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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-injansbeek-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.

Informatie over D3rde Verdieping
Hart voor Zingeving
Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping, hét centrum voor
bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen,
workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.
Enkele van de activiteiten in de komende tijd:
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,
E-mail info@d3rdeverdieping.nl

GAAN EN KOMEN
Het belangrijkste verlies dat we de laatste maanden leden, was het plotselinge heengaan
naar een andere wereld van vriend Dick Blokker. Op 28 juni jl. was hij nog erg vanzelfsprekend aanwezig in onze AV. Enige weken later werd hij begraven; ik mocht op Moscowa
het woord voeren namens de Raad.
Zelden heb ik iemand ontmoet die zozeer betrokken was bij de Raad van Kerken Arnhem als
hij. Zo goed als altijd aanwezig - een enkele keer kwam er een vakantie tussen. Het vieren
van ons 70-jarig bestaan in 2018 is vooral aan hem te danken en volgend jaar is hij er niet
meer bij.
Hij sleepte sommigen onzer mee naar Amersfoort om daar ds Hans Stolp te ontmoeten.
Deze zou niet onze hoofdspreker worden, maar Dick had wel een alternatief voorhanden.
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Wie kan er in zijn schoenen staan? De Christengemeenschap mag zich beraden op een
opvolger m/v/x.
De columns in ons blad hielden op; het blad zelf ook bijna. Maar zie daar verscheen Ewald
den Blaauwen als de opvolger van Gerrit Koning. Daar zijn wij als bestuur natuurlijk heel erg
blij mee. Hij gaat zich bewijzen. Van de tien voormalige columnisten gaan er vijf (!) door; dat
belooft wat. Eenmalig ben ik zelf "de klos".
Ewald komt uit de Baptistengemeente Arnhem Centrum en wij kennen hem bijv. van de
organisatie van de Kerkennacht in het verleden.
Dezer dagen verschijnt onze brochure "Geloven in Arnhem" en dat blijven we van harte doen.
Johannes, voorzitter Raad van Kerken

