
Opnieuw lezen van psalmen? 
Februari, maand van de spiritualiteit 

 
Op 1e kerstdag is Professor Niek 
Schuman overleden. Hij was docent 
Oude Testament en hoogleraar 
liturgiek in Kampen en Amsterdam. In 
2008 kwam zijn boek uit over de 
psalmen als menselijk document, als 
geloofsgedichten, die zich niet laten 
vangen in een theologische 
systematiek, maar veeleer een ‘Drama 
van crisis én hoop’ vormen (titel van 
het boek).  
In het Friesch Dagblad vertelde hij 
onlangs nog hoe zijn geloof de 
ontwikkeling doormaakte van ,,geloven 
in, naar hopen op” en hoe bij hem ,,het 
weten een zoeken is geworden. Vanuit 
een hoop waarvan ik weet dat zij naar 
een werkelijkheid verwijst, al zal die 
altijd anders zijn dan wij denken”. 
Schuman was tot het laatst toe scherp, 
betrokken op kerk, mens én wereld. 
Bijvoorbeeld als het ging om de 
schande van 385 miljoen kinderen in 
extreme armoede. Zijn leven was een 
pleidooi om “te hopen door alle kwaad 
heen”. 
Hoop wilde hij doorgeven, niet in het 
minst aan zijn studenten.  
Psalm 84 was, naast psalm 23 en 
psalm 91, voor hem een levenslied. 
Een stoet van pelgrims doorkruist een 
dal van dorre woestijngroei en weet dat 
dal te herscheppen tot een groene 
oase. Hoe? Wat drijft hen? Zij zingen 
samen een lied van verlangen naar 
Sion als woonplaats van de levende 
God, verlangen naar een huis van 
vrede en gerechtigheid. “De 
pelgrimsweg is in hun hart. Ze gaan 
van kracht tot kracht steeds voort.” De 
pelgrimsweg is beeld van de 
levensreis. De psalmen met hun 
expressie van hoogte- en dieptepunten 
begeleiden ook mij steeds weer 
opnieuw op mijn levensreis. 
 
Deze column is geschreven door Ida 
Eldering-Jonckers Nieboer. Zij is 
voorzitter van STIOC en was pastor in 
woonzorgcentrum Vreedenhoff 
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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” 
 
(Opening van de januari vergadering van de RvK Arnhem 
door Dick Blokker, afgevaardigde van De 
Christengemeenschap Arnhem e.o.) 
 

http://www.rvkarnhem.nl/
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Autonomie 
Thee met Thema in Oosterbeek op zondag  24 februari met Angeline van Doveren 
 

‘Autonomie – Dat klinkt goed!’ Een vervolg op 'Kwaliteit van leven' (sept 2017).  
Autonomie (of zelfbeschikking) houdt in dat anderen niet voor je beslissen, 
maar dat je dat zelf doet. Ook in de gezondheidszorg vinden we autonomie 
belangrijk, waar dit bijv. leidde tot een heel andere kijk op besluitvorming. 
Waar vroeger de dokter besliste, doen we dat nu waar mogelijk met de 
patiënt. Mensen staan in relatie tot elkaar. Rationaliteit is, net als autonomie, 

een belangrijk element van mens-zijn. In deze lezing willen we autonomie begrijpen, door 
haar in verbinding te brengen met relationaliteit. Wat houdt autonomie in die context in? 
 
Een live uitvoering van een muziekstuk helpt ons bij onze gedachtevorming. We luisteren 
naar een deel uit Karlheinz Stockhausens Aus den Sieben Tagen. De autonomie van de 
musici speelt in dit stuk een grote rol. Wat valt ons op bij de uitvoering ervan? Hoe ervaren 
de musici hun autonomie? Hoe verhouden zich autonomie en relationaliteit? En wat betekent 
dat voor de gezondheidszorg? 
 
Dr. Angeline van Doveren-Kersten studeerde filosofie, theologie en musicologie. Ze werkt 
onder meer bij ziekenhuis Rijnstate als ethicus. 
 
