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Gebed 
 
God,  
 
fluister het tot mij;  
in de stilte van de dag,  
in het piekeren in de nacht,  
in de stappen die ik zet,  
dat U met mij op weg bent.  
 
Fluister het mij in,  
als de twijfel mij overvalt,  
als cynisme mijn geloof verjaagt,  
als alles zinloos lijkt,  
dat U mij niet loslaat.  
 
Fluister tot mij, 
vriendelijk en beslist, 
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,  
als daglicht om mij heen zult zijn,  
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.  
 
Amen 
 
Geschreven door Ds. Marleen Blootens. Overgenomen uit de nieuwsbrief van Petrus, uitgave van de 
Prot. Kerk in Nederland. 
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TV Lab Docwerk/ Art Department  
Thee met thema met Naomi White 
 

In het Filmhuis Oosterbeek laten we u dit keer (zondag 24 oktober) 
kennismaken met de jonge talentvolle film- en documentairemaakster 
Naomi White 
 
Identiteit, maatschappelijke thema’s en diversiteit zijn belangrijke thema’s 
in haar werk. Ze hoopt vooral in prachtige beeldtaal de kijker mee te 
nemen in de belevingswereld van het personage.  

 
Naomi zal samen met ons twee van haar documentaires bekijken en daarover in gesprek 
gaan: ‘Symbiose’ over het opvallende theater-duo Kim Karssen en Florian Myjer en verder  
‘The Bright Side of Dad’, een persoonlijk document over haar Liberiaanse vader die voor 
de oorlog is gevlucht, maar daar niet over kan praten. Ze interviewt hierover de Liberiaanse 
acteur en theatermaker Bright Richards die zijn oorlogstrauma wist om te zetten in theater. 
Naomi White heeft een Nederlandse moeder en een Liberiaanse vader. Ze groeide op in 
Nederland en is 22 jaar oud. In 2019 studeerde ze af aan de Interdisciplinary Arts (IArts) 
opleiding in Maastricht. Haar films kon zij maken binnen TV Lab Docwerk, een broedplaats 
voor jong visueel talent.  
Haar vier producties, die zij op deze werkervaringsplek kon maken, zijn ook vertoond in het 
EYE filmmuseum te Amsterdam. 
 
Tijd: 24 oktober 16.00 u tot 17.30u. (Inloop vanaf 15.30u) 
 
Plaats: Filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85 
 
Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop, contant of per bank 
 
Aanmelden via theemetthemaoosterbeek@gmail.com  
U krijgt bericht wanneer het maximale aantal bezoekers is bereikt.  
N.B.: Voor de toegang tot het Filmhuis is de Coronacheck (QR-code) verplicht! 
 
Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl  
 

 

COLUMN door Kees Tinga 

 

Het klimaat en de kerken 
 

Ondanks het tergend trage tempo van de kabinetsformatie viel er in de afgelopen 
maanden toch een lichtpuntje te ontwaren. in de eindeloos durende discussies viel 
opmerkelijk vaak het woordje ‘klimaat’ Ook politici en partijen die tot nog toe weinig 
affiniteit lieten merken met het probleem lijken nu om te zijn. En ook al is die andere 
nationale woningnood op korte termijn heel urgent, de grote bedreigingen van ons 
aller huis de aarde worden ook buiten de kring van pioniers en pressiegroepen 
steeds meer serieus genomen. 
 
Tot de voorlopers die onvermoeibaar bleven tamboereren op de ernst van het milieu- 
en klimaatprobleem behoren al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw ook de 
kerken. Ouderen herinneren zich vast nog wel de Aktie Nieuwe Levensstijl (die k – 
soms ks -hoorde erbij in die tijd) en de jaren van het Conciliair Proces voor Vrede , 

mailto:theemetthemaoosterbeek@gmail.com
mailto:m.raaijmakers4@upcmail.nl


 3 

Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping. De internationale oecumene was al 
vroeg betrokken en In 1987 ontstond in ons land de oecumenische werkgroep Kerk 
en Milieu. De gelijknamige website bestaat nog steeds en biedt een schat aan 
informatie die aansluit bij allerlei aspecten van geloof en leven - van liturgie tot 
kerkbeheer, van voedsel tot kerk- en kloostertuin. En ja, ook naar de komende VN 
klimaatconferentie in Glasgow zijn weer groene oecumenische pelgrims onderweg. 
 