Mogen we ze houden?
Over de omvang van vreemdelingen
In de Laarkerk in Zuidlaren liggen mannen op bedden in de voormalige soos, in Scheemda
spelen kinderen in de hal van De Ontmoeting en de kerkenraad in Roden heeft net een
douche aangeschaft zodat de vrouwen in het kerkgebouw zelf kunnen douchen: de crisisopvang van asielzoekers zorgt voor dynamiek en ongebruikelijke taferelen in de kerken. Bij
INLIA in Groningen is het ondertussen alle hens aan dek: hier coördineren ze de crisisopvang.
Mobiele telefoons rinkelen vrijwel onophoudelijk in de vergaderzaal van het INLIA Gasthuis
Groningen. Twee immense whiteboards tonen de bezetting in de kerken: hoeveel mensen
verblijven waar, tot wanneer, en waar is of komt ruimte beschikbaar? De vergaderzaal is
omgevormd tot situation room: dit is het knooppunt van de crisisopvang in de kerken.
Verpleegkundige Astrid loopt langs voor een kop thee in de pantry en wordt gelijk
aangeklampt. Een van de kerken heeft gebeld: een vrouw hoest al dagen en het wordt erger.
Wat te doen? De asielzoekers zijn nog niet medisch gescreend en zouden onder de
medische zorg in het aanmeldcentrum moeten vallen, maar ja… INLIA heeft gelukkig korte
lijntjes met de GGD, Astrid gaat bellen. De kop thee blijft achter op de vergadertafel.
Honderden asielzoekers kregen en
krijgen inmiddels crisisonderdak bij
tientallen kerken.
Aanvankelijk in Groningen en
Drenthe, maar nu in het hele land.
Soms staan de bedden in de kerk
zelf (zoals in de Jacobuskerk in
Zeerijp en de Nieuwe Kerk in
Groningen), soms op een andere
plek in het kerkgebouw (de
vergaderkamer van de kerkenraad
bijvoorbeeld, of de plek waar anders
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het koffiedrinken is), in pastorieën of andere kerkelijke gebouwen.
De Ontmoeting
“Het wordt elke zondag gepreekt hé?”, zegt vrijwilliger Epko in Scheemda, “Dus dan moet je
ook wat doen als het erop aan komt.” De Ontmoeting - hoe toepasselijk kan een naam zijn?
– vangt twee gezinnen op in het kerkgebouw. Een Syrische moeder met 4 kleine kinderen en
een Turkse met haar twee puberzonen van 13 en 15. De jongste zoon houdt twee van de
Syrische kleintjes bezig, terwijl de andere twee door de gang ‘scheuren’ op loopfietsje en
driewieler.
Speelgoed was er al, voor de zondagse kinderopvang, dus dat kwam mooi uit. Vrijwilliger
Betty heeft daarnaast prentenboeken meegenomen. Dat helpt een beetje met de taal. “Ik ben
blij dat we dit mogen doen”, zegt ze, “Je hart breekt als je die kindertjes ziet.” Er doen hier 40
vrijwilligers mee, de klok rond. Zodat er altijd iemand is, voor een praatje of als er wat mocht
zijn. Wie er ’s nachts is, slaapt in de kerkzaal. Maar overdag is die vrij, dus de diensten gaan
gewoon door. De vrijwilligers komen uit kerken uit de hele streek.
Kerkmuren geslecht
Dat is vaker het geval bij de crisisopvang. En dat is mooie bijvangst, zal iemand uit de kerk in
Wildervank later tijdens een door INLIA belegde vergadering vertellen: “Bij ons is de
scheiding weg, de kerkmuren zijn geslecht. Want iedereen deed mee: Gereformeerden,
Vrijgemaakten, Baptisten. Zelfs de burgerlijke gemeente werkt nu met ons samen.” Zo
verbindt de crisisopvang ook gemeenschappen in de plaatselijke samenleving. Toch mooi
gedaan van die asielzoekers.
Is de opvang in Scheemda klein maar fijn, in de Laarkerk in Zuidlaren is die veel groter en –
dat moet gezegd - aardig gestroomlijnd. Hier vangen ze maar liefst 40 mannen op in
vergaderkamers en de vroegere soos in het souterrain. Een taken- en mededelingenbord in
de eetzaal verraadt organisatorisch talent. Schoonmaak, was, boodschappen, douchen,
koken, enzovoorts: het is allemaal gecoverd.
TT-circuit
Er waren zo’n 170 vrijwilligers, vertelt coördinator Klaas, “Maar we kunnen nu afschalen.”
Want dweilen, stofzuigen, toiletten schoonmaken: de mannen doen het allemaal zelf. Met de
boodschappen hebben ze wat hulp nodig, maar dat begint aardig te lopen. Koken doen ze
nu ook zelf. In het begin deden de vrijwilligers dat nog, vertelt Klaas: “De mensen vonden het