Tijd: 16.00 – 17.30 uur; inloop met koffie/thee vanaf 15.30 uur 
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Ieder die zich wil laten zien en horen is van harte welkom 
 
Informatie: Jan Tijssen, jan_tijssen@hotmail.com  
 
 

Wereldliederen en vluchtverhalen van Wereldvrouwenkoor 
 
Op zondag 24 februari om 15.00 uur zal het Wereldvrouwenkoor het concert ‘Dan mag jij bij 
mij’ geven. Het Wereldvrouwenkoor bestaat uit vrouwen met verschillende culturele 
achtergronden. De koorleden brengen allemaal hun mooiste lied in uit het land van 
herkomst, in de moedertaal van hun (groot)ouders. Vandaar dat het repertoire heel divers is, 
in vele talen, sferen en kleuren. Het koor zingt onder de bezielende leiding van dirigente 

mailto:jan_tijssen@hotmail.com
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Monique Verhoeven. In het programma van 24 februari omlijsten de liederen drie 
vluchtverhalen van vrouwen uit het koor.  
 
Dit concert vindt plaats in de Parkstraatkerk, Kastanjelaan 22e in Arnhem. 
De entree is 5 euro (Gelrepas: 2 euro).  
Van harte aanbevolen! 
 
 

Wereldgebedsdag  
1 maart 2019 
 

Op de eerste vrijdag van maart komen op de hele wereld mensen bijeen van 
verschillende achtergrond en religie om gezamenlijk te bidden, te vieren en te 
delen. 
Dit jaar hebben vrouwen in Slovenië de viering van Wereldgebedsdag voorbereid. 

Zij hebben als thema gekozen ’Welkom, God nodigt je uit!’, dat is ontleend aan de 
gelijkenis van Jezus uit het evangelie naar Lucas in hoofdstuk 14: 15-24.  
De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de vieringen, gaat naar projecten in Slovenië 
voor onder meer jongeren met het syndroom van Asperger, een (blijf-van-mijn-lijf) huis voor 
moeders en een Roma-project.  
 
In Arnhem staat de viering van Wereldgebedsdag onder auspiciën van de Raad van Kerken.  
 
U bent van harte uitgenodigd voor de viering op vrijdag 1 maart om 10.30 uur in de kerkzaal 
van verzorgingshuis ‘Vreedenhoff’, Esperantolaan 2 (zijstraat van de Velperweg tegenover 
Insula Dei) 6824 LV Arnhem-Noord.  
Voorganger is ds. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer.  
 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of thee. 
 
Informatie over Wereldgebedsdag: www.wereldgebedsdag.nl  
 
 

40 Dagen bidden en verbinden 
Taizégebeden in Arnhem! 
 

De 40-dagen-tijd is een tijd om te bezinnen en samen te bidden.  
Hoe ziet die tijd er voor jullie uit? Misschien dit jaar wel heel 
bijzonder: samen met jongeren uit Taizé?! 
 
Samen bidden met en voor jongeren 
De Arnhemse kerken zullen samen optrekken in een project om 
te bidden voor de jongeren van Arnhem. Vier jongeren uit Taizé 
komen hen daarin ondersteunen door een tijdelijke Taizé-
community in Arnhem te vormen en de avondgebeden te 
leiden. We zullen hen in deze periode welkom heten in de 
avondgebeden die rouleren over de diverse kerkgebouwen.  

 
Jullie bidden toch ook mee? 
Natuurlijk hopen we dat er vanuit de verschillende kerken in Arnhem veel mensen de 
avondgebeden zullen bezoeken, in de periode van 6 maart t/m 20 april, elke avond van 
19.00-20.00 uur. Voor de locaties verwijzen we graag naar de website 
https://taizeinarnhem.wordpress.com/ en de posters die binnenkort verspreid gaan worden! 
 

http://www.wereldgebedsdag.nl/
https://taizeinarnhem.wordpress.com/
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Opdat zij één zijn… 
We nodigen jullie van harte uit om de avondgebeden mee te maken. We hopen dat deze 40-
dagen-tijd ons als kerken zal verbinden en we samen gehoor kunnen geven aan het 
verlangen van Jezus dat wij één zullen zijn. Verbonden in Hem en met elkaar – voor de 
jongeren van Arnhem! 
 
