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Nieuwjaarsbijeenkomst RvK Arnhem
Graag nodigen wij u uit voor de
Nieuwjaarsontmoeting van de Raad van
Kerken Arnhem.
Op dinsdagmiddag 15 januari 2019 hopen
wij u te ontmoeten in de Bakermat de
benedenzaal van de Diaconessenkerk.
Ingang G. A. van Nispenstraat 139, 6814JA Arnhem
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.
U ontvangt ook weer onze brochure 2019.

Als ik om mij heen kijk naar onze
samenleving, met gele hesjes, met
populisme, met mensen die niet
worden gehoord en die zich zéker
niet begrepen voelen, dan vraag je je
af wat voor toekomst er is. In een
gesprek met gepensioneerde
bankiers, economen en
wetenschappers - waar ik pas aan
deelnam en waarvan een heel stel op
de VVD placht te stemmen - werd
met angst en beven gesproken over
het ongekende roofkapitalisme,
waarin we terecht zijn gekomen. Wat
ons blijft is de hoop; hoop heeft met
inzet te maken, en met overtuiging,
aldus Vaclav Havel….
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
of het resultaat.

Een bijeenkomst met veel
tijd voor ontmoeting en
kennismaking, die u zeker
niet mag missen.

Vaclav Havel

Graag tot 15 januari
bijeenkomst 2018

Ds. Klaas Eldering is emeritus
predikant van de Prot. Gemeente
Velp
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Sluitings- en verschijningsdata Bulletin 2019
Tegelijk met dit Bulletin ontvangt u een overzicht voor 2019 met daarin de data waarop onze
nieuwsbrief verschijnt en de uiterste inleverdata voor kopij.
Wanneer u regelmatig kopij inzendt is het handig dit overzicht te bewaren.

Herman Kaiser in gesprek over ‘In waarde verbonden’
Zaterdagmiddag 12 januari gaat Herman Kaiser, tot vorig jaar burgemeester van
Arnhem, in gesprek over zijn boek ‘In waarde verbonden’, waarin hij op zoek gaat
naar wat mensen verbindt. Het gesprek wordt geleid door Dick van der Meer en na
afloop is er gelegenheid het boek te laten signeren.
Toen hij in zijn tijd als burgemeester van Arnhem ziek was, begon Herman Kaiser te
schrijven. Nu is er een boek waarin wordt opgeroepen meer te kijken naar gedeelde
waarden. Mensen zouden zich veel minder moeten ergeren aan kleine meningsverschillen
en hun energie meer moeten richten op de waarden die ze delen. Waarom deze oproep,
welke inspiratiebronnen heeft Kaiser benut en wat betekent het in de praktijk? Kaiser gaat
hierover in gesprek met Dick van der Meer en de aanwezigen.
Datum: zaterdagmiddag 12 januari, 15.00-16.30 uur
Entree: vrij, graag even aanmelden via hermien@hijmanongerijm.nl

Het OLVékoor maakt nieuwe start in Waalse kerk
Het OLVékoor dat, tot kort voor kerstmis, de Walburgiskerk als
thuisbasis had zingt zondag 13 januari voor het eerst in de Waalse
kerk aan de Beekstraat.
In die kleine kerk, die vroeger deel uitmaakte van het
Agnietenklooster, dat daar stond, zal het koor elke maand een
themaviering verzorgen. In die vieringen wordt aandacht besteed aan maatschappelijke
thema’s en spiritualiteit. Dat gebeurt steeds op de tweede zondag van de maand.
Veel activiteiten uit de Walburgiskerk zijn mee verhuisd naar de Waalse kerk als gevolg van
de verkoop van de Walburgis, die 20 december overging in de handen van een
projectontwikkelaar.
De Waalse kerk bood desgevraagd direct onderdak. Met gevoel voor de geschiedenis kun je
dat opmerkelijk noemen. Veel leden van de Waalse kerk hebben voorouders, die als
Hugenoten voor de katholieken uit Frankrijk moesten vluchten. Nu vragen katholieken om
onderdak.
De eerste themaviering van het OLVékoor, die op 13 januari om tien uur begint, heeft
als thema “Een nieuw begin”. Liederen van met name Huub Oosterhuis wisselen zich af met
teksten.
Na afloop is er koffie. De toegang is vrij.
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Is de burger er voor de overheid of andersom?
Thee met thema met ombudsman Reinier van Zutphen
De overheid is er voor de burger. En niet andersom. Toch lijkt dat in de praktijk
niet altijd het geval. Iedereen moet zaken kunnen doen met de overheid. De
overheid is hierbij aan zet. Burgers hebben tenslotte geen keuze. Je kunt maar bij
één overheid terecht. En daarom is het uitgangspunt van de Nationale
Ombudsman: stel burgers centraal. Juist ook als het gaat om digitalisering van je
dienstverlening.
Wat is de rol van de Nationale ombudsman in deze? Wat zijn zijn bevoegdheden en wat kan
hij doen als een burger tussen de wal en het schip van overheden vermorzeld dreigt te
worden? Reinier van Zutphen, opgegroeid in Oosterbeek, geeft zijn visie weer en neemt ons
op een levendige wijze mee in de wereld van de Nationale ombudsman.
Meer info: www.nationaleombudsman.nl
Reinier van Zutphen is sinds 1 april 2015 de Nationale Ombudsman van Nederland. Hij
studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit en bekleedde diverse
(internationale) functies in de rechterlijke macht. Hij was onder meer vicepresident en
sectorvoorzitter van de Rechtbank Utrecht en senior raadsheer en voorzitter van het
gerechtsbestuur van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Datum: 27 januari. Tijd: van 16.00 tot 17.30 uur; inloop vanaf 15.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Ieder die zich wil laten zien en horen is van harte welkom
Informatie: Jan Tijssen, jan_tijssen@hotmail.com

