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Geef Licht 
 
Het wordt steeds vroeger donker                  
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 
Geef licht 
Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Stef Bos 
(Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem) 
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Zorg voor het klimaat raakt het hart van de kerk 
9 januari 
 

De kerken hebben een belangrijke rol te spelen in de 
huidige klimaatcrisis. Dat is de overtuiging van theologe 
Trees van Montfoort, auteur van Groene Theologie, het 
theologieboek van het jaar 2019. Als kerken relevant willen 
zijn, moeten ze laten zien dat ze midden in de wereld 
staan. Zorg voor milieu en klimaat moet niet beperkt zijn 
tot kleine specialistische groepjes in de kerken, niet 
slechts een van de thema’s in de marge en niet alleen 
praktisch van aard. In haar boek pleit ze ervoor dat de 

zorg voor het klimaat het hart van de kerk raakt. Het betekent een ander licht op de bijbel. 
Het betekent een herziening van ons christelijk wereldbeeld. Een herwaardering van de 
natuur, waar de mens een bescheiden deel van is. 
 
Niet alleen met het coronavirus, maar ook met de klimaatverandering roept de natuur ons tot 
de orde. Dwingt ons tot een antwoord. Van Montfoort laat zien dat christenen een antwoord 
in de bijbel kunnen vinden. In Groene Theologie neemt ze daartoe de lezer bij de hand. 
 
Op zondag 9 januari 2022 komt ds. Trees van Montfoort op uitnodiging van ds. Frans Ort 
naar de kerk van Rozendaal, waar ze deelneemt aan de dienst, met daarna een korte 
introductie gevolgd door een gesprek. De dienst begint om 10 uur.  
 
Het ligt in de bedoeling om rond het boek Groene Theologie en in samenwerking met de 
Raad van Kerken Veluwezoom deze bijeenkomst als startpunt te nemen voor de vorming 
van een Oecumenische Groene gespreksgroep, geleid door ds. Ida Eldering uit Velp en 
Hennie de Pous uit Dieren 
 
Data: 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni.    
Tijd: 20.00 – 22.00 uur vanaf 19.30 uur inloop met een drankje. 
Plaats: Grote kerk, Kerkstraat 32 Velp, zaal Biljoen. 
Er zal een intekenlijst klaar liggen.   
 
Wie nu al zijn of haar interesse in deze groep wil laten weten, kan mailen naar 
ida.eldering@hotmail.com, henniedepous@iofc.nl of naar de secretaris Raad van Kerken 
Veluwezoom Hannie Brouwer < brostro@hetnet.nl>.  
 
 

Week van gebed voor eenheid  

16 t/m 23 januari 2022 
 
Traditiegetrouw houden we in Arnhem weer de gebedsweek 
voor eenheid. 
Onder de nodige voorbehouden hebben we weer een 
gevarieerd aantal kerken enthousiast gevonden om mee te 
doen aan de jaarlijkse gebedstocht door de stad. Elke dag 
in de week wordt in een andere kerk een viering of 
gebedsuur gehouden en op zaterdag organiseren we een 

wandeling. Grotendeels zal dit ook online te volgen zijn. Alle details, adresgegevens en ook 
komende (!) updates in het programma zijn op internet te vinden: 
www.weekvangebedarnhem.nl 
 
Zondag 16 januari, 10:15 uur, oecumenische viering in/vanuit de Eusebiuskerk 

mailto:ida.eldering@hotmail.com
mailto:henniedepous@iofc.nl
mailto:brostro@hetnet.nl
http://www.weekvangebedarnhem.nl/
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Maandag 17 januari, 20:00 uur, gebedsuur in/vanuit de Koepelkerk 
Dinsdag 18 januari, 20:00 uur, gebedsuur in/vanuit Stadsklooster Arnhem 
Woensdag 19 januari, 20:00 uur, gebedsuur in/vanuit Rafaelgemeente Oase 
Donderdag 20 januari, 9:00 uur, gebedsuur in de Johanneskapel 
Donderdag 20 januari, 20:00 uur, gebedsuur in/vanuit de Waalse kerk 
Vrijdag 21 januari, 12:30 uur, Coventry-gebed in/vanuit de Waalse kerk 
Vrijdag 21 januari, 17:00 uur, vespers vanuit Abdij Koningsoord 
Zaterdag 22 januari, 10:00 uur, gebedswandeling door Park Sonsbeek 
Zondag 23 januari, 10:00 uur, oecumenische viering in/vanuit de Lucaskerk 
Al deze data en tijden zijn onder voorbehoud -Deo Volente- en mogelijk zullen niet alle bijeenkomsten 
te bezoeken zijn. De meeste zullen in ieder geval wel online te volgen zijn. 