Graag tot ziens! 
 
De gezamenlijke kerken van Arnhem, het Stadsklooster, Youth for Christ en de Raad van 
Kerken 
 
Voor vragen of opmerkingen: Pieter van der Toorn, info@hemelsbreed.info  
 
 

Internationale Vrouwendag 
 

Op Internationale Vrouwendag, vrijdag 8 maart 2019, 
organiseren de Arnhemse Wereldvrouwen weer net als 
voorgaande jaren een ontmoeting voor vrouwen.   
We eten samen, we hebben aandacht voor 100 jaar 
Vrouwenkiesrecht in Nederland, we gaan met elkaar in gesprek 
en sluiten af met Spaanse dans. 
 

Alle vrouwen zijn van harte welkom! 
  
Het programma ziet er als volgt uit: 
17:45 uur Ontvangst in de Parkstraatgemeente 
18:00 uur Samen eten (vegetarisch, halal) 
19:00 uur 100 jaar vrouwenkiesrecht 
19:45 uur met elkaar in gesprek met behulp van het 360-verhalen spel o.l.v. Wilma Mulder 
21:00 uur korte workshop Spaanse dans 
21:30 uur Eindtijd 
  
Adres: Parkstraat 3a, ingang aan de Kastanjelaan 22e, Arnhem 
OV & parkeren: Velperpoort Station en parkeergarage op 7 min. loopafstand 
Deelname is gratis 
 
Graag aanmelden voor 6 maart via: 8maartarnhem@gmail.com i.vm. de maaltijd. 
 
 

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 

 

mailto:info@hemelsbreed.info
mailto:8maartarnhem@gmail.com
http://www.zininderegio.nl/
mailto:info@zininderegio.nl
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Herdenkingsmonument gedeporteerde Joden Arnhem WO II. 
Plan commissie Herdenkingsmonument 
 
De Commissie Herdenkingsmonument gedeporteerde Joden Arnhem WO II vraagt onze 
aandacht voor een plan voor de totstandkoming van een bijzonder monument. Een 
monument om stil te staan bij een aangrijpende periode in de Arnhemse geschiedenis, maar 
ook om waakzaamheid en bewustwording te bevorderen bij huidige en toekomstige 
generaties.  
 
Het gaat om een monument dat er in vele steden in Nederland wel is, maar nog niet in 
Arnhem ter nagedachtenis aan de Joden in deze stad die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn gedeporteerd naar diverse concentratiekampen in Duitsland, Polen en elders. Van de 
1.400 Joden die er voor de Tweede Wereldoorlog in Arnhem woonden zijn er slechts 200 
teruggekomen in de verwoeste stad. 
 
In het verleden zijn er reeds eerder initiatieven geweest om tot de oprichting van een 
dergelijk monument te komen. Helaas echter zonder resultaat. Dankzij de steun van de 
gemeente Arnhem en diverse andere instanties verwacht zij dat in november 2019, 75 jaar 
na de laatste deportatie van Joden uit Arnhem, het monument kan worden onthuld. 
In overleg met de gemeente Arnhem is zij voornemens het monument een plek te geven 
nabij de Arnhemse synagoge en de Eusebius, de voormalige joodse buurt. 
Tevens is zij in een ver gevorderd stadium, samen met het Arnhemse Thomas a Kempis 
College, aan een 2-maands (april en mei) project, waarbij de leerlingen 3de klas (200/250 
leerlingen!) in het schooljaar 2018/2019 betrokken zijn. Dit project is heel belangrijk, want 
alleen kijken naar het vreselijke gebeuren in het verleden is niet voldoende. De jeugd moet 
bewust worden gemaakt van dit verleden met blik op de toekomst.  
 
