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Het raadsel van het ik.
Kort voor zijn plotselinge dood in 1971 houdt de
Fransman Jacques Lusseyran een lezing met de
eigenaardige titel: “Tegen de vervuiling van het ik”.
Het is zijn testament geworden, waarmee hij de
problemen van zijn en onze tijd bij de wortel aanpakt.
Hij laat zien dat niet alleen de aarde op alle mogelijke
wijzen bedreigd wordt maar dat dit ook voor het ik
geldt. In onze tijd wordt oorlog tegen het ik gevoerd-“de
gevaarlijkste van alle oorlogen”. Lusseyran houdt zijn
verbaasde publiek zelfs voor: “De vervuiling van het ik
groeit sneller dan de vervuiling van de aarde.
“Wanneer, aldus Lusseyran, het ego van de mens alle
ruimte en alle rechten krijgt, wordt het ik onherroepelijk
aangetast. Want het is kwetsbaar. Alles wat het ik niet
uit eigen beweging bewerkstelligt, verzwakt dit
organisme. We worden in toenemende mate
volgepropt met zaken die niets met het eigen ik te
maken hebben.

Column door Teun Alblas
Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik nog
onder de indruk van de kerkdienst op 24
november in de kleine kerk van
Schaarsbergen. Daar vierde de gemeente,
samen met genodigde familieleden van
overleden gemeenteleden, de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. Namen van overledenen
werden genoemd, kaarsen werden ontstoken
en de stenen, die vanaf het moment van
overlijden op de diaconale tafel achterin de
kerk gelegen hadden, werden na de dienst
uitgereikt aan de nabestaanden. Een sfeer
van herdenken, van bezinning, van
geloofsbeleving hing als een wolk boven ons.
Ik bedacht hoe kaarsen door de eeuwen heen
altijd zijn aangewend bij
herdenkingsplechtigheden en hoe zij, door
hun warmte en uitstraling velen, die ergens
een kaarsje opstaken, tot troost zijn geweest.
Maar die stenen, waar komt die gewoonte
eigenlijk vandaan? Mijn gedachten gingen
eerst naar het mooie gedicht van Bram
Vermeulen: Ik heb een steen verlegd. Ik citeer
het nog maar eens, omdat het zo’n rijke
inhoud heeft:
Ik heb een steen verlegd,
In een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen,
Het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen
Neemt de rivier m’n kiezel met zich mee.
Om hem, dan glad, en rond gesleten,
Te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd
In een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Een prachtig gedicht met een diepe
ondergrond. Maar meer nog trof mij de
verwijzing, die iemand mij gaf, naar
Openbaringen, waar in het tweede hoofdstuk
vers 17 staat: Wie overwint zal ik een wit
steentje geven waarop een nieuwe naam
staat, die niemand kent, behalve degene die
het ontvangt.
Als we zo onze overledenen kunnen
herdenken, voorzien van een nieuwe naam,
gekleed in het wit, zoals verderop wordt
vermeld, kunnen we de somberheid van het
graf relativeren en ons richten op een
hemelse heerlijkheid, hoe weinig we ons
daarvan feitelijk kunnen voorstellen.
Teun Alblas is redacteur van de Kerkklok, het
kerkblad van de PG Schaarsbergen
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Door onze scholen, onze verstrooiing, de media, worden we overspoeld met woorden,
begrippen, beelden, informatie die ons willen uitschakelen. “Het ik voedt zich echter
uitsluitend door bewegingen, die het zelf maakt.(..) Ons ik is vergankelijk, omdat het iedere
keer zwakker wordt, wanneer het niet werkzaam is.
Bron: Bastiaan Baan, “Wegen naar christelijke meditatie”, Christofoor 1999.
Wat wordt hier bedoeld met het ik en wat met het ego? Tussen deze twee begrippen zijn
grote verschillen.
Het gewone ik of het ego is dat deel van de mens waarmee hij/ zij wil leven door te studeren
en te werken maar ook om te overleven door egoïsme en hebzucht, desnoods door middel
van geweld.
Het andere ik is het hogere zelf dat handelt om de wereld te dienen en overeenkomstig
idealen nastreeft. Zo levert hij/zij een bijdrage aan de gemeenschap, waarvan hij deel
uitmaakt, een bijdrage aan de gezondmaking van de aarde en het bevorderen van de vrede
in de wereld. Dit ik kan zich verbonden voelen met een hoger wezen. Dit hoger wezen is
nauw verbonden met het geweten.
Jacques Lusseyran werd met acht jaar door een ongeval in de klas blind. Van hem zijn
behalve de genoemde lezing ook verschenen: “Het teruggevonden licht” en “De wereld
begint vandaag”; alle verschenen bij Christofoor.
Wat is wijsheid en wat is liefde?
Rudolf Steiner: “Wijsheid is de voorwaarde tot liefde en liefde is het resultaat van de in het ik
opnieuw geboren wijsheid”.
Dick Blokker is afgevaardigde van De Christengemeenschap Arnhem e.o. Hij hield deze
inleiding als opening van de novembervergadering van de RvK Arnhem.

