieken wordt niet geaccepteerd.

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
U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijkse toezending van Bulletin door een mail te
sturen naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin
wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.