Wilt u zelf meeleven en meedoen? Neem een kijkje op www.kerkenmilieu.nl  
 
Kees Tinga coördineert de columns in ons Bulletin 
 
 

Eerbied en Traditie 
De Gereformeerde Gemeente Arnhem – Geloven in Arnhem deel 24 

 
Op een zonnige zondagmorgen onderweg naar de 
Groen van Prinstererstraat, merk ik dat mijn 
verwachtingen van de Gereformeerde Gemeente van 
Arnhem bepaald niet blanco zijn. Gaat het hier niet om 

een ’zwarte kousenkerk’, levend in een zorgvuldig gekoesterd verleden van Hollands 
calvinisme, Tale Kanaäns en afwijzing van moderniteit? 
Wat dat laatste betreft heb ik mijn oordeel al moeten bijstellen: ook de Gereformeerde 
Gemeente heeft een internetsite en een mailadres. Denk ook maar niet dat de leden van 
deze streekgemeente allen te voet naar de eredienst komen. Maar de zondagse kleding is 
nog wel naar verwachting: veel donkere pakken bij de heren, veel lange rokken en hoeden 
bij de dames.  
Ook de liturgie sluit bij mijn vermoedens aan. De organist van het sobere kerkgebouw (uit 
1951) verstaat zijn vak en speelt prachtig bij binnenkomst en voorafgaand aan de 
gemeentezang. Als de ruim veertig stemmen van de aanwezigen invallen (jonge kinderen 
zijn in een andere ruimte), veranderen de ritmes naar de oude traditie van zingen op 
hele/halve noten – wat een merkwaardig effect oplevert.  
Alleen Psalmen, in de oude berijming (einde achttiende eeuw) staan op het bord en in de 
Schriftlezingen uit 2 Koningen en Lucas 9 klinkt nog oudere taal – die van de Statenvertaling 
uit de zeventiende eeuw. 
 
Als na de opening, enkele mededelingen, gebed, het zingen van Psalm 62 en het lezen van 
de Tien Geboden het verkondigingsdeel aanbreekt, wordt er veel van de toehoorders 
gevraagd. De voorgelezen preek (er is in Arnhem al geruime tijd geen eigen voorganger) 
neemt inclusief twee tussenzangen een uur in beslag. Ze is onderdeel van een reeks over de 
profeet Elia, vandaag met de titel ‘Elia’s laatste opdracht’. Koning Ahazia is gewond geraakt 
en wil weten of hij er bovenop zal komen. Daartoe zendt hij boden uit naar een heidens 
orakel in de buurt maar hij stuit op Elia. ‘Vlucht tot de Heere, niet tot de afgod’, is de 
boodschap van het Bijbelverhaal, dat van vers tot vers en met allerlei uitweidingen wordt 
uitgelegd. Tot tweemaal toe regent het vuur uit de hemel voordat een lid van Ahazia’s 
lijfwacht begrijpt dat zijn missie niet deugt en Elia naar de koning begeleidt. Maar aan Ahazia 
zijn de tekenen niet besteed en het loopt slecht met hem af. 
 
