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Chronologisch 
 

15 dec. Chamber Ensemble Kyiv zie pg . 10 

17 dec. Kamerkoor Capella Arnhem zie pg. 11 

17 dec. Noem Hun Namen – herdenking zie pg. 11 

18 dec. Oecumenisch projectkoor zie pg. 8 

18 dec. Kerstsamenzang in de Eusebiuskerk zie pg. 12 

19 dec. Chamber Ensemble Kyiv zie pg. 11 

21 dec. Pelgrimsviering en wandeling zie pg. 6 

24 dec. Kerstavondviering met Olvé-koor zie pg. 7 

24 dec. Kerstavondviering met Capella Eusebiana zie pg. 7 
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Korte berichten 

 
 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. 

 

Nieuwbouw Ayasofia moskee 
 
Woensdagavond 30 november mocht ik namens de Raad van Kerken Arnhem wederom die 
andere Raad toespreken nl. de gemeenteraad van Arnhem over het voornemen het 
bestemmingsplan van een bedrijventerrein (Fluvium) aan de Westervoortsedijk te wijzigen 
t.b.v. de bouw van een moskee (met minaret) aldaar. In maart 2021 deed ik dat ook al. 
 
Arnhem kent diverse moskeeën maar ze zijn nauwelijks te zien of als zodanig te herkennen. 
Wij hebben al tientallen jaren (min of meer) goede contacten met de moskee-organisaties: 
rechtstreeks via de uitnodigingen voor hun iftar; ook de eertijdse samenwerking bij 
gelegenheid van de 4-meiherdenking en vooral niet te vergeten de 5 pogingen vanaf 1991 
een platform voor levensbeschouwingen op te richten dan wel in stand te houden.  
 
De naam van wijlen ds Cees Bouma mag hier nog wel eens genoemd worden. Ons 'track 
record' mag er zijn ! Wat niet mag, zijn de beroerde omstandigheden waarin moskeeën 
moeten zien te overleven of te floreren : gedateerde en oude school- of bedrijfsgebouwen en 
grotendeels verstopt. "Kerkgebouwen" zijn over het algemeen veel zichtbaarder in de wijken. 
 
Onderhavige moskee zit al 22 jaar in een oud winkelpand aan de Sonsbeeksingel; volstrekt 
ontoereikend voor de wensen en de mensen. Het vorige en huidige college van B&W 
proberen nu dóór te pakken.  
 
Als ook de bouwvergunning / omgevingsvergunning is verleend, kan in 2024/2025 het 
gebouw eindelijk het licht zien - na 25 jaar ploeteren. Maar de gemeenteraad kan binnenkort 
knopen doorhakken. De stichting Islamitische Unie financiert alles zelf : grondaankoop en de 
bouw. Geen cent belastinggeld. 
 
Wordt vervolgd. Het feest van de Vrede en het Licht komt al weer wat dichterbij. 
 
Johannes Kon  

 

Christelijk onderwijs in Arnhem doe je samen!  
 
GSG Guido Arnhem, Evangelische basisschool de Rank en basisschool Pieter Jongeling 
maken zich samen sterk voor goed christelijk onderwijs in Arnhem. Als ouders vind je het 
belangrijk dat onderwijs en opvoeding goed op elkaar aansluiten en dat kinderen zowel op 
school als thuis dezelfde normen en waarden meekrijgen. Daarom hebben GSG Guido 

https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/
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Arnhem, EBS de Rank en Pieter Jongelingschool de handen ineengeslagen om nog meer 
het belang van christelijk onderwijs in Arnhem voor onze kinderen onder de aandacht te 
brengen. Onder andere is door deze drie scholen de website ikkiesvoorchristelijkonderwijs.nl 
opgericht. Hier vind je alle informatie over waarom het kiezen van een christelijke school een 
logische stap kan zijn. Daarnaast vind je ook in een overzicht alle voorlichtingsmomenten 
voor het komende jaar.  
 