Oberufer Kerstspel
Arnhemse Kompany, 17 en 21 december
Kerstspelen zijn van laat middeleeuwse oorsprong en werden in heel
Europa vanaf de 12e eeuw als toneelspel vertoond. De meeste van
deze spelen zijn echter verloren gegaan of werden zodanig gewijzigd
dat zij niet meer in de oorspronkelijke vorm bewaard zijn.
Een uitzondering hierop vormen de Kerstspelen uit Oberufer. Oberufer
is gelegen op een eiland in de Donau in het Hongaars Oostenrijks
grensgebied. De bevolking bestond sinds de 16e eeuw uit
voornamelijk Duitse boeren immigranten. Zij spraken een andere taal
dan de mensen uit de omgeving en hadden ook een andere cultuur. Zij
wensten hun eigen gebruiken en gewoonten te handhaven. Zo
voerden zij jaarlijks de zelfde oude spelen op in de kersttijd. Deze traditie wisten zij tot
midden in de 19e eeuw voort te zetten. Door het eeuwenlange culturele isolement,
gevrijwaard van moderniseringen, zijn deze volkse middeleeuwse spelen uit Oberufer
authentiek te noemen.
Met het temperament en de warmte van de mensen uit die streek wordt het kerstverhaal
verteld.
De engel, die de geboorte bij Maria aankondigt, de waarden, die Maria en Jozef afwijzen en
de herders, die in hun droom de boodschap van de geboorte ontvangen, ieder zoekt vanuit
zijn of haar eigen plek in de samenleving een verhouding tot het Kerstkind.
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Een actueel spel! Zoeken wij niet nog steeds onze verhouding tot de geboorte van Christus
op aarde? En leeft Hij niet vaak als een vluchteling te midden van ons?
Het spel wordt uitgevoerd door leden van de Christengemeenschap uit Arnhem onder regie
van Toon Manders. Het spel is voor alle leeftijden inspirerend. Het duurt ongeveer 5 kwartier
en is daarom niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 à 7 jaar.
Na afloop is er chocolademelk en wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Dit is het Kerstspel van de Christengemeenschap in Arnhem.
Opvoeringen:
Op 17 december om 19.30 uur in de Parkstraatkerk, Parkstraat 31A
Op 21 december om 12.00 uur en 16.00 uur in de Johanneskapel, Brugstraat 5.

Kerstavond 2019
Viering met het OLVé koor in de Opstandingskerk
Voor de viering op Kerstavond m.m.v. het OLVékoor is op de voorkant van het
boekje een afbeelding afgedrukt van Henri Matisse.
Deze Franse kunstenaar heeft in de laatste jaren van zijn leven gewerkt aan
een maquette als voorbereiding op een nieuw gebrandschilderd raam voor een
kapel in Zuid Frankrijk.
Matisse knipte en plakte en vormde met zijn uitgeknipte kleurrijke figuren een
prachtig geheel. Hij noemde het “Kerstnacht”.
Witte sterren, zwarte sterren, eén gele ster, een hand en felle kleuren…dit
ontwerp verbeeldt het verhaal van de Kerstnacht.
De werkwijze van Matisse is de inspiratie geweest om het verhaal van de
kerstnacht dit jaar te verbeelden in de viering op Kerstavond.
Er wordt gelezen uit twee evangeliën, afbeeldingen zijn gekozen uit diverse
periodes van de kunstgeschiedenis, stem en tegenstem klinken en er worden
kerstliederen gezongen.
Het voor ons zo bekende kerstverhaal wordt kleurrijk en boeiend verbeeld!
Het OLVékoor nodigt u van harte uit om deze viering op kerstavond bij te
wonen. Een bijzonder moment in de avond voor Kerst.
Let wel: niet op de vertrouwde locatie maar in de Opstandingskerk,
Rosendaalseweg 505, 6824 KL Arnhem
24 december vanaf 20.30 uur Kerstsamenzang - 21.00 uur de Kerstviering.