Na het slotlied, ‘De Heer verlost en spaart Zijn volk dat op Zijn hulp vertrouwt. Het zal, door 
Hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard’ (Ps. 34,11), is er gelegenheid om na 
te praten met twee leden uit de kerkenraad, liturg/preeklezer, Leen Roeleveld en ouderling 
Johan Pitlo. Hoe ervaren zij zelf de positie van de gemeente waaraan zij beiden als 
ambtsdrager zijn verbonden? Zij zeggen ook zelf wel te  worstelen met de spanning in vorm 
en inhoud die traditie en actuele cultuur voor hun kerkgemeenschap opleveren en in een 
stedelijke omgeving anders zijn dan op het platteland. Sommige veranderingen gaan daarbij 

http://www.kerkenmilieu.nl/


 4 

vanzelf – over vaccinatie tegen Covid is nauwelijks discussie – en moderne media en 
gewoonten zijn in een stedelijke context als de Arnhemse minder een probleem. Met name in 
activiteiten voor jongeren wordt geprobeerd de oude taal begrijpelijk te maken. Maar de oude 
tradities blijven toch vooral waardevol en dierbaar. 
 
Als kerkgenootschap zijn de Gereformeerde Gemeenten in 1907 ontstaan uit een fusie van 
andere kerken en gemeenten uit de Afscheiding van 1834. De Arnhemse gemeente begon in 
1948, vond in 1969 onderdak aan de Groen van Prinstererstraat, en trekt haar 120 leden uit 
stad en wijdere omgeving. De bescheiden omvang maakt het moeilijk om een eigen 
predikant te onderhouden, vandaar dat er veel leesdiensten zijn en er veelvuldig een beroep 
wordt gedaan op predikanten uit de buurt. Ook het vervullen van ambten en vrijwillige 
functies is moeilijk. Dat is een barrière voor deelname aan boven- en buitengemeentelijke 
organen. Classicale en synodale vertegenwoordiging eisen tijd en menskracht en ook 
zending en werelddiaconaat vragen om betrokkenheid. Op  ad hoc basis slaagt de 
Arnhemse ‘GerGem’ er toch ook in om zo nu en dan mee te doen aan sociale en diaconale 
initiatieven in de eigen buurt.  
 
Kees Tinga 
 
Op www.wikipedia.org  is onder ‘Protestantisme in Nederland’ een schema te vinden dat ontstaan en splitsingen 
van het calvinisme in Nederland zichtbaar maakt. Informatie over de Gereformeerde Gemeente Arnhem is te 
vinden op de website www.gergemarnhem.nl. De zondagse kerkdiensten (aan de Groen van Prinstererstraat nr. 
1) zijn om 10.00 en om 16.00 uur. Doordeweeks vinden verschillende andere activiteiten plaats, zoals 
Bijbelkringen, catechisaties, vrouwengroepen en avondgebeden. 

 
 

Uit de landelijke Oecumene 
door Bruno Vreeburg   

 
Bij de landelijke oecumene van de Raad van Kerken in Nederland viel mij dit 
keer het volgende op.   
 

Werkdag over vluchtelingen op 20 november 2021 van 10.00 tot 16.00 uur. 
De Werkgroep Vluchtelingen van de landelijke Raad van Kerken organiseert een 
bijeenkomst die gewijd zal zijn aan ongedocumenteerde vluchtelingen. Naast sprekers zijn er 
verschillende groepen aanwezig die actief zijn met en voor deze groep van vluchtelingen.  
Zij zullen zich die dag presenteren. De soms schrijnende situatie van ongedocumenteerde 
vluchtelingen verdient de aandacht van de Kerken. Geheel vrijblijvend is de bijeenkomst niet, 
want de dag zal eindigen met de vraag of er gemeenten/parochies bereid zijn een klein 
netwerk te vormen dat gastvrijheid voor een ongedocumenteerde wil organiseren bij iemand 
thuis, voor een bepaalde periode. 
Meer informatie en opgave:  
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/werkdag-vluchtelingen/ 
 
Oecumenisch Inspiratiefestival. Men maakt ook melding van het Oecumenisch  
Inspiratiefestival op Terschelling op vrijdag 22 tot zondag 24 oktober 2021. Er zijn veel 
activiteiten over het eiland verspreid. Samen: vieren, zingen, bidden, delen, muziek maken, 
dansen, spelen, sparren, plannen maken, ontmoeten, inspireren, wandelen, fietsen, 
bezielen, beleven, verbinden en nog veel meer…….  
Mocht je nog mee willen doen, dan moet je je zo snel mogelijk aanmelden want het is heel 
kort dag.   
Zie hiervoor: https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/  Je moet zelf voor eigen onderdak 
zorgen.  
 