Kiest u voor christelijk onderwijs? Meer informatie nodig of vragen?  
Mail dan naar info@ikkiesvoorchristelijkonderwijs.nl of bel met de betrokken directeuren:  
Erik Hendriksen, directeur De Rank, 06-57381549, directie@ebs-derank.nl  
Hester Blok, directeur basisschool Pieter Jongeling, 06-36001546  
Janine van Drieënhuizen, directeur GSG Guido Arnhem, 06-28121351 
 

 
 

INLIA bericht: Veertig pubers in crisisopvang kerk Leek 
 
In september hadden ze al veertig mannen in de kerk, nu zijn het veertig jongens. Van twaalf 
tot achttien jaar oud. Uit Eritrea en Syrië vooral. “Ja, dat is even omschakelen”, zegt 
predikant Roel, die fungeert als coördinator van de crisisopvang (“Ik geloof dat ik daartoe 
gebombardeerd ben inderdaad”, antwoordt hij droogjes op de vraag.) 
 
Op de website van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Leek staat ‘Wij willen een gastvrije 
gemeenschap zijn, waar iedereen welkom is’. Dat brengt de kerk in praktijk dus. 
 
Veertig pubers, ga er maar aan staan. Veertig pubers in groepen die elkaars taal niet 
spreken, ook nog. Veertig pubers met ieder hun verhaal. Uit oorlogsgebieden gevlucht, de 
lange reis naar Europa doorstaan, moederziel alleen hier. Wat zullen ze allemaal mee 
hebben gemaakt? Vrijwilliger Hieke schudt onwillekeurig haar hoofd en schouders, als om de 
gedachte af te schudden. “Je moet er niet aan denken.” 
 
Soep en biljart 
De lunch is deze middag net geweest. Met soep, door Hieke en mede-vrijwilliger Janet 
bereid. Linzensoep en pittige tomatensoep. De kids hebben het zich goed laten smaken. De 
meesten zijn alweer gevlogen, enkelen helpen mee met afruimen en schoonmaken. Een 
jong jochie boent als de beste. “Dat is echt een lieverd, hoor”, zegt Janet. 
 
De voorzieningen zijn hier prima: op zolder is zelfs een soos. Compleet met tafelvoetbal 
(druk bezet), biljart (eveneens druk bezet) en bar. Die laatste wordt nu niet gebruikt – in ieder 
geval niet voor alcohol. ‘Geen 18: geen druppel’, immers. Nog los van het feit dat het geloof 
van een deel van de jongens dit verbiedt. 
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Roken tegen honger 
Dat geloof verbiedt roken dan helaas weer niet; ze roken bijna allemaal. Ook een paar die 
pas veertien jaar oud zijn. Op die leeftijd al verslaafd, constateert een vrijwilliger mismoedig. 
Dat leren ze op de vlucht, weet haar collega: “Als je rookt, voel je de honger niet zo erg.” 
 
Naast het clubje dat buiten staat te roken, zijn er op de binnenplaats ook wat jongens aan 
het voetballen. Als ze doorhebben dat er mensen kijken, doen ze extra hun best. “Messi”, 
roept er een. En “Barcelona”. Een mooi moment om hen wat over het Nederlandse voetbal 
bij te brengen, denkt uw scribent: “Arjen Robben!” De jongen herhaalt het gretig. Maar ‘FC 
Groningen’ of ‘Bayern München’ nazeggen gaat hem te ver: “Barcelona!” 
 
Vanochtend was er even gedoe tussen twee groepjes. Verschillende nationaliteiten, Syriërs 
en Eritreeërs verstaan elkaar niet; een misverstand is zo geboren. Kwade koppen kunnen bij 
pubers best snel uit de hand lopen, en dan hebben deze jongens nogal wat meegemaakt en 
onzekerheden bovendien. Het liep dus even uit de hand, kwam zelfs tot een klein hand-
gemeen. 
 