Top2000 kerkdienst!
“Een nieuw begin”
Wanneer? Vrijdag 27 december 2019, 20.00 uur
Waar? Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 27, Dieren
De popnummers worden ingestudeerd, er is professioneel licht en geluid, de kerkzaal
wordt verbouwd en na afloop kun je napraten in het Top2000 café. Kortom een mooie,
gezellige dienst.
Wil jij dit feest met inhoud niet missen? Kom dan op vrijdagavond 27 december naar de
Ontmoetingskerk. Vanaf 19.30 uur is de kerk open. Jij en je vrienden zijn van harte
welkom! Bij binnenkomst kunnen er muntjes gekocht worden -pinnen is niet mogelijk- om de drankjes te betalen.
Na afloop is er een collecte.
Meer informatie bij Rini van Dijkhuizen, tel. 06 30618049
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Neva-ensemble uit Sint Petersburg
Concert in de H. Lucaskerk in Elden / gem. Arnhem
Het Neva-ensemble geeft op zaterdag 4 januari 2020 een concert in de:
H. Lucaskerk, Rijksweg West 52, Elden / gem. Arnhem.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
Het Russische klein koor, (twee zangeressen, drie zangers en
een pianiste) zingt een aantal liederen van Slavisch-Byzantijnse
kerkmuziek, kerstliederen en Russische volksmuziek over lief en
leed van het uitgestrekte platteland.
Het concert wordt afgesloten met aria’s, duetten, romances en
trio’s van beroemde (Russische) componisten.
Het Neva-ensemble en de solisten staan bekend om hun zuivere
vocale prestaties. Zij krijgen zeer veel waardering voor hun op
geheel eigen wijze gezongen Russische liederen. Dit blijkt niet
alleen uit de vele trouwe toehoorders , maar ook uit de reacties van de media. Op zowel
radio als televisie is door de jaren heen diverse malen aandacht aan hen besteed en een
bekend ochtendblad noemde deze topsolisten eens “De muzikale tovenaars uit Rusland”.
Dit gezelschap keert daarom elk jaar, ditmaal voor de 24e keer, terug naar ons land en
verzorgt van begin december tot half januari weer een groot aantal optredens door heel
Nederland.
De concerten zijn gratis toegankelijk. Na afloop van hun concert staan de zangers zelf aan
de deur om de mondelinge en geldelijke waarderingen in ontvangst te nemen.
Voor meer informatie over het concert in de H. Lucaskerk: g.c.oostveen@planet.nl .
Tel: 026 3 23 13 19
Voor informatie over het Neva ensemble: Valerya Matigulina, Tel. 072 5128555, www.nevaensemble.narod.ru