De conceptbegroting laat zien dat er in totaal maximaal € 25.000,- nodig is om de plannen, 
zoals die er nu liggen, te kunnen realiseren. De stand is momenteel ca. € 11.000 en er zijn 
nog vele positieve en veelbelovende contacten, zodat zij er volledig van uit gaat dat het 
monument gerealiseerd wordt. 
Hiervoor worden Arnhemse bedrijven, kerkelijke instellingen, culturele instellingen en 
particulieren benaderd 
 
Het is belangrijk, dat de herinnering aan deze zwarte bladzijden uit de geschiedenis levend 
blijft. 
 
De Commissie Herdenkingsmonument gedeporteerde Joden Arnhem WO II bestaat uit de 
volgende leden:  
Margreet van Gastel, Marcel Spanier, Leo Vosdingh en Jaap Clifford (voorzitter) 
 
Gegevens van de stichting die de geldstroom verzorgt: 
Stichting Viering nationale Feest- en gedenkdagen te Arnhem.  
Het rekeningnummer is NL12INGB0002974018 
Vermelding “Joods Herdenkingsmonument” 
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Terugblik Nieuwjaarsreceptie RvK Arnhem 

Een bijeenkomst met informatie, afscheid en ontmoeting 
 

Op 15 januari ontmoetten veel mensen uit kerkelijk 
Arnhem elkaar tijdens de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van de RvK Arnhem. We luidden 
het nieuwe oecumenische jaar in in de Bakermat 
onder de Diaconessenkerk. Onze voorzitter 
Johannes Kon opende de receptie met een terugblik 
op het voorbije jaar en een vooruitblik op de 
oecumene in Arnhem in het nieuwe jaar. 

 
Ad Boogaard vertelde zijn zorgen over de toekomst van D3rde 
Verdieping. Er is een probleem door een bezuiniging van 25% die niet 
op korte termijn (vóór 2019 nog) te realiseren was evenals jarenlange liquiditeitsproblemen – 

veroorzaakt door de subsidiegever, de Protestantse Gemeente 
Arnhem. 
Pieter van der Toorn vertelde over de plannen van het platform 
Hemelsbreed om te komen tot nieuwe vormen van kerkzijn en 
geloven. 
Kees Tinga is een verkenning begonnen 
bij kerken en geloofsgemeenschappen, 
die niet bij de Raad zijn aangesloten. 

 
Er werd ook afscheid genomen. 
Arend van de Venis verhuist naar Zeist en treedt af als 
afgevaardigde van het Leger des Heils Arnhem. 

Liesbeth Dessens ontving bloemen na 
vele jaren lidmaatschap in de Raad. Ze 
was secretaris en afgevaardigde van 
de Eusebiusparochie. Ze doet een stapje terug, maar gaat zich 
nog wel bezig houden met het archief van de Raad. 
 
Na het uitbrengen van een toast op het nieuwe jaar werd het 
samenzijn voortgezet met gezelligheid en onderling contact. 

 
 

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.  
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Geloven in Arnhem 
Op verkenning in de bonte wereld van geloof en levensbeschouwing in onze stad 
 

Wie de Amsterdamseweg afdaalt in de richting van het 
station, ziet bij nummer 17a een intrigerend bord staan: 
Hersteld Apostolische Zendingkerk Stam Juda staat er met 
grote letters. Voor wekelijkse kerkdiensten verwijst het naar 
gebouw De Ark dat achter een grote witte villa nog net 
zichtbaar is. Al bijna twintig jaar kwam ik er langs en vroeg 
me regelmatig af wat ik me bij bord en gebouw moest 
voorstellen. Zondagmorgen 6 januari trek ik de stoute 
schoenen aan en ga er op bezoek.. 

 
Om me een beetje voor te bereiden heb ik het internet geraadpleegd. De familie van 
Apostolische kerken is daar gemakkelijk terug te vinden. Ze dateert uit het midden van de 
19e eeuw en past in het verschijnsel opwekkingsbeweging dat sinds die tijd opgeld doet. 
Onvrede over de gevestigde (protestantse) kerken, eindtijdverlangen en fascinatie voor 
geestesgaven als profetie, tongentaal en gebedsgenezing deden een stroming ontstaan 
waarin mensen (meestal mannen) zich door de Heilige Geest geroepen voelden om 
voorganger te worden in de traditie van de eerste nieuwtestamentische apostelen. Ze 
organiseerden hun aanhang naar Bijbelse voorbeelden door hun ambten van de benaming, 
apostel, profeet, evangelist en dergelijke te voorzien. De beweging verspreidde zich snel 
over Europa, en schoot vooral wortel in Engeland en Duitsland, van waaruit ze ook ons land 
bereikte. Die verspreiding verliep niet zonder conflicten; de weergave van ruzies, 
afscheidingen en afscheidingsafsplitsingen doet denken aan de geschiedenis van het 
gereformeerde protestantisme.. 
Die roerige historie komt ook tot uiting in de naam van de Arnhemse kerkgemeenschap die ik 
die morgen bezoek. De HAZK blijkt zich ook in Amsterdam te bevinden maar de toevoeging 
’Stam Juda’ staat híer niet voor niets..  
 
Ik word vriendelijk welkom geheten en ontvang een bundel liederen van Johannes de Heer – 
liederen die in ons land sinds 1903 menige opwekkingsgroep hebben vergezeld. In de 
banken van de sober maar sfeervol ingerichte ruimte liggen ook exemplaren van de bundel 
Psalmen en Gezangen van de Hervormde Kerk uit 1938 en daaruit klinkt uit een twintigtal 
aanwezige kelen weldra het openingslied. Ondertussen komen vijf in donker pak gestoken 
mannen naar voren; ze knielen vooraan neer en één van hen verzorgt de opening. De 
liturgie die zich vervolgens afspeelt, is herkenbaar voor wie in de protestantse traditie is 
opgegroeid. Er wordt veel gezongen; in het verdere verloop van de viering uitsluitend uit 
‘Johannes de Heer’.  
Wat opvalt, is dat de ‘dienst der gebeden’ veel tijd in beslag neemt. Daarin komen de vijf 
mannen één voor één aan het woord. In een eerbiedig maar nogal ouderwets vocabulaire 
spreken ze uit het hoofd hun zorgen en verlangens uit over geloof en leven, gezondheid en 
ziekte en jong en oud. Ook ons koningshuis en het volk Israël worden niet vergeten. De 
verkondiging daarna is kort en eenvoudig en volgt in eigen bewoordingen de tekst van het 
geboorteverhaal van Jezus uit het evangelie van Mattheus over de drie koningen/Wijzen uit 
het Oosten. Ook wij hebben geschenken ontvangen, luidt het slotbetoog: laten we daar 
zuinig op zijn en er zorgvuldig mee omgaan in de verwachting van de spoedige wederkomst 
van Christus, Maranatha!  Die laatste uitroep is ook boven het liturgisch centrum 
aangebracht en bevestigt zo nog eens in welk deel van de Oecumene wij ons deze zondag 
bevinden. 
 
Onder de koffie raak ik in een vriendelijk gesprek met enkele ambtsdragers onder wie 
Apostel Bosveld. Ze nemen welwillend kennis van de reden van mijn komst, mijn interesse 
voor wat zich in Arnhem buiten de kring van de gevestigde Oecumene aan geloof en 
spiritualiteit voordoet. Ze geven uitleg over de liturgie en organisatie van hun kerk, die ze zo 
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goed mogelijk proberen aan te sluiten bij wat daarover in het Oude en Nieuwe Testament 
staat te lezen. ‘Roeping’ is  daarbij een centraal begrip. De voorgangers zijn niet opgeleid 
aan een universiteit maar worden door middel van profeterende personen in een speciale 
Roepingsdienst door de Heilige Geest geroepen. Daarnaast zijn er ook verborgen gaven die 
God nog steeds gebruikt zoals bijvoorbeeld: dromen, visioenen en nachtgezichten. Deze 
worden bij de Apostel ingeleverd en indien er namen in vermeld worden met een ambt 
worden deze bij een Roepingsdienst ook gebruikt als bevestiging dat de roeping ook 
werkelijk de wil van God is. Dit alles vanuit het geloof dat God vanuit de hemel zelf de kerk 
bestuurt en door middel van profetie de mannen ‘roept’ die Hem als apostel, profeet, 
evangelist of als herder en leraar zullen dienen. (Naar Efeze 4:11).  
Mijn gesprekspartners tonen zich bewust van de pijnlijke kanten van de algemene christelijke 
en hun eigen apostolische verdeeldheid – er zijn weer voorzichtige toenaderingspogingen tot 
andere  groepen binnen de apostolische familie. Contact met de Raad van Kerken stuit op 
aarzeling: de apostel betuigt  zijn steun aan ‘de Bijbel van kaft tot kaft’ en is bang dat dat 
uitgangspunt niet door alle leden van de Raad wordt gedeeld. Mogelijke meningsverschillen 
zouden zich ook kunnen voordoen op praktisch terrein  - de ‘vrouw in het ambt’ of het 
homohuwelijk.. 
 
Misschien is het voor deze in meerdere opzichten bescheiden kerkgemeenschap, met leden 
uit de verre omgeving van Arnhem, ook beter om eerst binnen de ‘apostolische familie’  
verder aan oecumenische toenadering te werken, denk en zeg ik bij het afscheid. 
 
Kees Tinga 
 
 

Is de burger er voor de overheid of andersom? 
Terugblik Thee met Thema op 27 januari 
 

Een bezoekersaantal van rond de 100 gaf aan dat de belangstelling voor het 
fenomeen Nationale Ombudsman én de inleider, oud dorpsgenoot Reinier van 
Zutphen, groot was.  
Hij hield een boeiend en bezield betoog over de vele ins en outs van het 
instituut Ombudsman, dat in Nederland dateert van 1982. 
De eerste Ombudsman werd in Stockholm benoemd in 1810. Deze reisde het 

land door met de opdracht om te controleren of het ambtenarenapparaat goed functioneerde 
ten opzichte van de burger.  
Eigenlijk geldt dit hier ook. Op het bureau van de Ombudsman werken 170 medewerkers 
o.l.v. Van Zutphen, die in 2015 door de Tweede Kamer is benoemd voor 6 jaar. Het is een 
onafhankelijk en onpartijdig Hoog College van Staat, net als de Rekenkamer en de Raad van 
State.  
In 2017 kwamen er 3000 klachten binnen. Slechts in 300 gevallen leidde de klacht tot een 
’oplossing bij de burger’. Dat wil niet zeggen dat de rest werd afgewezen want in de meeste 
gevallen wordt de klager verwezen naar het juiste ‘loket‘, waarbij ook moet worden 
opgemerkt dat een klacht pas ontvankelijk is als de klager zich eerst met een bezwaar heeft 
gewend tot de betreffende overheidsinstantie zelf. 
De Ombudsman treedt op bij kwesties betreffende gemeenten, 12 provincies, 
waterschappen en de Belastingdienst. Voor die gemeenten die geen eigen Ombudsman 
hebben, zoals de gemeente Renkum, fungeert Van Zutphen als zodanig. Sommige grote 
gemeenten hebben een eigen Ombudsman.  
Klachten worden altijd serieus genomen. Het gaat erom dat de overheid het perspectief van 
de burger borgt (dus vooraf). De Ombudsman heeft hierbij een controlerende functie. Zo zijn 
er 150 rapporten opgesteld, onder meer over de werking van de Participatiewet. 
Armoede en laaggeletterdheid (2,4 miljoen mensen) maken dat burgers niet of onvoldoende 
zelfredzaam zijn. Twee groepen komen vaak onvoldoende in het geweer: 1. Echtparen met 
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kinderen die beiden fulltime werken en modaal verdieners met schulden zijn en 2. Ouderen 
met slechts AOW en wellicht klein pensioentje. 
De uitspraken van de ombudsman worden in de vorm van een aanbeveling aangeboden aan 
het betreffende overheidsorgaan; als de aanbeveling niet is opgevolgd, bekijkt de 
Ombudsman wat er mee gebeurd is. 
Mede dankzij de Ombudsman kwam een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid tot stand met de titel: ‘Weten is nog geen doen ‘, ofwel zelfredzaamheid is 
een illusie; men vindt de weg niet; geldt ook voor hoogopgeleiden. 
Van Zutphen gaf wat praktijkvoorbeelden, zoals: Tot voor kort konden mensen, die hun 
schulden niet konden betalen, gegijzeld worden op last van de rechter. Kwamen zij vrij, dan 
bleef de schuld met alle incassokosten ongewijzigd zodat dit niets opleverde. Na een rapport 
dat dit aan de kaak stelde is het aantal gevallen van gijzeling gereduceerd tot bijna nul. De 
nadruk komt steeds meer te liggen op schuldsanering. 
Tegenwoordig wordt de Ombudsman steeds meer geraadpleegd i.g.v. nieuwe wetgeving of 
nieuw beleid. 
Ook zijn er internationale contacten met andere Ombudsmannen, o.a. over 
vluchtelingenproblemen (Lesbos). 
10 april dient hij het jaarverslag 2018 bij de Tweede Kamer in waarin verantwoording wordt 
afgelegd. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Leo van Weele 
 
 

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. 

 
De toekomst van D3rde Verdieping 
Op de nieuwjaarsreceptie op 6 januari heeft Johannes Kon ons namens het bestuur van 
D3rde Verdieping meegedeeld dat de Algemene Kerkenraad van de PGA (Protestantse 
Gemeente Arnhem), onze belangrijkste financier, in december heeft besloten om D3rde 
Verdieping met ingang van 2019 een bezuiniging op te leggen van € 30.000 (= 20% van 
onze begroting). Het voltallig bestuur (Jacob Kooistra, Johannes Kon en Jan Bruil) heeft 
daarop besloten per direct af te treden, uit protest en als signaal tegen dit besluit.  
D3rde Verdieping is nu aan het bekijken hoe we die bezuiniging kunnen realiseren. Inzet is 
dat we in Rozet blijven en dat we doorgaan met wat we doen, omdat we heel erg geloven in 
wat we doen: er zijn voor de buitenkerkelijke God- en zinzoekers in de stad. 
Intussen hebben we een interim-bestuur. Begin februari zal de PGA zich beraden op de 
verdere toekomst, ook die van D3rde Verdieping. Kortom, wordt vervolgd. 
 
Enkele van de activiteiten D3rde Verdieping in de komende tijd: 
 
Kunst Zinnig 
19 februari | 12.30-13.00 uur | € 0,00 | 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 je uit om daar eerst aan de hand van enkele vragen in stilte 
naar te kijken.  
 
 

https://d3rdeverdieping.us8.list-manage.com/track/click?u=40f128b201368b68d452b6147&id=27bdd4d218&e=3099492e89
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Rebible 
20 februari | 20.00-22.00 uur | € 0,00 | Salvatorkerk 

Het blad Happinez  biedt ‘inspiratie voor een bewust leven’, met aandacht 
voor spiritualiteit, gezondheid en emoties. Oprichtster Inez van Oord trok de 
hele wereld over op zoek naar verhalen uit het hindoeïsme. Vele spirituele 
stromingen kwamen voorbij, maar niet de Bijbel. Dit leidde tot een 
hernieuwde kennismaking en met haar broer Jos schreef zij hierover een 
boek: Rebible.  

 
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 maartnummer inzenden vóór 7 maart 2019 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 13 maart 2019. 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 387 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. 
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