http://www.wikipedia.org/
http://www.gergemarnhem.nl/
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/werkdag-vluchtelingen/
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
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Visie en beleidsplan van de Raad van Kerken Nederland. Onlangs stelde de Raad van 
Kerken de visie en missie voor het beleidsplan van de komende vijf jaar vast. Uitgangspunt 
van de Raad van Kerken is dat de christelijke kerken met elkaar verbonden zijn in de doop 
en het Evangelie om de grote oecumenische opdracht vorm te geven namelijk te blijven 
getuigen van Gods onvoorwaardelijke trouw en liefde. Bij deze opdracht zal de Raad van 
Kerken zich richten op de volgende activiteiten: 

- Het gesprek over geloof en kerkelijke gemeenschap in deze tijd. 
- Activiteiten met aandacht voor de maatschappelijke vraagstukken, duurzaamheid en 

leefbaarheid, humane opvang van vluchtelingen, sociale vraagstukken zoals 
armoede en tweedeling in de samenleving en de vredesopdracht van de kerken. 

- Het interreligieuze gesprek met andere godsdiensten. 
 
Zie verder: https://www.raadvankerken.nl/organisatie/visie-en-missie-
raad/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-oktober-2021 
 
 
 
 

Een paar onderwerpen uit de oecumene in Arnhem en omgeving  
 
Jansbeek Lezing van Ahmed Marcouch in de Waalse Kerk 
De Jansbeek Ekklesia organiseert op  15 november 2021 om 20.00 uur  in de Waalse Kerk. 
Gasthuisstraat 1, Arnhem de Jansbeek Lezing. Deze keer wordt de lezing gegeven door 
onze burgemeester Ahmed Marcouch. Het thema is ‘Macht en compassie’. Er zijn maar 65 
plaatsen, dus je moet je opgeven. De kosten zijn € 8,-. Reserveren kan op 
https://jansbeekekklesia.nl/  vanaf 17 oktober.  
 
Oecumenische pelgrimsviering en wandeling op woensdagochtend  
In de Vredesweek is hiermee begonnen georganiseerd door de Doopsgezinde Gemeente 
samen met de Jansbeek Ekklesia, de Parkstraatgemeente en de Waalse Kerk. Deze 
wandeling is nu iedere vierde woensdagochtend van de maand voor iedereen die graag 
wandelt en verdieping en stilte zoekt.  
Plaats: Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem. 
 
Programma:  
Vanaf 9.00 uur: Welkom, binnenkomen in stilte 
9.30 uur: Meditatieve viering van een half uur 
10.00 uur: Koffie en thee en échte Arnhemse Meisjes 
10.30 uur: Wandeling naar en in Park Sonsbeek in stilte en al pratend weer terug naar de 
Waalse kerk 
12.00 uur: Potluck lunch en nagesprek 
13.00 uur: Afronding 
 
Bijzonderheden: We eindigen met een potluck lunch, dus we vragen aan iedereen wat te 
eten mee te brengen. Aanmelden: graag, (maar hoeft niet persé) bij Aly Meijer: 
predikant@doopsgezindenarnhem.nl of tel. 06-26493146. 
 
Bezinningsmoment in de Koepelkerk Arnhem op dinsdag.  
Elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de 
Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten 
of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even 
niets te hoeven. 
Dit is een mooi gemeenschappelijk initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de 
Protestantse Gemeente Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem. 
 