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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Monument gedeporteerde Arnhemse Joden
Onthuld op 17 november op de Jonas Daniël Meijerplaats
Met het monument op bijgaande foto herdenkt Arnhem de 1500 Arnhemse Joden, die in de
Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd. Slechts enkelen zijn na de oorlog
teruggekomen.
Het monument is ontworpen door Betty Jacobs. Haar grootouders kwamen om in Sobibor.
Op de granieten boekrol staat “ Vergeet nimmer wat hen is aangedaan”.
Bij de onthulling spraken o.a. burgemeester Ahmed Marcouch en opperrabbijn Binyomin
Jacobs. De burgemeester noemde in zijn toespraak het lot van de Joodse Arnhemmers “ een
lege bladzijde in ons verhaal over de Arnhemse oorlogsgeschiedenis”. “Nu gaan we verder”,
vervolgde hij. “De Joodse gemeenschap verdient een gezicht”. De rabbijn ziet in het
monument niet enkel een herinnering aan het kwaad van de oorlog, maar ook een
waarschuwing tegen het antisemitisme.
Bij de totstandkoming van het monument en de officiële onthulling is nauw samengewerkt
met de derde klassen van het Thomas à Kempis College. In het schooljaar 2018/ 2019 is
door ongeveer 280 derdeklassers een historisch en toekomstgericht project gerealiseerd
over antisemitisme en racisme. Immers; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Mirre Kisterman, leerling van het Thomas à Kempis, droeg het door haar gemaakte
onderstaande gedicht voor. Ze werd geïnspireerd door het verhaal van de Arnhemse
onderduiker Louis de Groot van wie de familie door de Duitsers werd vermoord. Ze
verwoordt haar aanvankelijke onwetendheid over het lot van de gedeporteerde Joden.
(On) wetend
Lopen in Arnhem
Kopen kleren
Eten een ijsje
Onwetend
Vluchten uit Arnhem
Duiken onder
Mogen niet leven
Louis de Groot
Alleen
Zijn familie vermoord
Op video als kleine jongen
Geeft zijn herinneringen
Aan ons
Lopen in Arnhem
Kopen kleren
Eten een ijsje
Wetend
Meer informatie vindt u op www.joodsmonumentarnhem.nl
Foto: Ans Bosma
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Kerstfeest 2019 met het Leger des Heils
Beleef het eens mee!
Kerstpotten
De traditionele kerstpotten staan ook dit jaar weer op het land van de Markt en op
winkelcentra Kronenburg, Elderhof en Presikhaaf op 12-13 -14-19 en 20
december steeds vanaf 11.30 uur. De opbrengst is bestemd voor Kerst en
Sociale activiteiten van het Leger des Heils in Arnhem. Dit jaar zullen er ook weer
kerstpakketten worden uitgedeeld en er zal een kerstviering zijn voor ouderen en
alleenstaanden.
Hierdoor proberen we mede iets te doen aan de toenemende armoede en eenzaamheid.
Mocht u het ook leuk vinden om een uurtje bij de kerstpot te staan meldt u zich dan aan bij
Joop Toeter tel. 06 26878386
Christmas Walk Inn
Op woensdag 18 december zal er van 14.00 uur tot 18.00 uur in jongerencentrum “de
Madser” gelegen aan de Burgemeester Matsersingel 10, een gezellige Christmas Walk Inn
zijn waar je hartelijk welkom bent. In een ontspannen sfeer kun je spelletjes doen, praten,
hapje, drankje, open podium, kerstverhaal, kerstkaarten maken en gewoon elkaar
ontmoeten. Er wordt geen alcohol geschonken. Voor meer info bel met 06 12078774
We kijken echt naar je uit!
Kerstfeest voor ouderen en alleenstaanden
Op zaterdag 21 december zal er vanaf 10.00 uur tot ca.14.30 uur een mooi kerstfeest
worden gehouden in het gebouw van het Leger des Heils aan de Leidenweg 11-13
Elderveld
U wordt vanaf 10.00 uur welkom geheten met een kopje koffie of thee!
Als afsluiting van het kerstfeest krijgt u een heerlijke lunch aangeboden.
Verder zal het programma bestaan uit veel samenzang, mannenkwartet en
meer!
Toegangskaarten kunnen gratis worden afgehaald op woensdag 11
december tussen 10.00 uur 12.00 uur op de Leidenweg 11-13
U kunt kaarten ook telefonisch reserveren: 026 3817924 of 026 4423078