waarschijnlijk niet te eten, maar ze dachten: die Nederlanders bedoelen het goed, haha.”
Hij neemt de mannen vandaag mee naar het TT-circuit. Niet om een evenement te gaan
bekijken, maar om de handjes uit de mouwen te steken: de stoeltjes op de tribunes moeten
gepoetst. 25.000 stuks. De kerk doet dat altijd met vrijwilligers. Dit keer zijn het de asielzoekers die de poetsbeurt voor rekening nemen.
Een leuk uitje, vinden de mannen, en ze hebben graag wat om handen. Kunnen ze wat terug
doen, bovendien. “Want Nederlanders zijn fijne mensen”, zegt Khalid. Hij sliep ruim een
week buiten in Ter Apel en is erg blij om in Zuidlaren onderdak te zijn: “Beter hier dan in een
azc.”
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“Family”
De opvang in de kerken verloopt over het algemeen zonder problemen met de buurt. Op een
heel enkele plek na, waar de communicatie niet helemaal goed was gegaan en omwonenden zich roerden. Daar is het met een luisterend oor en een goed gesprek weer goed
gekomen. In Zuidlaren kwam één buurtbewoner net thuis van vakantie toen de 40 mannen ’s
avonds met de bus arriveerden. Even schrikken. Maar hij is inmiddels vrijwilliger. En zo loopt
het vaker.
Mensen ontmoeten elkaar, leren elkaar kennen, leggen verbinding, smeden vriendschappen.
Asielzoekers onderling, asielzoekers en vrijwilligers, vrijwilligers onderling, vrijwilligers en
omwonenden, enfin: u snapt het idee. “We are family”, zeggen de vrouwen in Op de Helte in
Roden. Ze kenden elkaar niet, kwamen uit Syrië, Jemen en Somalië – en Roden dus. Maar
nu zijn ze verbonden.
Blijven
“Kunnen ze niet bij ons blijven?”, vraagt coördinator Mathilde dan ook, tijdens eerdergenoemde vergadering van INLIA. “Ik zou het onze vrouwen gunnen. En onze vrijwilligers!”
Zo hecht is de groep geworden. En: de kerken weten dat de instroom in de asielprocedure
nog steeds chaotisch verloopt. Mensen worden van hot naar her gesleept, van crisisopvang
naar Ter Apel en weer naar crisisopvang. Dat was niet de afspraak, maar is wel de realiteit.
In Roden willen ze de vrouwen daarvoor behoeden. Ook al omdat de ‘wachtkamer’ van Ter
Apel in Zoutkamp is: op een militair oefenterrein notabene. “Wie verzint dat?”, vragen de
vrijwilligers zich af, “Om asielzoekers uit oorlogsgebieden daar te plaatsen?” Ze vinden: laat
hen hier blijven totdat er echt een plek voor hen is gevonden in een asielzoekerscentrum. De
vrouwen zelf willen niets liever: “We leven weer, sinds we hier zijn”, zegt een van hen, “We
zijn weer mensen.”
De maandagochtend daarop heeft Mathilde goed nieuws: de kerkenraad heeft toestemming
gegeven voor langer verblijf. Nu moet het nog geregeld worden met het COA, maar daar is
INLIA voor. Er is intussen nog uitbreiding gekomen; een moeder met 4 kleine kindertjes. De
groep telt nu 11 vrouwen (inclusief een meisje van 19) en 6 kinderen. Die andere twee
kinderen zijn jongens van 12 en 17 – die spelen al galgje met Nederlandse woorden. De
oudste wordt voortdurend aan het werk gezet. “Hij is de pakezel”, lacht Mathilde.
De jongeman lacht goedmoedig. “I’m having fun.” Hij wil medicijnen studeren en gaat nu
naar de internationale schakelklas. Is toch maar mooi even voor elkaar gebokst – al dat soort
regelwerk kost veel inspanning. Het meisje van 19 hoort het verlangend aan. Omdat zij
ouder dan 18 jaar is, heeft ze nu geen recht op onderwijs. “Ik wil ook studeren”, zegt ze
zachtjes.
Ondertussen komt een vrijwilliger wat mensen ophalen om bij haar thuis te douchen. Want
die voorziening ontbreekt in Op de Helte. Althans: tot nu toe. Binnenkort komt er een
douchecabine. Ook geaccordeerd door de kerkenraad. Mathilde glimlacht breed. Laat haar
en alle andere vrouwen in de groep – vrijwilligers en asielzoekers - maar schuiven… They
are family.
Bron: INLIA
Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting
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Jacobijnerstraat 5, 9712 HZ GRONINGEN
T 050-3138181
E krp@inlia.nl