Niet van suiker 
Een medewerker van het COA vraagt zich af of de kerkelijke vrijwilligers het nu nog wel zien 
zitten. Hieke reageert nuchter: “Ik heb zelf zes kinderen hoor, ik ben wel wat gewend. En het 
was binnen anderhalve minuut voorbij.” De vrijwilligers hier zijn niet van suiker, dat zie je. 
Maar wacht even; een medewerker van het COA? Inderdaad, dat is nieuw in de crisisopvang 
in de kerken. 
 
Omdat dit minderjarigen zijn, stelt het COA medewerkers beschikbaar voor de opvang, en 
voorzieningen. Zo worden de maaltijden in dagelijkse pakketten per persoon geleverd. De 
kerk in Leek vult die aan. Met lekkere, verse soep bijvoorbeeld, en tussendoortjes. Want 
verse groenten zijn belangrijk, en: pubers hebben altijd honger, weet Roel. 
 
De twee medewerkers van het COA zijn vanochtend na de ruzie met de jongens gaan zitten. 
Met tolken erbij natuurlijk. Een vrijwilliger kent iemand die Tigrinya spreekt, een ander 
iemand die Arabisch spreekt. Die kwamen helpen. Dus: zitten en praten. COA-medewerker 
Janet: “We hebben hen gevraagd hoe ze dit voortaan willen voorkomen.” 
 
“We moeten het samen doen” 
Het leidde tot een lijstje leefregels, door de jongens zelf bedacht. Zoals: “Als je ruzie hebt, 
praat je het één op één uit, niet met de hele groep.” Of: “Als je elkaar niet begrijpt, laat je het 
rusten totdat er een tolk is.” En bovenal: “We moeten het samen doen.” Een les die nergens 
misstaat. Janet print de regels uit, met vertaling, en hangt ze op de deuren. 
 
Buiten brengt een aantal jongens het in praktijk: ze helpen elkaar een kleurspoelinkje in het 
haar te doen. Zwart dachten ze, maar het blijkt in de praktijk diep donkerblauw. Roel helpt 
hen glimlachend uit de droom. Voorlopig kunnen ze er met hem om glimlachen. Ze 
verzorgen zich goed, vertellen de vrijwilligers. “Eerder vroeg die hele jonge knul daar om een 
nagelknippertje. Zat ‘ie keurig boven een bordje z’n nagels te knippen.” Precies zoals hij het 
van zijn moeder thuis heeft geleerd, dacht Hieke. 
 
Het is niet ieder puberjoch dat graag iedere dag schone kleren aantrekt, z’n haren wast, z’n 
tanden poetst en uitgebreid doucht. Maar ook niet ieder puberjoch heeft een lange gevaar-
lijke reis achter de rug, met slechts sporadisch sanitaire voorzieningen. En eenmaal 
aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel zaten ze nog zonder douche, zonder 
schone kleren. Zonder bed overigens ook – dagenlang met z’n tientallen in een kantoor-
ruimte, slapend op stoelen. Deze jongens hebben het allemaal meegemaakt. Ze halen het 
nu in. 
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Hieke en Janet met soep 
 
Impact van 4 dagen 
Vier dagen kunnen ze even bijkomen in Leek. Donderdag 3 november arriveren de jongens, 
maandagochtend 7 november vertrekken ze alweer; het COA heeft een opvanglocatie 
gevonden. Vier dagen; wat is dat nou helemaal, zou je zeggen. Maar in deze levens hebben 
die vier dagen een grote impact gehad, blijkt bij het afscheid. 
 
Onbezoldigd tolk Lydia, zelf net twee maanden hier uit Syrië, zag hen komen en gaan. ”Ze 
kwamen heel onzeker aan - ‘Waar belanden we nu?’ – maar ze werden zó warm ontvangen. 
Je zág ze ontspannen.” Lydia is via INLIA ingeschakeld: de jongens spreken geen Engels, 
de vrijwilligers in Leek geen Arabisch. Er is dus af en toe een tolk nodig. 
 