https://www.raadvankerken.nl/organisatie/visie-en-missie-raad/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-oktober-2021
https://www.raadvankerken.nl/organisatie/visie-en-missie-raad/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-oktober-2021
https://jansbeekekklesia.nl/
mailto:predikant@doopsgezindenarnhem.nl
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Coming-Outdag en Coming-Out Sunday 
Op Coming-Outdag die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, wordt aandacht besteed aan het 
moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of 
haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt: het uit de kast komen oftewel de 
coming-out. Coming-Outdag is in de Verenigde Staten van start gegaan en vond in 
Nederland voor het eerst plaats in 2009. Voor kerken is dit regelmatig aanleiding om op 
zondag diensten te organiseren of om op een andere manier hier aandacht aan te besteden. 
Vanuit de Doopsgezinde Gemeente Arnhem kregen wij bericht van een Regenboogviering. 
Die viering is de zondag 3 oktober opgenomen. Hieronder is de verborgen link op youtube 
om deze dienst te bekijken: https://youtu.be/VIDBtNK8nhk 
Dit is zeker een onderwerp waar we in de Oecumene met elkaar aandacht aan mogen 
besteden.  
In Leeuwarden vindt ter gelegenheid van Roze zaterdag op 16 oktober een regenboogviering 
plaats. Zie daarvoor: https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/oecumenische-
regenboogviering/ 
 
Kijk ook eens in kerkbladen van andere kerken 
En natuurlijk is in de kerkbladen en op de websites van de verschillende kerkelijke 
gemeenschappen veel meer te zien over activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. 
 
 

Korte berichten 

 
• Zin in de regio: Zinnige activiteiten in de regio Arnhem voor mensen 

met een spirituele en/ of culturele interesse. U vindt het op 
www.zininderegio.nl Informatie en berichten plaatsen via info@zininderegio.nl  
 

• Vacature voor 10 of 6 uur per week: BSO medewerker voor locatie de Rank in 
Arnhem-zuid. Gezocht wordt een pedagogisch medewerker. Meer informatie op 
www.kleurrijk.nl  
 

• Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur. Het Coventrygebed is weer in de 
Waalse kerk. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees 
hier de achtergrond van het Coventry gebed: https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-
jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/  
 

• Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping het centrum voor bezinning en 
ontmoeting. Informatie over onze activiteiten vindt u op www.d3deverdieping.nl  
U vindt ons in gebouw Rozet op de derde verdieping in lokaal 3.09 
 

 

Adventsretraite 2021: ‘Hoop bedriegt niet’ 
door Bruno Vreeburg 
 

 De Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen organiseren voor de 
adventstijd beginnend op zondag 28 november een digitale online 
gebedsretraite. Deelnemers ontvangen dagelijks om 18.00 uur een 
gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. 
Zo’n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vragen die je 
kunnen helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je 

bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt. Op de zaterdagochtenden kun je deelnemen aan 
een geleide meditatie een geleide meditatie via zoom van ca. twintig minuten. Op zondag 
ontvang je naast het gebedsmateriaal ook een korte overweging over het thema van de 
nieuwe week. 

https://youtu.be/VIDBtNK8nhk
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/oecumenische-regenboogviering/
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/oecumenische-regenboogviering/
http://www.zininderegio.nl/
mailto:info@zininderegio.nl
http://www.kleurrijk.nl/
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/
http://www.d3deverdieping.nl/
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Deze retraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit (naar Ignatius van Loyola 
1491-1556), die als uitgangspunt heeft om God te zoeken niet waar de stilte en de 
afzondering is, maar daar waar de mensen zijn en we ons dagelijks leven leiden. Er was een 
tijd dat men in de Reformatie niet zo veel op had met Ignatius en de Jezuïeten. Een afkeer 
die overigens wederzijds was. Maar gelukkig hebben we in de oecumene dit soort 
antagonismen voor een belangrijk deel achter ons gelaten.  
In de aankondiging schrijft men: Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze retraite. 
Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed mogelijk dat je wordt 
verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of 
angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan 
in je leven - denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus' geboorte. Door het gebed vol te 
houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God is een God van 
vertroosting en wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18). 
Meer informatie, zie https://www.ignatiaansbidden.org/  en zoek dan de Adventsretraite. 
Inschrijven kan nu al heel eenvoudig door je mailadres op te geven. Het geheel is gratis. 
 