(“On)verdraagzaamheid “ thema viering Olvékoor
“(On)verdraagzaamheid” is het thema van de Olvéviering die zondag 13 november om 10.00
uur begint in de Waalse kerk in Arnhem.
Het gebrek aan verdraagzaamheid in de samenleving is een actueel thema. Soms lijkt het
alsof er allemaal eilandjes van eigen gelijk zijn, waarbij tolerantie en respect voor de ander
vaak niet meer voorkomen. En je merkt dat mensen zich bij afwijkende opvattingen hard en
onverzoenlijk kunnen opstellen zonder te luisteren. Het roept de vraag op hoe je nog met
elkaar een gesprek kunt voeren over wat er echt toe doet? Hoe komt er nog verbinding tot
stand? In de viering wordt niet alleen stil gestaan bij (on)verdraagzaamheid maar ook hoe
een andere levenshouding perspectief kan bieden.
Er worden liederen van met name Huub Oosterhuis gezongen. Het koor staat onder leiding
van Ruud Hermans, voorganger is Wim Palstra. Na afloop wordt er koffie geschonken.
De Waalse kerk is te vinden via de Beekstraat en ligt achter het Stadstheater. Op de
parkeerplaats naast het theater is dat (tot 12.00 uur) gratis.

Adventsretraite ‘Vrouwen met Lef’ – niet alleen voor vrouwen!
Op 27 november gaat ‘Vrouwen met lef – (voor)moeders van Jezus’ van start.
Aanmelden tot uiterlijk 25 november. Kijk voor aanmelding op deze pagina:
https://www.zininmijnleven.nl/retraite/vrouwen-met-lef/
Heb je vragen? Mail Annet Hogenbirk: info@zininmijnleven.nl

Week van gebed 2023
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te
doen en recht te zoeken. Dit keer met bijzondere aandacht voor het onrecht van ongelijkheid
en racisme. De week vindt plaats van 15 tot en met 22 januari.
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Iedere dag in de Week van gebed kan er een gebedsbijeenkomst of viering georganiseerd
worden. Daarvoor is divers materiaal beschikbaar: gebedsboekjes, een voorbereidingsboekje, gebedskaartjes, posters en bijvoorbeeld een bewerkbare orde van dienst. Dit biedt
een goede basis voor het vormgeven van gebed en viering in eigen gemeente of parochie.
Lees hier verder over de beschikbare voorbereidingsboekjes.

Geloof en duurzaamheid Evenement op 18 november
Hierbij ontvangen jullie een uitnodiging voor het onderstaande Geloof en Duurzaamheid
Evenement. Het belooft een inspirerende dag te worden.
Opgave is mogelijk onderaan in de link: https://laudato-si.nl/event/laudato-si-event/

Bron:
Mirjam Schuilenga, consulent stichting De Kim
06-15150061
www.stichtingdekim.nl

Film ‘Entre les murs’ van regisseur Laurent Cantet
op 20 november om 15.00 uur in het Oosterbeekse Filmhuis
Traditiegetrouw vertonen we in de maand november een film.
Entre les murs geeft een krachtige close-up van een middelbare schoolklas in een
achterstandswijk anno 2008. Het is een soort tegenhanger van de documentaire ‘Être et
avoir’ uit 2002, over een liefelijke basisschool op het Franse platteland …
In Entre les murs botsen culturen en denkwijzen, wat zowel vermakelijk is als een uitdaging
voor de jonge leraar François. Hij gaat voor een respectvolle omgang, maar wordt daarin
door zijn leerlingen stevig op de proef gesteld.
Er wordt dicht op het onderwerp gefilmd waardoor de toeschouwer zich in de klas aanwezig
waant. De film won een Gouden Palm.
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Vanwege de lengte van de film is de aanvangstijd 15 uur.
Reserveren niet mogelijk; vol is vol.
Plaats: Filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85
Kosten: vrijwillige bijdrage
Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

19 november – interreligieuze bijeenkomst
Beste allemaal,
Hierbij willen wij jullie allemaal vragen om 19 november te reserveren in jullie agenda. Op
deze datum verwelkomen wij jullie graag bij de interreligieuze bijeenkomst in Türkiyem
Moskee. Wij starten in ons gebedshuis, dus trek je vrolijkste sokken aan :). Wij zijn druk om
het thema voor de dag te bepalen, hier komen wij dus nog over terug in de volgende e-mail.
Graag vernemen wij 'per mail' van jullie of jullie aanwezig zijn op 19 november.
Datum: 19 november
Plaats: Türkiyem Moskee, Eemslaan 6, 6826AC Arnhem
Programma:
09.15 Inloop
09.30 Welkomstwoord
09.35 Onderwerp van de dag
10.35 Nababbelen met thee en hapje
11.00 Afronding
Met vriendelijke groet,
Galip Aydemir, voorzitter Türkiyem Moskee
Nesrin Menkütaş, secretaris Türkiyem Moskee
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23 november – Lezing van Trouw columnist Stevo Akkerman
Wil je komen? Je kunt hier al reserveren.
Toegang tot de lezing is p. p. €8,50 (met Gelrepas €5).
Contant te betalen aan de entree.

Hoe weten we of we het ‘het goede’ doen? Bestaat er wel zo iets als 'goed' en 'kwaad'? En
waar halen we dat dan vandaan?
Trouw-columnist en schrijver Stevo Akkerman sprak over dergelijke vragen met schrijvers,
filosofen, theologen en psychologen, wat resulteerde in het boek ‘Wat is dan goed?’
In de Jansbeeklezing vertelt hij wat die zoektocht hem gebracht heeft en belicht hij de
achterliggende vragen en dilemma's.
Stevo Akkerman (Den Helder,1963) is journalist bij dagblad Trouw, waar hij driemaal per
week een column verzorgt. Daarnaast publiceert hij romans en non-fictie. Zijn boek
'Donderdagmiddagdochter' werd bekroond in Nederland en Vlaanderen, voor zijn columns
ontving hij in 2017 de J.L. Heldringprijs.
Woensdag 23 november in
De Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Lezing 20.00 uur. Entree vanaf 19.30 uur.
Je bijdrage: € 8,50, met Gelrepas € 5,50. Inclusief koffie/thee in de
pauze. Betalen kan alleen contant bij de entree.
Parkeren: Naast de Schouwburg, € 2,90 per uur. Zondag tot 12.00
uur gratis. Musisgarage: van 06:00 tot 18:00 uur: € 2,50 per uur.
Tussen 18:00 en 06:00 uur: € 0,50 per uur.

Vacatures bij Stichting Kruispunt
Beste kookgroepen,
Hierbij wil ik de vacature voor inval gastvrouw/heer onder de aandacht brengen.
Afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat er in drukke periodes (bijvoorbeeld door verlof of
ziekte) te veel druk op het team kwam te staan. Hierdoor konden we soms moeilijk open
blijven. Om dit in de toekomst te voorkomen willen we gaan werken met een invalpool. We
denken hierbij aan een of enkele mensen die zich betrokken voelen bij het werk van
Kruispunt en af en toe kunnen bijspringen in de functie van gastvrouw/ heer.
Omdat deze functie ook verantwoordelijkheden met zich meedraagt gaat dit dan ook om een
betaalde functie. Mochten jullie zelf interesse hebben, of iemand kennen die hier interesse in
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heeft, dan horen wij dat graag middels een motivatiebrief.
Zie voor meer informatie de vacature in de bijlage.
Hartelijk dank,
Pieter van der Toorn
Stichting Kruispunt
026-4433072
Spoorwegstraat 13
6828 AM Arnhem

Overleg Kerken en Overheid Arnhem
Geachte mevrouw, mijnheer, beste mensen,
Namens de kerngroep nodig ik u uit voor de ontmoeting van de deelnemers aan het Overleg
Kerken en Overheid op woensdag 16 november om 19.30 uur in wijkcentrum de Symfonie,
Johan de Wittlaan 238 / hoek Valckenierstraat.
Het is goed weer met elkaar te spreken over actuele ontwikkelingen waar we allen als kerken
en geloofsgemeenschappen mee te maken hebben. Om van elkaar te leren, elkaar te
bemoedigen en wellicht om nog beter met elkaar te kunnen samenwerken.
Naast het bijpraten over wat er in onze kerken en kringen gebeurt in het kader van zorg en
hulpverlening zal het met name ook gaan over de onderwerpen energiearmoede en de
opvang van vluchtelingen/asielzoekers in onze stad.
Hopelijk bent u erbij op de 16e!
Geeft u zich even op via onderstaand mailadres?
Hartelijke groet en graag tot binnenkort!
Kees van Esch, voorzitter
cevanesch@gmail.com

Afscheid van Paul Brommet
Paul Brommet (OKK) - de opvolger van pr. Joke Kolkman als vertegenwoordiger van de
Oud-Katholieke Kerk in de RvKA - gaat ons - om gezondheidsredenen - verlaten. Hij neemt
DV op zondag 27 november afscheid in/na haar reguliere dienst in de OKK. Wij hopen hem
daar te zien (A. van Nieuwenaarlaan 3a).
Johannes Kon, voorzitter RvKA

Dringende oproep
Ik ken enkele Farsi sprekende mensen (Iran en Afghanistan) - die zeer slecht Engels
spreken, maar wél Nederlands zouden willen leren spreken.
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Waar zouden deze mensen terecht kunnen ? Wellicht kan een lezer(es) van dit Bulletin me
met informatie helpen ?
Sjef van der Gun
Baptistengemeente Arnhem
Privé: mobiel 06 37 41 60 74

Jansbeek Aktueel november 2022
Zie ook: website en facebook.
Contactpersoon: C. Follender, 06-24723206, c.follender@eusebiusparochie.nl.
Locatie van de activiteiten (tenzij anders aangegeven): Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1,
Arnhem

Workshop Gregoriaans 2022 in de Waalse Kerk
5, 12,19, 26 november en 3 december op zaterdagen, steeds van 10.00 tot 12.00 uur.
Vesperviering op zondag 4 december, 17.00 tot 18.00 uur. Alle info en opgeven: zie de
website.
Themaviering van en met het Olvékoor
Zondag 13 november, 10.00-11.00 uur . Aansluitend koffie.
Viering, waarin de persoonlijke situatie van mensen of de problemen en knelpunten
binnen de huidige samenleving uitgangspunt zijn en in verband gebracht wordt met
Bijbelse verhalen en met liederen van vooral Huub Oosterhuis. In deze viering met als
thema ‘Verdraagzaamheid’ zal Wim Palstra voorgaan.
Verdieping op de zondagmorgen
Zondag 20 november, 10.00 tot 11.00 uur. Graag opgeven bij Clem Follender ; per
mail of 06-24723206
We verdiepen ons in met name de gedichten en de evangelietekst van de afgelopen
vesper.
Oecumenische pelgrimsviering en wandeling (DG).
Woensdag, 23 november , 9.30- 13.00 uur. Aanmelden bij Aly Meijer, per mail of tel.
06-26493146.
Voor mensen, die houden van wandelen en op zoek zijn naar stilte en verdieping. Korte
meditatieve viering met aansluitend koffie/thee en daarna, voor wie wil, een wandeling
naar en in park Sonsbeek, waarin we ons in stilte bezinnen n.a.v. een onderwerp. Al
pratend over het onderwerp lopen we terug naar de Waalse kerk. Meer info: zie de
website van Jansbeek ekklesia en die van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem
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(organisator van de activiteit)
Jansbeek Lezing door Stevo Akkerman ‘Wat is dan goed?
Woensdag 23 november, 20.00-22.00 uur. Meer info en reserveren: zie de website
Hoe weten we of we ‘het goede’ doen? Bestaat er wel zo iets als 'goed' en 'kwaad'? En
waar halen we dat dan vandaan? Trouw-columnist en schrijver Stevo Akkerman sprak
over dergelijke vragen met schrijvers, filosofen, theologen en psychologen, wat
resulteerde in het boek ‘Wat is dan goed?’ In de Jansbeeklezing vertelt hij wat die
zoektocht hem gebracht heeft en belicht hij de achterliggende vragen en dilemma's.
Open gesprek: ‘portes ouvertes’ (WKA)
Dinsdag 29 november, 10.30 uur - 12.00 uur. Opgeven niet nodig.
Welkom voor uitwisseling over een actueel onderwerp, dat raakt aan maatschappelijke
en persoonlijke thema’s. Gespreksleider is Joost Röselaers, predikant van de Waalse
Gemeente Arnhem. Deze activiteit is een initiatief van de Waalse Gemeente. Iedereen
welkom.
Coventryvredesgebed
Iedere vrijdag, 12.30 -13.00 uur.
Bidden voor vrede wereldwijd en in kleine kring.
Samen met 200 kerken over de wereld, die ooit getroffen zijn door oorlog en geweld.
VOORAANKONDIGING
Gregoriaanse vesper
Zondag 4 december , 17.00-17.45 uur
Met de gezangen van de tweede zondag van de Advent.
Door het ad hoc vespercursuskoor, Dorien Verheijden en leden van Capella
Eusbebiana.
Het geheel o.l.v. Alexander Saladin.

Bezinning in de adventstijd
Ik wil hier de aandacht vestigingen op twee bezinnende producten voor de adventstijd, één
uit protestantse hoek en éen van katholieke oorsprong. Beide projecten zijn zeer
oecumenisch van inslag en kunnen een brede groep aanspreken.
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De Adventskalender 2022 van het NBG: Het wordt licht
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap verspreidt ook dit jaar weer de zogeheten
Adventkalender voor de vier weken voor kerst.. Het thema voor dit jaar 2022 is: ‘Het wordt
licht’. De advent die dit jaar op zondag 27 november begint valt in de donkerste tijd van het
jaar. Kou en duisternis houden ons meer bezig omdat de energiekosten de hoogte inschieten.
En er zijn verwoestende oorlogen in de wereld. Licht en warmte zijn niet vanzelfsprekend.
Daarom is dit jaar voor dit thema gekozen. De kalender bevat voor elke dag een natuurfoto,
een Bijbeltekst met toelichting en een vraag om de dag mee in te gaan. De kalender is gratis
aan te vragen via de site van het NBG: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/adventskalender2022/

Er is bij het NBG ook een adventsbijbelproject voor kinderen. Het thema hiervan is: ‘Ik kan
niet wachten’. Voor gebruik thuis is er een adventsposter met 29 stickers en een
adventsboekje. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Iedere dag van advent plak
je een sticker op de poster en ontdek je welke Bijbelse personen wachtten op de vervulling
van Gods belofte. Informatie hierover vindt je ook op de bovengenoemde website.
De digitale Adventsretraite 2022 van de jezuïeten
De jezuïeten zijn een orde van religieuzen in de Katholieke Kerk. Al een aantal jaren
organiseren zij een digitale Adventsretraite. ‘Het woord is mens geworden’ is de titel van de
Adventsretraite van dit jaar. De retraite gaat op 27 november van start, de eerste
adventszondag, en eindigt met kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de
jezuïeten. Er zullen naar verwachting zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn
geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org. Deelnemers
aan de retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen,
citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode
en de menswording van God intenser te beleven. Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd
kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via Zoom.
Wij hopen dat deze activiteiten inspiratie kunnen geven naar kerstmis toe, op weg naar het
feest van de Heer die het menszijn met ons deelde.
Bruno Vreeburg

Eendaagse retraite van Arnhem Student Point
In april dit jaar hebben we het 35ste lustrum van Arnhem Student Point uitgebreid gevierd misschien was u daar ook wel bij aanwezig!
Omdat we dit jaar nog een keer stil willen staan bij ons lustrum, organiseren we op 26
november een één-daagse retraite. Een dag vol van bezinning, connectie en verdieping. De
dag zal vol zitten met typische ASP ingrediënten: workshops, verbinding maken met jezelf en
met elkaar én natuurlijk lekker eten.
De één-daagse retraite houden we bij het Bilderberg Hotel. Hét hotel in de omgeving dat
staat voor verbinding, samenkomen en elkaar - ondanks culturele verschillen - ontmoeten.
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Het hotel ligt in een prachtige omgeving, dus er is ook voldoende ruimte voor een prachtige
wandeling - zoals de wandelingen waar ASP mede bekend om staat.
Daar wilt u toch ook bij zijn? Claim snel uw (gratis!) ticket via Eventbrite!
Wanneer? Zaterdag 26 november 2022
Tijd? 10:00 - 17:00, Inclusief lunch
Locatie: Hotel Bilderberg
Ticket: https://www.eventbrite.com/e/tickets-the-getaway-one-day-retreat-458665800757

HELP de voedselbank!
Voedselbank Arnhem wordt de laatste maanden overspoeld door nieuwe klanten, die
allemaal in aanmerking komen voor een voedselpakket. Mensen die voorheen nog net
konden rondkomen, redden het nu niet meer. Wij ondersteunen deze mensen heel graag
met een wekelijks voedselpakket, maar hiervoor hebben wij:
 Meer voedsel nodig
 Meer geld nodig
 Meer vrijwilligers nodig!
Voedselbanken zamelen al jaren het voedsel in dat over blijft in de markt, maar dit aanbod
loopt hard terug. Leveranciers zijn mede door de gestegen kosten steeds preciezer in het
vaststellen van de benodigde productie. Dit betekent dat er minder (goed) voedsel verspild
wordt. Dit juichen wij toe, maar het betekent wel dat er minder aanbod bij de voedselbanken
komt. Omdat het aantal klanten hard stijgt, betekent dit dat het steeds moeilijker wordt om de
pakketten goed gevuld te krijgen. Wij doen daarom een beroep op de samenleving:






doneer royaal aan de voedselbank, als u iets kunt missen, bijvoorbeeld door uw
energiecompensatie aan ons te doneren. Wij begrijpen heel goed dat veel mensen de
energiecompensatie hard nodig hebben, maar gelukkig zijn er ook heel veel mensen
voor wie dit niet geldt. Uw bedrag komt bij ons rechtstreeks ten goede aan inwoners
die onvoldoende geld hebben om boodschappen te doen. Wij werken alleen met
onbetaalde vrijwilligers en we gaan deze bijdragen direct omzetten in gezonde
houdbare producten, zoals rijst, pasta, pastasaus, soep, ontbijtgranen, koffie, thee,
olie, broodbeleg. Koelverse producten krijgen we voorlopig genoeg, dus die hoeven
we gelukkig niet in te kopen.
Als er een inzamelingsactie in uw supermarkt gehouden wordt, doe dan mee en koop
producten in voor mensen die zelf niet genoeg geld hebben voor de boodschappen.
Wij zorgen dat deze producten goed terechtkomen.
Als u een kerstpakket krijgt en u kunt en wilt dit eigenlijk best missen, breng het dan
langs bij ons distributiecentrum (Bruningweg 7 in Arnhem). Onze klanten zullen u
dankbaar zijn!

Verder hebben we altijd vrijwilligers nodig. Zowel mensen voor de ‘handjes’ (in de koeling,
als winkelassistent, op de heftruck) als mensen voor de ‘hersenen’: vooral die laatste
categorie is steeds moeilijker te vinden, maar coördinatoren en daghoofden zijn bij ontzettend belangrijk en hard nodig. En gelukkig is dit ook nog heel leuk en dankbaar werk. Velen
zijn u voorgegaan.. Wie volgt? Kijk op onze website: www.voedselbankarnhem.nl
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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: Ewald den Blaauwen
Coördinator columns: vacant
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 decembernummer inzenden vóór 9 december 2021 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 15 december 2021.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 383 e-mailadressen.
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