  
Tijdens de Week van gebed voor eenheid in 2022 staan miljoenen christenen vanuit de hele 
wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar 
Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. Ook in Arnhem. De centrale 
Bijbeltekst komt uit Mattheüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om 
Hem te aanbidden’. Het materiaal voor de gebedsweek is dit jaar voorbereid door christenen 
uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar 
spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak 
ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de 
volken daar te leiden. De ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, 
hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont. 
 
Zoals elk jaar doen we ook in Arnhem van harte mee aan deze gebedsweek. Vanuit onze 
plaatselijke Raad van Kerken en Hart voor Arnhem zijn verschillende kerken benaderd om 
invulling te geven aan vieringen en gebedsuren. We hebben weer een mooi programma 
kunnen samenstellen, met dagelijks momenten van gebed. In verband met het virus en de 
maatregelen is het programma voorlopig dus nog wel onder voorbehoud. Tot op het laatst 
kunnen zich nog wijzigingen voordoen. Houd u bij twijfel dus de agenda op de genoemde 
website maar in de gaten! Gezien het grote aantal mensen dat vorig jaar online deelnam aan 
de Arnhemse vieringen en gebedsuren, hopen we ook in 2022 via livestreaming weer een 
groot deel van het programma aan te bieden. 
 
Voelt u zich welkom om mee te doen en wilt u overwegen om juist in deze week eens aan te 
sluiten bij (of af te stemmen op) een kerk waar u normaal gesproken niet naartoe gaat? In 
het kader van de eenheid, bevelen we dat natuurlijk van harte aan! 
 
Komende updates: www.weekvangebedarnhem.nl 
Voor info en contact: info@weekvangebedarnhem.nl 
 
Namens Raad van kerken Arnhem & Hart voor Arnhem, 
Johannes Kon & Wim Bos 

 
 

COLUMN door Teun Alblas 

 
Overdaad 
 

In mijn jeugd bad mijn moeder bij het begin van de maaltijd vaak een gebed dat 
velen van u ook nog wel zullen kennen. Het luidde: “O Vader, die al ’t leven voedt / 
Kroon onze tafel met uw zegen; / En spijs en drenk ons met dit goed, / Van Uwe 
milde hand verkregen! / Leer ons voor overdaad ons wachten / Dat w’ons gedragen 
als ’t behoort / Doe ons het hemelse betrachten; Sterk onze zielen door Uw Woord! 

http://www.weekvangebedarnhem.nl/
mailto:info@weekvangebedarnhem.nl
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Deze woorden schoten mij door het hoofd, toen ik afgelopen week een kort bezoek 
bracht aan CentrO , het grote winkelcentrum in Oberhausen, nadat ik  daarvoor 
daarnaast in de Gasometer, de voormalige gashouder, die omgebouwd is tot 
tentoonstellingsruimte, een  werkelijk prachtige fototentoonstelling had bekeken over 
natuur, dieren en planten. De omschakeling naar het in weelde badende 
winkelcentrum was groot en wellicht mede daardoor, schoot mij het zinnetje uit 
bovenstaande oude tekst te binnen: “Leer ons voor overdaad ons wachten”.  Het was 
er, begrijpelijk in deze tijd van het jaar, druk en mensen sjouwden met tassen vol 
inkopen. Thuisgekomen sloeg ik mijn dagblad Trouw open en viel mijn oog op een 
artikel met de kop: “Voor miljoenen in Jemen dreigt de hongerdood”. Een enkel 
fragment:  “In Jemen woedt al jaren een verwoestende oorlog. Honderdduizenden 
zijn inmiddels door het oorlogsgeweld om het leven gekomen en miljoenen zijn op de 
vlucht geslagen. Misdaden worden over en weer op grote schaal begaan. 
Hongerdood dreigt voor miljoenen, ook voor 400.000 kinderen”. 
 
Wat een tegenstelling ! Onze welvaart hier, weliswaar ook niet vrij van zorgen 
(klimaat, Corona, racisme en extremisme enz.), maar toch…!  De onvoorstelbare 
tegenstelling tussen arm en rijk, tussen blank en zwart , tussen oorlog en vrede  en 
noem maar op, en dat allemaal op onze ene planeet!! 
 