Een goede, stevige hug 
En ook weer niet, zegt Lydia: “Ondanks de taalbarrière hebben ze een band opgebouwd. 
Echt.” Hoe dat kan? “De kids zijn in Leek vier dagen omgeven met love and care.” Fijn is dat 
er ook leeftijdgenootjes vrijwilliger zijn. De groep wil eigenlijk helemaal niet weg. Ze vragen 
Lydia die laatste ochtend om voor hen te vertalen zodat ze Roel en het team kunnen 
bedanken. Met applaus. (Ook voor Lydia trouwens, die er verlegen van wordt.) 
 
Bij het afscheid omhelzen ze Roel allemaal. Eén voor één, een goede, stevige hug. 
Sommigen vechten tegen tranen. Roel zelf ook, ziet Lydia. Als de bus wegrijdt, blijven de 
jongens zwaaien. De jonge vrijwilligers op de stoep ook. Rennen nog een stuk om de bus zo 
lang mogelijk in zicht te houden. “Zo mooi, die warmte tussen onbekenden - the love from 
stranger to stranger. Wow.”Lydia laat de tranen maar gewoon komen. 
 

INLIA 
Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting 
Jacobijnerstraat 5, 9712 HZ  GRONINGEN 
T 050-3138181, E krp@inlia.nl 

mailto:krp@inlia.nl
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'Eerste oogst' van de 11e assemblee 
Wereldraad van Kerken 
 

 
 
Dit, 52 pagina's tellende, nummer geeft een eerste impressie van de verschillende 
thematische bijeenkomsten tijdens de assemblee. Een selectie van de 25 blogs, door 
Nederlandse deelnemers, geeft een indruk van de sfeer, de bijzondere vieringen en 
bovenal de vaak onvergetelijke ontmoetingen tijdens de assemblee. 
 
Deze uitgave van Oecumenische Bezinning wil, ook met terugwerkende kracht, het werk en 
programma van de Wereldraad meer bekendheid geven. We hopen daarmee ook een 
bijdrage te leveren aan de doorvertaling van de slotverklaringen en andere opbrengsten van 
deze assemblee in de Nederlandse kerken en kerkelijke organisaties. 
 
Download gratis 
 

Woensdag 21 december en 18 januari - pelgrimsviering 

 
We beginnen met een meditatieve viering om 9.30 uur in de Waalse kerk, Gasthuisstraat 1. 
Vanaf 9.00 uur is de kerk al open om te kunnen genieten van de stilte. Om 10.00 uur drinken 
we koffie/thee en is er tijd voor een kennismakingsvraag. Vanaf ongeveer een uur of 10.30 
wandelen we deels in gesprek, deels in stilte naar Park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je 
een bezinnende vraag mee. De ochtend duurt tot 13.00 uur en eindigt met een potluck-lunch, 
waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. 
 
Je kunt ook een deel van het programma meedoen, bijv. alleen de meditatieve viering en/of 
het koffiedrinken of pas aansluiten vanaf de wandeling om 10.30 uur of alleen de lunch. Alles 
is mogelijk. Iedereen is van harte welkom! 
 
We vragen een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten, het richtbedrag hiervoor is 5 
euro. Opgeven graag, maar hoeft niet, bij Aly Meijer, alyjjmeijer@gmail.com. 
Zie ook op de website van de doopsgezinden 
Arnhem: https://www.doopsgezindenarnhem.nl/ 
 

https://www.raadvankerken.nl/oecumenische-bezinning/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-november-2022#Aanmelden-OecumenischeBezinning
mailto:alyjjmeijer@gmail.com
https://www.doopsgezindenarnhem.nl/
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Hartelijke groeten van Aly Meijer 
predikant@doopsgezindenarnhem.nl 
06-26493146 
 

 

 

 Jansbeek Aktueel 

 

Zie ook: website  en facebook.   
Contactpersoon: C. Follender, 0624723206, c.follender@eusebiusparochie.nl. 
Locatie van de activiteiten (tenzij anders aangeven) : Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem 

 

Verdieping op de zondagmorgen 

Zondag 18 dec. 10.00 tot 11.00 uur in de bovenzaal. 