Samenzang in Rijnstate ziekenhuis….
Op kerstavond dinsdag 24 december is er om 18.30 uur Kerstsamenzang in de hal (Atrium)
van ziekenhuis Rijnstate. Iedereen mag meezingen, patiënten, bezoekers en andere
belangstellenden. Samen zingen we dan de alom bekende kerstliederen. We zien naar u uit!
Kerstnachtdienst….
Later op de avond van dinsdag 24 december wordt er om 22.00 uur in het kerkgebouw van
het Leger des Heils aan de Leidenweg 11-13 een sfeervolle Kerstnachtdienst gehouden met
als Thema: “Groeien naar het Licht”. De voorzang begint om 21.45 uur.
Met muzikale medewerking van een vocaal damestrio en mannenkwartet
Kerstwijdingsdienst
Woensdag eerste kerstdag om 10.30 uur kerstwijdingsdienst, met daarna koffiedrinken, u
bent daar hartelijk welkom Leidenweg 11-13
Wilt u meer informatie over de genoemde activiteiten neem dan gerust contact op met Kadet
Marja van den Ham 026 3270822 of de secretaris Joop Toeter 026 3817924 / 06 26878386
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Pinkstergemeente Filadelfia
Geloven in Arnhem, deel 8
In het weekend waarin Samuel Lee, die zich ‘onafhankelijk
pinksterman’ noemt, tot Theoloog des Vaderlands werd
gekozen, gingen wij op bezoek bij de Pinkstergemeente
Filadelfia. Na een verblijf aan de Utrechtsestraat, verhuisde
deze gemeente, die al zo’n 70 jaar bestaat, naar de Sionkerk in Heijenoord, aanvankelijk als
gast van de Protestantse Gemeente, tegenwoordig als eigenaar van het gebouw.
De Sionkerk is een bescheiden en eenvoudig ingerichte ruimte, op een mooie locatie aan de
Callunastraat. Zo’n tachtig bezoekers telt de dienst van deze morgen, mannen en vrouwen
van allerlei leeftijd en afkomst, die elkaar voor het merendeel kennelijk vaker hebben
ontmoet. Dat heeft ongetwijfeld te maken met hun gewoonte om elkaar bij aankomst
persoonlijk te begroeten en dat gebaar niet alleen aan ambtsdrager of voorganger over te
laten.
Bij binnenkomst valt onze blik direct op een fors spandoek met de intrigerende tekst: ‘God is
altijd groter dan onze nood’ Zou dat echt op ervaring berusten of is het een wens
misschien? Achter in de kerkzaal staan ook een paar banners die in klare eigentijdse taal de
missie en waarden van de gemeente tot uitdrukking brengen.
De viering – die twee uur in beslag gaat nemen – bestaat uit drie delen. De eerste drie
kwartier wordt grotendeels met liederen gevuld. Ze komen uit de bundel Opwekking en
worden begeleid door drie muzikanten en drie voorzangers, van wie één het eerste deel van
de viering leidt. Technische ondersteuning geschiedt op de achtergrond door een drietal
vrijwilligers achter indrukwekkende apparatuur. De teksten worden geprojecteerd, de
melodieën zijn eenvoudig, wat na drie kwartier zingen naar wat meer afwisseling doet
verlangen. Alleen gemeentelid Rosita springt eruit, wanneer zij onder begeleiding van een
ukelele een even ernstig als vrolijk Engelstalig opwekkingslied ten gehore brengt.
Als een klein groepje kinderen naar een nevenruimte is vertrokken, wordt deel twee van de
dienst door een gastpredikant uit Velp gevuld. Ook deze neemt de tijd. Met behulp van
teksten uit het Bijbelboek Spreuken houdt hij de aanwezigen voor dat woorden veel goed
maar ook erg veel kwaad kunnen doen. Die duidelijke boodschap dreigt in de loop van zijn
preek te verdrinken in een overvloed aan teksten en invalshoeken. De ondersteunende
functie van het beeldscherm komt ook al gauw minder uit de verf en als luisteraars wachten
we geduldig af tot het moment dat de spreker het genoeg vindt. Enkele gemeenteleden
maken gebruik van de gelegenheid om aan de preek nog een persoonlijk getuigenis toe te
voegen.
Een lied vormt de overgang naar het derde deel. Bestuurslid en ‘oudste’ Willem (in
werkelijkheid een nog jonge man) doet enkele mededelingen, o.a. over een actie rond
armoede onder kinderen. Er wordt gecollecteerd en een ander gemeentelid nodigt
vrijwilligers uit voor het versieren van de kerk bij de naderende Kerstviering. Dan is het tijd
voor het slotgedeelte dat geheel uit gebeden bestaat. Het scherm toont een lijst met
voorbede-items en in een vorm van gebedsestafette wordt deze door voorganger en enkele
gemeenteleden persoonlijk in- en aangevuld. Ook hier blijkt hoezeer ieders lief en leed de
vaste bezoekers ter harte gaan.
Na de zegen is er koffie. We maken kennis met twee bestuursleden, onder wie de eerder
genoemde Willem. Hij vertelt hoe hij tijdens zijn studie in Arnhem op zoek ging naar een kerk
die bij zijn geloof zou passen en hier door de hartelijke ontvangst getroffen werd. We horen
van hem ook over samenwerking met gelijkgezinde kerken in de omgeving, bij jeugdwerk,
evangelisatie en diaconaal werk. Willem is niet de enige relatief jonge persoon onder de
aanwezigen; er zijn opvallend veel jong volwassenen in deze kerk. Deze gemeente slaagt
erin om met een eigen sfeer en veel persoonlijke aandacht een veelkleurige, moderne
kerkgemeenschap te zijn. Filadelfia kent geen leden maar ongeveer honderd regelmatige
bezoekers, die elkaar kennen en in dat opzicht werkelijk samen kerk zijn uitstralen. Ze
probeert in de eigen omgeving ook een maatschappelijke functie te vervullen d.m.v.
jeugdactiviteiten en buurtgerichte bijeenkomsten.
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De Pinkstergemeente Filadelfia is aangesloten bij ‘Hart voor Arnhem’ en onderhoudt nauwe
banden met gelijkgezinde kerken in de regio. Landelijk is ze aangesloten bij de Verenigde
Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Deze koepel is geassocieerd lid van de Raad van
kerken in Nederland en internationaal aangesloten bij de organisatie Assemblies of God.
Er is momenteel geen eigen voorganger in dienst; gastsprekers en vrijwilligers uit eigen kring
zorgen daarom voor de invulling van de vieringen.
Wie weet komt de Theoloog des Vaderlands, Samuel Lee binnenkort ook een keer als
gastpredikant langs. En volgt Filadelfia het landelijke oecumenische voorbeeld van de VPE
nog eens in Arnhem..
Liesbeth Dessens en Kees Tinga
Meer informatie over Pinkstergemeente Filadelfia is te vinden op de website www.pgfa.nl
De diensten zijn iedere zondag van 10.30 tot 12.30 uur in de Sionkerk, Callunastraat 6 in ArnhemHeijendaal. De gemeente beschikt ook over een eigen Instagram account:
https://www.instagram.com/pgfarnhem/

