Bulletin extra Raad van Kerken Arnhem
Dit is een extra editie.
De reguliere editie nr. 106 verschijnt op 13 april.
Inhoud:
-Lezing Thomas Quartier op 19 april
-Dodenherdenking op 4 mei in Waalse kerk
-Hulpactie vluchtelingen uit Oekraïne
-Passiekruis op 9 april in Arnhem
-Colofon

'Theoloog des Vaderlands' houdt lezing in Arnhem op 3e Paasdag.
Prof. Dr. Thomas Quartier osb werd eind 2021 voor één jaar benoemd tot "Theoloog des
Vaderlands". Deze titel is een inmiddels jarenlange traditie in vooral protestants-christelijke
kring. Hij is de eerste monnik aan wie deze eer te beurt valt. Hij is inmiddels al geruime tijd
'Benedictijner' - voorheen te Doetinchem - thans te Leuven.
Op dinsdag 19 april 2022 (3e Paasdag) staan de deuren van de Koepelkerk voor hem en
ons open tussen 19.30 en 22.00 uur.
Het thema van zijn lezing luidt : "Blijven. Monastieke geluiden in bewogen tijden."
[NB : "Monastiek" gaat vooral over het inspirerende kloosterleven].
Aan de hand van liederen [hij zingt ze zelf] en
verhalen wil hij basiswaarden vanuit de
kloostertraditie belichten, die ook en juist in tijden
van crises onze zoektocht kunnen openhouden.
Hij wil de volgende zinzoekende vragen aan de
orde stellen :
-"Wat biedt stabiliteit en harmonie ?"
-"Wat geeft kracht voor een geëngageerd leven ?"
Een financiële bijdrage voor deze lezing ad € 5,=
(ter plaatse te voldoen) - wordt op hoge prijs gesteld.
Thomas Quartier is hoogleraar Liturgische & Rituele Studies aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en hoogleraar Monastieke & Liturgische Spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit
Leuven; directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies en onderzoeker
verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
Thomas Quartier (geb. Kranenburg [D], 1972) heeft diverse boeken op zijn naam staan :
* Zinzoekers (i.s.m. Paul van der Velde); 2018;
* Kloostermensen (i.s.m. Leo Fijen); 2018;
* Heilige woede. Radicaal monnik zijn; 2018;
* Kiemcellen. Van klooster naar wereld; 2018;
* Anders leven. Onderweg naar een hedendaagse spiritualiteit; 2017;
* Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld; 2017

4-meiviering
Dodenherdenking
Voorafgaand aan Dodenherdenking bij het monument op het Audrey Hepburnplein vindt op
woensdag 4 mei eerst een "viering" plaats in de Waalse Kerk om 18.30 uur.
Ds. Elsje Pot (PGA) is gevraagd ons daarin voor te gaan.
Na afloop van die viering gaan wij - traditiegetrouw - met onze krans namens de Raad van
Kerken Arnhem richting Stadhuis, waar wij ons mengen onder andere participanten. In
principe gaat onze burgemeester, Ahmed Marcouch, daarin voorop.
Om 19 45 uur start dan de rondgang, die eindigt vóór 20.00 uur bij de kerk.

Hulpactie vluchtelingen uit Oekraïne
Overleg Kerken en Overheid Arnhem
Bijna 7 miljoen inwoners van Oekraïne zijn op de vlucht. Meer dan 4 miljoen hebben hun
land moeten achterlaten. De helft ervan zijn kinderen!
Ook vanuit Presikhaaf willen wij hulp bieden.
Kom op zaterdag 9 april a.s. en breng hulpmaterialen mee.
Wij hebben voor die dag nog wat vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden.
Wij hebben nog handjes/hulp nodig! Kom je ook?
Zaterdag 9 april 2022 - tussen 9:00 en 15:00 uur
Meld je aan met een mailtje aan: allon.cheng@vitanos.nl
Wij nemen dan contact met je op met verdere informatie.
Vermeld s.v.p. daarbij je naam, mailadres en telefoonnummer.
Kees van Esch

Passion kruis op 9 april in Arnhem
Welkom!

Ken jij dit kruis (zie bijlage)? Juist, het is het Passion-kruis. En het komt naar Arnhem!
Op zaterdag 9 april staat dit kruis van 18.00 tot 22.00 uur op het plein van de Sionkerk
(Callunastraat 6) en jij bent van harte welkom hier een kijkje te komen nemen. Het is een
laagdrempelig moment van bezinning en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Je kunt
er een kaarsje branden, een kaartje schrijven voor iemand die dat nodig heeft of je
gedachten op een bord te zetten. Er is ook alle ruimte om je gedachten te delen, vragen te
stellen of gewoon even stil te worden. Er is koffie en thee, en er zijn mensen om mee in
gesprek te gaan. Het kruis is voor iedereen gratis toegankelijk.

Stiltetraining met Mirjam van der Vegt
Op diezelfde avond wordt in de Sionkerk een stiltetraining gehouden door stiltetrainer Mirjam
van der Vegt (20.00 uur). Tijdens deze interactieve avond ontdek je leven vanuit de basis.
De lessen van genade leren je leven in plaats van streven. Mirjam van der Vegt neemt je
mee op een reis van je hoofd naar je hart, onder andere n.a.v. het boek De kracht van rust,
dat in 2021 werd verkozen tot beste spirituele boek.
Deze avond ontdek je de gezonde wisselwerking van werk en rust. Je ontvang je
levenslessen voor werk en het goede leven van wereldwijde inspirators. Van rapper Typhoon
tot een blinde bisschop in Oeganda: allemaal ontdekten ze de basis van leven waarin alles
goed komt.
De avond is een combinatie van stilte beleven, meditatieve momenten, kunst kijken,
wetenschappelijke feiten en persoonlijk interactief aan de slag. Je gaat met praktische
handvatten naar huis.
Kaartjes voor deze avond koop je via https://zingenindekerk.nl/evenementen/mirjam-van-dervegt-arnhem/bestellen/ De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar Noodhulp Oekrain
(van Kerkinactie).
Informatie:
·
Datum: zaterdag 9 april
·
Locatie: Callunastraat 6, Arnhem (Sionkerk)
·
Tijd: Passion-kruis – 18.00-22.00 uur.
Stilteavond met Mirjam van der Vegt: 20.00 – 22.00 uur
·
Kaartjes concert:
https://zingenindekerk.nl/evenementen/mirjam-van-der-vegt-arnhem/bestellen/
Christina Barbosa, Hart voor Arnhem, tel. 06-28326760

Colofon
Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Dit is een extra editie!
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 aprilnummer inzenden vóór 7 april 2022 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 13 april 2022.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 388 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