Bezinning/uitwisseling aan de hand van een adventstekst van Anselm Grün. 

   

Kerstavondviering van en met het Olvékoor 

Zaterdag 24 dec. 20.00-21.00 uur. vanaf 19.30 uur: kerstliederen 

Locatie: DE NIEUWE KERK, voorheen Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505, 

Arnhem 

  

Kerstavondviering van en met Capella Eusebiana 

Zaterdag 24 dec. 21.00-22.00 uur 

Locatie: WAALSE KERK 

mailto:predikant@doopsgezindenarnhem.nl
https://jansbeekekklesia.us11.list-manage.com/track/click?u=1f631b5ef046b9682033a63f0&id=71975c996f&e=1e1256b21a
https://jansbeekekklesia.us11.list-manage.com/track/click?u=1f631b5ef046b9682033a63f0&id=8ab31dbb98&e=1e1256b21a
mailto:c.follender@eusebiusparochie.nl
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Drempeluur: viering op de grens van het oude en het nieuwe jaar 

Zaterdag 31 dec. 19.00-20.00 uur 

M.m.v. enkele leden van Capella Eusebiana olv Alexander Saladin. 

We staan stil bij de spanningen en mooie momenten in de wereld, bij verdriet en 

vreugde in ons persoonlijk leven. We spreken en zingen, voor het oog van de 

Eeuwige, onze verlangens uit voor het nieuwe jaar,  

  

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. 

  

Info vanuit de organisatie van Jansbeek ekklesia 

Op de website vindt u onder de kop: ‘Onze ekklesia’/’verslaglegging’ : 

Informatie vanuit JE Breed Overleg van 12 september j.l. 

Informatie vanuit de vergadering de JEraad van 29 september j.l.  

Verzoek teruggave energie 
 
Met bijgevoegd formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energie-
belasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE; tot 1 januari 2020 ‘opslag 
duurzame energie’) die u hebt betaald voor het verbruik van aardgas en/of elektriciteit in een 
onroerende zaak.  

Voor welke instellingen?  
Uw instelling komt in aanmerking voor een teruggaaf als uw instelling een van de volgende 
soorten instellingen is:  

 instelling van levensbeschouwelijke of religieuze aard  

 charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling  

 algemeen nut beogende instelling (ANBI)  

 sociale instelling  

 multifunctioneel centrum, zoals dorpshuis  

 

Zondag 18 december – concert in Oosterbeek 

 
Op zondag 18 december om 19:00 uur verzorgt het oecumenisch projectkoor Oosterbeek 
o.l.v. Danny Nooteboom m.m.v. voorganger Dorienke de Vries en organist Dick van der Meer 
een uitvoering van Benjamin Brittens ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’ in de 
Bernulphuskerk in Oosterbeek. De toegang is gratis. 
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Een onverwachte ontmoeting met Margriet Kok 
Zaterdag 19 november zou er een interreligieuze bijeenkomst zijn in de Turkiyem Moskee, 
aan de Eemslaan in Arnhem, maar ik stond voor een dichte deur. De deur aan de andere 

kant van de moskee was wel open en 
daar was Margriet Kok doorheen 
gekomen en zij zag mij staan aan de 
andere kant van de dichte deur. Ze 
vroeg mij naar haar toe te komen. Ik 
ontmoette haar dus bij de open deur en 
samen gingen we naar binnen. We 
hebben geroepen, maar zagen en 
hoorden niemand. Ook waren we in de 
gebedsruimte aangekomen. Een hele 
mooie gebedsruimte, met een hoogpolig 
tapijt. 
 