Korte berichten
•

Adventsconcert Capella Arnhem: A Festival of Nine
Lessons & Carols. Zaterdagavond 14 december om 20.00
uur in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 te
Oosterbeek. Capella Arnhem o.l.v. Jan van Dijk m.m.v. Henk
Linker, orgel en Peter Baas, lector. Een combinatie van prachtige koorzang, lezingen
en samenzang. Oorspronkelijk afkomstig uit de Anglicaanse kerk, is A Festival of
Nine Lessons & Carols inmiddels wereldwijd een geliefde traditie. Een heerlijke
manier om toe leven naar het naderende Kerstfeest! Info en kaartverkoop:
info@capella-arnhem.nl of bel Martha Pieper, tel. 06 49682795. Meer info
www.capella-arnhem.nl en onze facebookpagina Capella Arnhem. Entree:
voorverkoop €10,- bij de kerk €12,50 jongeren €5,•

Woensdag 18 december in kerk De Kandelaar “Tafels van Hoop” voor 50
genodigden (asielzoekers en hun eenmalige begeleiders).

•

Zaterdag 28 december: Ontsteken bij het invallen van de duisternis van de 8e kaars
van de menora t.g.v. het Joodse Chanoekafeest bij het nieuwe monument op de
Jonas Daniël Meijerplaats.

•

Dinsdag 14 januari 2020 om 16.00 uur: Nieuwjaarsreceptie Raad van Kerken
Arnhem in de Barzaal van de Bakermat onder de Diaconessenkerk.