De grote problemen van deze wereld lossen wij niet op, maar een andere zin uit 
datzelfde gebed luidt:  “Dat w’ons gedragen als ’t behoort! “ Er is een gezegde, dat 
zegt: “Overdaad schaadt!”  Dat is wijsheid! Wellicht moeten we proberen te luisteren 
naar deze woorden en onze levenswijze daarnaar inrichten.  Daarbij helpen ook de 
laatste twee regels van het gebed:  “Doe ons het hemelse betrachten, sterk onze 
zielen door Uw Woord”.  
 
Teun Alblas is redacteur van de Kerkklok, het kerkblad van de PG Schaarsbergen. 
 
 

 

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  
 

• 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/  
 

• Bezinningsmoment in de Koepelkerk 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 gemeenschappelijk initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de 
Prot. Gem. Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem. 

 

http://www.zininderegio.nl/
mailto:info@zininderegio.nl
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/
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• Nieuwjaarsreceptie 2022 van de R.K. Eusebiusparochie: zondag 9 januari 2022 
om 13.00 uur in de Martinuskerk, Steenstraat 7. 
 

• Coventry-Gebed voor vrede en verzoening. Elke vrijdag welkom van 12.00-12.20 uur 
in de Remonstrantse kerk te Oosterbeek, Wilhelminastraat 10 
 

• 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 
 

• Akoestische piano aangeboden: Wegens verhuizing naar een appartement wordt 
een akoestische piano aangeboden. Is 30 jaar oud, in september nog gestemd en 
heeft een goede klank. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Hermine de 
Winkel, tel. 026 381 94 06/ 06 823 855 70 
 

 

Gera luidde de kerkklokken voor oecumenisch vredesgebed 
 
Gera is een stad in het oosten van de Duitse deelstaat Thüringen waarmee STIOC namens 
de Raad van Kerken in Arnhem al decennialang oecumenische contacten onderhoudt. De 
kerken in Gera luidden op zaterdag 11 december om 12.00 uur de kerkklokken en daarna 
vond een oecumenisch vredesgebed plaats in de St Trinitatiskerk. De kerken willen hiermee 
uitdrukken onze naaste lief te hebben midden in deze roerige en onzekere tijden van 
spanning, conflicten en wantrouwen bij veel delen van de bevolking. Michael Kleim, 
voorganger van de Evangelisch - Lutherse kerk, stuurde ons het onderstaande bericht 
hierover. 
 
Klaas van der Hoek, secretaris STIOC. 

 
Ob laut, ob leise: Nächstenliebe verlangt Klarheit  
Glockenläuten und ökumenisches Friedensgebet  
 
Am Samstag, den 11. Dezember 2021 werden 12:00 Uhr die 
Geraer Kirchenglocken zu Gebet, Frieden und Besonnenheit 
aufrufen. Nach dem Geläut laden wir in die St. Trinitatiskirche zu 
einem ökumenischen Friedensgebet. Auf diese Weise wollen wir 
uns als christliche Gemeinden Geras deutlich hörbar und 
gleichzeitig in der Stille zur Nächstenliebe bekennen. 
 
Die schwierige Situation der Pandemie hat in den letzten Monaten 
zu Spannungen, Zerrissenheit und Misstrauen in vielen Teilen der 
Bevölkerung geführt. Dies versuchen politische Hassprediger zu 
missbrauchen. Sie versuchen, mit Rassismus, 
demokratiefeindlicher Propaganda und Verschwörungslügen 
gesellschaftliche Konflikte anzuheizen und Unsicherheit zu 
schüren. 
 
Die Adventszeit lädt zur Besinnung ein, in der die Sehnsucht nach Frieden wachgehalten wird. So 
setzen wir mit aller Klarheit unser Gottvertrauen und unsere Nächstenliebe für den Frieden im 
Zusammenleben unserer Stadt ein. 

 
Foto: St Trinitatiskerk, Gera 

 

http://www.d3deverdieping.nl/
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Raad van Kerken Arnhem  
wenst alle lezers goede 

kerstdagen en  
een voorspoedig 2022! 

 
 

 

 
 
 
 

Colofon 
 
Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem. 
Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com ) 
Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com ) 
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 6 januari 2022 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 12 januari 2022. 
 
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 voorzitter of onze secretaris of naar 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com   
 

mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com
mailto:vrar2010@gmail.com
mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com
http://www.rvkarnhem.nl/
mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com