 
 
 

Verlangen naar verbinding en verdieping 
75 jaar Katholiek Vrouwendispuut 
 

Het Katholiek Vrouwendispuut bestaat 75 jaar. In 1946 werd het 
opgericht om de stem van de katholieke vrouw beter tot haar recht 
te laten komen in de samenleving. In het jubileumboek  
De Goede Gemeenschap beschrijft Jutta Chorus hoe het Dispuut 
anders dan veel andere organisaties kon blijven bestaan. 

Generaties sterke en maatschappelijk betrokken vrouwen hebben steeds opnieuw de traditie 
doorgeven en vernieuwd. Een verlangen naar verbinding, verdieping en inspiratie houdt het 
Dispuut actueel. 
 
Inspirerende vrouwen 
Driekwart eeuw bestaat het Katholiek Vrouwendispuut. Veel katholieke verenigingen en 
vrouwenorganisaties zijn intussen verdwenen. Ook het Dispuut kende moeilijke tijden. Op die 
momenten stonden er steeds inspirerende vrouwen op die het gedachtegoed van een 
nieuwe lading voorzagen. Het KVD weet daardoor waardevol te blijven, voor zijn leden en 
hun omgeving. 
 
Dialoog en inzicht 
Dispuutsleden bespreken tijdens lokale kringavonden en landelijke online bijeenkomsten 
actuele onderwerpen. Het zijn vaak onderwerpen waar je het met een partner of vriendinnen 
niet zo makkelijk over hebt. De leden brengen verschillende gezichtspunten mee waardoor 
er dialoog en meer inzicht ontstaan. Het geeft hen een breder inzicht in maatschappelijke 
vraagstukken. Het KVD daagt zijn leden uit om na te denken over wat hen drijft en wat hun 
keuzes bepaalt. Na 75 jaar is het nog even belangrijk dat vrouwen elkaar steunen en 
versterken. 
 
Diplomatiek verzet 
De geschiedenis van het KVD die De Goede Gemeenschap beschrijft, kenmerkt zich door 
vindingrijkheid, emancipatoir elan en diplomatiek verzet tegen politieke en kerkelijke 
machthebbers. Oprichtsters Marga Klompé en Wally van Lanschot constateerden dat 
vrouwen het hadden laten zitten na de eerste feministische golf. Zij stimuleerden vrouwen 
vanuit het Dispuut om open te staan voor politieke, bestuurlijke en wetenschappelijke 
functies. In een volgende fase zette het KVD in op de rol van vrouwen in de Kerk. Helaas 
zorgde dit voor teleurstelling en verdeeldheid. 

https://www.ignatiaansbidden.org/
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Traditie doorgeven 
Toch bleef het Dispuut verenigd in de christelijke traditie en geïnspireerd door het katholiek 
sociaal denken dat de waarde van iedere mens en het belang van de gemeenschap centraal 
stelt. De leden verhouden zich ieder op hun eigen wijze tot deze inspiratiebronnen. Vanuit 
diverse functies dragen KVD-leden actief bij aan de samenleving. Binnen het Dispuut geven 
de generaties kennis, ervaring en wijsheid door. Zij blijven kritisch en zoeken samen steeds 
nieuwe wegen naar de toekomst. De waarde en kracht van de goede gemeenschap houdt 
het Dispuut al 75 jaar bij elkaar. 
 
Het Katholiek Vrouwendispuut heeft zijn 75-jarig jubileum gevierd met een symposium op 
zaterdag 25 september 2021 in Utrecht. Hier vond ook de presentatie plaats van het 
jubileumboek De Goede Gemeenschap. 75 jaar Katholiek Vrouwendispuut 1946-2021 
geschreven door Jutta Chorus. 
 
Nadere informatie Katholiek Vrouwendispuut kring Arnhem via kvd.ipm@telfort.nl. 
 
 

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 novembernummer inzenden vóór 4 november 2021 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 10 november 2021. 
 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 383 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   
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