•

Buitengewoon in Arnhem: Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van
Gebed in 2020. We bidden voor de inwoners van Arnhem en voor de eenheid onder
christenen. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28
naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer-danhet-gewone. Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen
mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven. Zo zijn we ook als kerken in Arnhem betrokken op
God, op elkaar en op de stad. Van zondag 19 januari t/m zaterdag 25 januari is er
in Arnhem dagelijks gelegenheid voor gebed met aandacht voor het thema:
buitengewoon vriendelijk. In het Bulletin van januari volgt nadere informatie over
tijden en locaties. Deze informatie vindt u ook al op de laatste pagina van dit Bulletin.
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•

De Raad van Kerken Arnhem ziet af van het organiseren van de Diaconale Prijs
2020 wegens gebrek aan belangstellende partners.

•

De Protestantse gemeente Arnhem zal binnenkort formeel melden dat de (thans nog
maandelijkse) Eusebiusvieringen op de 3e zondag van de maand onder haar gezag
per medio 2020 beëindigd zullen moeten gaan worden.

•

De Doopsgezinde gemeente Arnhem heeft na het vertrek van haar predikant Paul
Thimm thans een consulent in de persoon van de ons (als voormalig lid van het
Algemeen bestuur van de Raad) bekende ds. Ruud Mulder te Westervoort.

•

De website van de Raad van Kerken Arnhem is aangepast en heeft onder de knop
Kerken in Arnhem een subknop Geloven in Arnhem, waar alle verslagen van de
groep “verspieders” zijn opgenomen, zoals die ook in onze Bulletins zijn
gepubliceerd.

Elke vrijdagmiddag wordt in de Waalse kerk 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 Waalse kerk.
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 iedere vrijdag nagevolgd in 160 steden wereldwijd.
De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Waalse kerk, de Walburgiskerk en de grote
Eusebiuskerk.

Een bewogen jaar voor Stichting Kruispunt
2019
Het afgelopen jaar is bij Kruispunt veel gebeurd. In juli is
pastor Anton Metske, na ruim zeventien jaar met hart en
ziel zich ingezet te hebben voor Kruispunt, met ontslag
gegaan. Voor de medewerkers en bezoekers van Kruispunt
betekende dit een groot gemis. Gelukkig hebben we in
Pieter van der Toorn inmiddels een goede opvolger voor
Anton gevonden. Misschien kent u hem van Hemelsbreed
in Schuytgraaf of wellicht van het Taizé project dat hij in 2019 heeft georganiseerd in de 40dagentijd?
Vervolgens is gastvrouw Truus van Rappard in augustus met ontslag gegaan vanwege
gezondheidsredenen; tot ieders verdriet is zij kort daarna overleden. Zij was zeer geliefd bij
collega’s en bezoekers van wie er velen haar herdenkingsbijeenkomst bezocht hebben.
Ook zij werd node gemist op de werkvloer.
Het aantal bezoekers bij Kruispunt neemt de laatste maanden toe wat tot gevolg heeft dat
mensen helaas regelmatig bij de deur geweigerd moeten worden en niet toegelaten kunnen
worden tot de maaltijd vanwege ruimtegebrek. Soms kan er een beetje geschipperd worden
en kunnen mensen voor de tweede maaltijdronde alsnog naar binnen.
Stichting Kruispunt dankt al diegenen die het mogelijk hebben gemaakt dat Kruispunt ook in
2019 zes dagen per week opvang en een warme maaltijd kon bieden aan mensen die
letterlijk en figuurlijk in de kou staan.
Trees Bartelds, bestuurslid Stichting Kruispunt
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Stadsgebed Arnhem
Elke week bidden voor Arnhemmers
Met de gebedskalender stimuleren de leden van de Koepelkerk een gericht
gebed voor onze leefomgeving. Meer info via
kalender@stadsgebedarnhem.nl en www.koepelkerk.nl

Winkeliers
We geven deze week aandacht aan de winkeliers in Arnhem en omgeving.
Ondanks de groei van onlineverkopen wordt nog steeds het meeste verkocht
via ‘echte’ winkels. Vroeger werd Arnhem vaak de vijfde winkelstad van Nederland genoemd, nu komt
de stad minder voor in de lijstjes van topwinkelsteden. Uit onderzoek blijkt dat de bezoekersaantallen
aan de binnenstad zijn toegenomen, maar de verblijfsduur en de bestedingen afnamen. Grote ketens
als V&D, Halfords, MS Mode, Kijkshop en CoolCat hebben ook hier de deuren definitief gesloten.
Kleine winkeliers hebben het ook vaak erg moeilijk. Het is een zwaar beroep, men maakt lange dagen
en moet heel hard werken voor weinig. Leuk en hoopgevend is de toename in creativiteit bij
bestaande en nieuwe winkels: men is positief en wil er graag voor hun klanten wat van maken.
• Laten we bidden voor de winkeliers en hun personeel, voor een goede decembermaand
• Dat ze genieten van hun werk en dat we het met elkaar gezellig hebben in de stad