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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Week van Gebed 2019
Programma
zondag 20 januari: Dienst voor iedereen in Eusebiuskerk Arnhem.
Aanvang: 10.15 uur
Voorganger: ds. Wim J.W. Scheltens, Lunteren, Organist: Jack Blok
Thema: Hoe komt die Bartimeüs zo?
woensdag 23 januari : Koepelkerk, Jansplein 60: Voorbede over het thema
'recht'. Danken voor de bronnen en bidden voor de noden van de stad
19.00 - 19.30 uur: Inloop
19.30 - 21.00 uur: Voorbede
donderdag 24 januari : Gebedswandelingen op meerdere locaties:
Presikhaaf: verzamelen in de Oase, Bethaniënstraat 3
Centrum: verzamelen in de Waalse kerk, Gasthuisstraat 1
Malburgen: verzamelen in Huiskamercafé Het Arnhems Gemaal, Gelderse Rooslaan 85
Velp: verzamelen in de Hoeksteen, Nordlaan 29A Velp
Voor alle locaties geldt:
19.00 - 19.30 uur: Inloop
19.30 – 20.00 uur: Toelichting route en locaties
20.00 - 21.00 uur: Gebedswandeling
zaterdag 26 januari : Vluchtheuvel, Dennenweg 100: Aanbiddingsdienst met dankbetuiging
19.00 -19.30 uur: Inloop.
19.30 - 21.00 uur: Viering

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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Een Tafel van Hoop van ruim drie kilometer!
Dinsdagavond 18 december was de landelijke actie Tafels van
Hoop voor vluchtelingen.
Er deden net als vorig jaar ruim vijftig kerken en organisaties mee
en met zo’n 3.100 deelnemers is het aantal eters zelfs nog wat
groter dan vorig jaar.
Opgeteld is dat opnieuw liefst 3 kilometer tafels. Daarmee staken we vluchtelingen in het
hele land een hart onder de riem.
De actie maakte deel uit van een grotere advents- en kerstcampagne voor
vluchtelingenkinderen met wie we wereldwijd verbonden zijn.

In Arnhem was 18 december de Tafel van Hoop in de Stadskeuken Arnhem aan de
Beekstraat. Deze foto’s geven een impressie.

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:
Jij alleen kan het doen
15 januari | 19.30-21.00 uur | € 0,00 |
Voor jongeren met vragen, die daar zelf antwoorden bij willen vinden. Kennis- nemen,
bewegen, verbinden, verwarren en ontdekken wat er speelt én soms ook hoe het anders
kan. Een groep waarin je met plezier enkele basis-emoties, gewoontes en gevoelens
uitgelegd krijgt en door eenvoudige oefeningen kunt ervaren wat je bezighoudt.
Autobiografisch schrijven
19 januari | 10.00 – 12.30 uur | Rozet 3,09
Iedereen maakt wel eens mee dat een geur je terugbracht naar iets in je
jeugd, naar vroeger. Zoiets is niet te bedenken of te verzinnen, het is er.
Je ruikt boenwas en ineens ben je terug in het huis van je oma. Vanuit dit
gegeven willen we aan het werk gaan.
Enneagram
25 januari | 13.00 – 16.00 uur | € 112 | Rozet 3.09
Het enneagram beschrijft negen persoonlijkheidstypen en gaat er vanuit dat ieder mens zich
in een van die typen herkent. Er zijn overeenkomstige mechanismen van waaruit wij mensen
denken, voelen en handelen. Ieder type beziet ‘de werkelijkheid’ door zijn/haar bril. Het gaat
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niet om uiterlijk gedrag, maar om innerlijke motivatie: wat drijft mij, waarom doe ik zoals ik
doe?
Elkaar zien
Op 25 januari is de Uit-markt. Wat gebeurt er als je tegenover iemand gaat
zitten en je kijkt elkaar gedurende een paar minuten in stilte aan? Wie zie
je? En hoe voelt het om gezien te worden? Durf jij het experiment aan? Je
kunt dit doen met een bekende, iemand met wie je naar de Uit-nacht bent
gekomen, maar ook met een onbekende.
Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.
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

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 februarinummer inzenden vóór 7 februari 2019 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 13 februari 2019.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 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.