Op een gegeven moment kwam er 
iemand van de moskee naar ons toe, 
iemand die in het bestuur van de 

moskee zat en zich bezighoudt met alles wat in de moskee plaatsvindt. Hij wist echter niets 
van de interreligieuze bijeenkomst, maar hij ging de organisator, de voorzitter van de moskee, 
Galip Aydemir, wel even bellen. Die vertelde ons dat de bijeenkomst verzet ging worden naar 
een nieuwe datum, want er waren te veel afzeggingen en een van de bestuursleden had 
corona gekregen. Binnenkort zal de bijeenkomst wel doorgaan. Margriet en ik hadden 
daarvan helaas geen bericht gekregen, omdat wij niet via de voorzitter zelf de uitnodiging 
hadden gekregen, maar via andere kanalen. 
 
Margriet nodigde mij daarna uit om bij haar een kopje koffie te komen drinken. Margriet werkt 
als diaconaal consulent in de Protestantse Gemeente Arnhem. Zij werkt in de wijk samen 
met allerlei mensen, bijv. in het Statenkwartier met mensen van de Chinese kerk om de hoek 
en de gereformeerde kerk. Ook werkt ze samen met hulpverleners, buurtwerkers, in de wijk. 
Ze vertelde over een lunchbijeenkomst voor mensen die eenzaam zijn, gefaciliteerd door een 
sponsor. Dit was een groot succes. Er kwamen 12 dames, die elkaar niet kenden, maar de 
bijeenkomst was heel gezellig. Graag willen ze er een vervolg aan geven. 
 
Margriet vertelde ook over de inspire-
rende ontbijtbijeenkomst van het OKO, 
Overleg Kerken en Overheid, die begin 
oktober ging over armoede. Jessica 
van Hintum, ervaringsdeskundige, was 
komen vertellen over haar ervaringen 
over hoe je armoede doorbreekt. Dit 
deed ze heel inspirerend. Margriet 
werkt ook samen met de groep ‘Verzet 
tegen armoede’. 
 
Daarnaast is ze ook nog lid van de 
oecumenische geloofsgemeenschap 
de Regenboog die een onderdeel is 
van de PGA Arnhem-Zuid. Deze 
geloofsgemeenschap organiseert allerlei creatieve diensten, bijvoorbeeld ooit een kerkdienst 
buiten tussen de schapen over psalm 23. 
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Wat was het fijn om haar beter te leren kennen en om op deze manier verbinding te leggen, 
via een spontane ontmoeting bij de Turkse moskee. Wie weet 
komen de twaalf dames van de lunchbijeenkomst de volgende 
keer bij ons in de Waalse kerk lunchen aansluitend aan de 
pelgrimsviering, waarbij we toch al samen een potluck lunch 
organiseren. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Ze zijn in ieder 
geval van harte welkom heb ik tegen Margriet gezegd. Ik hoop 
dat ze binnenkort bij ons langskomen. We komen de woens-
dagochtenden 30 november, 21 december en 18 januari weer 
bij elkaar voor een meditatieve viering, wandeling en lunch. 
Iedereen is welkom. 
 
Mocht je meewillen naar de interreligieuze bijeenkomst dan 
kan dat ook. Geef het bij mij aan, dan kan ik ons samen 
aanmelden. De datum is nu nog onbekend, maar het zal 
waarschijnlijk op een avond zijn. 

Bordje in de gang van Margriet 
 
Aly Meijer 
  

Kamermuziek door musici uit Oekraïne 
Het Chamber Ensemble Kyiv speelt vijf concerten in Arnhem, Rheden, Ellecom en 
Schaarsbergen van 11 tot 19 december onder de titel: ‘Veerkracht, liefde en hoop.’ 
De musici komen uit Oekraïne en zijn vrijgesteld van deelname aan het leger, omdat hun 
muzikale bijdrage belangrijker wordt geacht vanwege het uitdragen van de Oekraïense 
cultuur. Door concerten te geven binnen en buiten Nederland zamelen zij ook geld in voor 
hulp aan Oekraïne. In dit geval voor gehandicapte kinderen uit Oekraïne. 
 
De omstandigheden voor de musici verslechteren sterk door dreiging van aanslagen en 
halvering van salarissen. Daarom ondersteunen wij hen ook met de opbrengsten van de 
concerten. De organisatie van het concert is in handen van de Stichting Soloveyko. De 
kosten van de concerten worden vrijwel geheel gedragen door de kerkelijke gemeenten, 
zodat de opbrengsten ten goede komen aan het project van de Stichting Hart voor Kinderen 
en de musici. 
 
Voor het concert in Rheden worden de vluchtelingen die in Velp verblijven speciaal 
uitgenodigd en verder is het voor iedereen vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage is 
uiteraard zeer gewenst. Het gaat om klanken en woorden van ‘Veerkracht, liefde en hoop’ 
voor alle betrokkenen. 
 
De concerten zijn op de volgende locaties en data: 

 Schaarsbergen, Dorpskerk donderdag 15 december, 20.00 uur 
 Ellecom, Dorpskerk zondag 18 december, 15.00 uur 
 Arnhem, Koepelkerk maandag 19 december, 20.00 uur 
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Kerstactie stichting Kruispunt 

 
Stichting Kruispunt is een Kerstcrowdfunding voor wasmunten begonnen. 
Vaak krijgen we de vraag van bezoekers of wij kleding kunnen wassen. Helaas kunnen wij 
die was-hoeveelheden niet aan, maar we begrijpen wel dat je beter in je vel zit met schone 
kleding aan. Daarom willen we, in overleg met de wasserette aan de Spijkerstraat, 100 
wasmunten halen. Die kunnen wij aan bezoekers geven als ze in hele vieze kleding lopen. 
Met deze wasmunten kun je verder niets, enkel wassen en drogen.  
 
Dit is de link naar de kerstactie: https://www.doneeractie.nl/geef-dakloze-mensen-een-wasje-
cadeau-deze-kerst/-70117 
 
Het zou geweldig zijn als de actie nog meer bekendheid krijgt. Schroomt u daarom vooral 
niet de link door te sturen naar bekenden en geïnteresseerden in uw persoonlijk netwerk.  
 

Noem Hun Namen - Herdenking in Arnhem 
 
In de week van 10 december (Dag van de Mensenrechten) tot 18 december (Dag van de 
Migrant) wordt in veel landen met de actie ‘Noem hun namen’, de mensen herdacht die 
omkwamen aan de Europese grenzen.  
 
Gedurende deze week worden in veel steden van ons land herdenkingen georganiseerd en 
de namen van overledenen voorgelezen. Voor de 48.674 mensen, waaronder ook veel 

https://www.doneeractie.nl/geef-dakloze-mensen-een-wasje-cadeau-deze-kerst/-70117
https://www.doneeractie.nl/geef-dakloze-mensen-een-wasje-cadeau-deze-kerst/-70117
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kinderen en baby’s, die de gevaarlijke reis niet overleefd hebben, en vaak een anonieme 
dood stierven op zee, in de bergen of de bossen. 
 
Hulpkreten van mensen in verdrinkingsnood worden door Europese kustwachten genegeerd. 
Libië wordt betaald voor pullbacks - wie ‘gered’ loopt het risico in een detentiecentrum 
terecht te komen, mogelijk gemarteld of tot slaaf gemaakt te worden. 
Europese reddingsboten die migranten van een verdrinkingsdood willen redden liggen aan 
de ketting, de bemanning wordt vervolgd. 
Wie via de landsgrenzen probeert de EU te bereiken loopt ook grote risico’s: grenspolitie 
gebruikt excessief geweld om mensen tegen te houden. Die doden zijn soms dus ook te 
wijten aan het Europese en Nederlandse grensbeleid. 
 
Op initiatief van MiGreat, een organisatie die zich inspant voor een humane en rechtvaardige 
behandeling van migranten, worden zaterdag 17 december in Arnhem namen voorgelezen 
van omgekomen migranten en aandacht besteed aan de vaak onmenselijke situaties waarin 
veel migranten zich bevinden. 
Dit vindt plaats in de open lucht aan de Koningstraat tussen de Eusebiuskerk en het 
Duivelshuis aan de Koningstraat in Arnhem, van 14.00 tot 16.00 uur. Het programma bestaat 
uit het voorlezen van namen van de omgekomen, het betrekken van het publiek bij de actie, 
het uitdelen van folders alsmede een aanvullende setting met muzikale achtergrond. 
 
Roos Ykema, voorzitter MiGreat legt uit waarom de actie zo belangrijk is: 
 
“Het is onverteerbaar dat er steeds weer mensen om het leven komen als zij Europa probe-
ren te bereiken. Het harde anti-migratiebeleid, dat ook door sommige Nederlandse partijen 
wordt voorgestaan, leidt aantoonbaar tot meer doden en heeft de Europese grens tot de 
dodelijkste ter wereld gemaakt. Mensen in levensnood moeten gered worden. Degenen die 
overleden mogen niet vergeten worden.” 
 
U bent van harte uitgenodigd om op 17 december aanstaande aanwezig te zijn bij deze 
bijeenkomst. 
Voor nadere informatie: Rien Vermeer, vermeer.rien@kpnmail.nl, 06 54904014 
 

Zondag 18 december – Kerstsamenzang 
 
In de Eusebiuskerk wordt op zondag 18 december om 20:00 uur kerstsamenzang gehouden 
met medewerking van onder meer: Gospelkoor Voices o.l.v. Rob Baas en burgemeester 
Marcouch. Het Leger des Heils houdt een traditionele collecte voor het goede doel.  
 

Week van gebed voor eenheid 15 t/m 22 januari 2023 
Traditiegetrouw houden we in Arnhem weer de gebedsweek voor eenheid 
  
Ook dit jaar 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. Dit jaar bidden we aan de hand van de tekst uit 
Jesaja 1:17, ‘Doe goed, zoek recht’. Voor achtergronden, voor verdere details en ook voor 
eventuele komende updates in het programma verwijzen we naar de website: 
www.weekvangebedarnhem.nl 
  
Zondag 15 januari, 10.15 u - Oecumenische viering in de Eusebiuskerk, Kerkplein 1 
Zondag 15 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij het Leger des Heils, Leidenweg 13 
Maandag 16 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij de Anglicaanse kerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3a 

http://www.weekvangebedarnhem.nl/
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Dinsdag 17 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij Baptistengemeente Centrum, Willem van Kleeflaan 6 
Woensdag 18 januari, 9.30 u - Pelgrimsviering bij Doopsgezinde gemeente, Gasthuisstraat 1 
Woensdag 18 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij Stadsklooster Arnhem, Apeldoornseweg 19 
Donderdag 19 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij Dorpskerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg 806 
Vrijdag 20 januari, 12.30 u - Coventry gebed in de Waalse kerk, Gasthuisstraat 1 
Vrijdag 20 januari, 17.00 u - Vespers bij Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79 
Vrijdag 20 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij Rafaelgemeente Oase, Bethaniënstraat 3 
Zaterdag 21 januari, 10.00 u - Eucharistieviering bij Eusebiusparochie, Steenstraat 7 
Zondag 22 januari, 10.00 u - Oecumenische viering in de Lucaskerk, Rijksweg-West 52 

  
Voelt u zich welkom om mee te doen en wilt u overwegen om juist in deze week eens aan te 
sluiten bij een kerk waar u normaal gesproken niet naartoe gaat? 
  
Namens Raad van kerken Arnhem & Hart voor Arnhem, 
Johannes Kon & Wim Bos 
 
 

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: Johannes Kon (ad interim) 
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 5 januari 2023 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 23 januari 2023. 
 
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   
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