Gezinnen
Kinderen opvoeden kan veel plezier en voldoening geven. Een gezin draaiende houden, gaat alleen
niet altijd even makkelijk. Er kan ruzie zijn met je kinderen, spanning met je partner, ziekte, weinig
contact met familie en vrienden. Of de administratie loopt achter, een van de kinderen maakt geen
huiswerk, enz. Meestal los je de problemen zelf op. Maar niet altijd. In Arnhem zijn er 3.300 gezinnen,
die met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm moeten rondkomen. Arnhemse
huishoudens staan met een gemiddelde van 6.100 euro op de laatste plaats in Gelderland als het gaat
om wat zij kunnen besteden (CBS-cijfers 2018). Het is wel een spectaculaire stijging van 60,5 procent
ten opzichte van 2017, toen het doorsnee vermogen nog 3.800 euro was.
• Zegen de Arnhemse gezinnen.

Klarendal & Sint Marten
Deze week bidden we voor de wijken Klarendal en Sint Marten. Deze wijken kenmerken zich door een
veelheid aan etnische en religieuze achtergronden bij bewoners. Dit zorgt voor diversiteit en
veelkleurigheid maar ook voor uitdagingen. Een gebedspunt is dat de samenwerkingsverbanden die
er zijn tussen verschillende groepen mogen worden versterkt en uitgebreid. Een blijvend gebedspunt
is de veiligheid in de wijken. Met name in Klarendal heerst er grote zorgen over de groeiende
drugshandel in de wijk, welke leidt tot overlast, onveiligheid en vervuiling op straat. Een recent
nieuwsartikel is hier te vinden: https://bit.ly/2qCqajB .
Ten slotte kunnen we bidden voor velen in Sint Marten en Klarendal die kampen met armoede of
psychische klachten; dat deze kwetsbare groepen door wijkbewoners en hulpverleners gezien en
gesteund mogen worden.

Daklozenopvang
In deze week van kerst bidden en danken we voor de volgende herbergen:
• Iris Zorg aan de Remisestraat • Huiskamer van Tonnie van den Herik aan de Parkstraat • Soep bus
in park Lauwersgracht • Het Kruispunt aan de Spoorwegstraat (voor dagopvang) • Stoelenproject de
Duif aan de Spoorwegstraat (voor nachtopvang) • Stichting Living Joy aan de Bethaniënstraat
(zondagavond) Onze stad kent een vaste groep van circa 50 daklozen. Per jaar zoeken 300 mensen
in Arnhem tijdelijk onderdak

Rust
Wanneer we grote moeiten ervaren, ons hoofd vol is van zorgen …en ons hart overstelpt met
gevoelens Wanneer we belast met veel verantwoordelijkheden door het leven gaan …en daarbij ons
eigen hart verwaarlozen Wanneer we gewend zijn om te leven van kick naar kick, onze bucketlist
afvinken …en deze telkens weer aanvullen Wanneer we vergeten zijn dat we genoeg hebben …of niet
kunnen geloven dat we genoeg zijn Wanneer het in 2020 weer eens misgaat en we het beheer over
onze agenda …of over onszelf dreigen te verliezen …voor Arnhem en omstreken, voor ons allemaal,
op al die momenten dat we verlangen naar rust : Heer, ontferm U … Christus, ontferm U over
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Raad van Kerken Arnhem
wenst alle lezers
goede kerstdagen
en een voorspoedig 2020!

Toren Eusebiuskerk bij avond
(foto: Jan van Dalen)

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 2020 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 10 januari 2020.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 390 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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“Zij waren

Buitengewoon
Vriendelijk voor ons”
Naar Handelingen 28 vers 2

Schema bijeenkomsten in Arnhem tijdens
De Week van Gebed:

