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Nieuwjaarsreceptie Raad van Kerken Arnhem  
op dinsdag 24 januari 2023 vanaf 15.30 uur in de Voorhof van de 
Parkstraatgemeente, ingang aan de Kastanjelaan 31a. 
 
Iedereen is welkom om o.a. de 7 nieuwe voorgangers van kerken in Arnhem te 
verwelkomen en met hen en elkaar onze oecumenische toekomst te vieren. 
 
Johannes Kon, namens het DB RvKA 

Bubbels 
Column door Klaas Eldering 
 
Een jaar of tien lang was ik webmaster van ZinindeRegio.nl. Deze site van de Raad 
van Kerken Velp-Rozendaal is per 1 januari 2023 gestopt. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen voor hun informatie over zinvolle of zingevende activiteiten uiteindelijk toch 
hun keuzes maken via de eigen bubbel, waar ze in zitten. De site werd redelijk 
bezocht, maar had geen invloed op het gedrag van mensen. Een mediasocioloog 
kan hier vast wel verhelderende dingen over zeggen. Half december ging de 
stofzuiger kapot, begaf Ida’s laptop het en hadden we 3x een overstroming in de 
keuken. Al het slechte komt in drieën; ook vaak sterfgevallen, is een dominees-
ervaring. Dan word je ineens helemaal teruggeduwd in je eigen bubbel. Je moet veel 
regelen, nieuwe pc installeren en de accounts erop zetten, printer aansluiten; een 
heel gedoe. Je hoofd is dan gewoon bezet; en het kost veel tijd. Dan merk ik even 
niks van Oekraïne of van het WK voetbal, behalve teleurgesteld Marokkaans 
vuurwerk, buiten. 
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Op 11 december ging ds. Bram Grandia voor in de Grote Kerk in Velp; het 
kyriëgebed was tenhemelschreiend goed. Hij verwoordde heel wezenlijk wat 
ons bezighoudt, en wat ons – vanuit het Evangelie gezien – ook móet 
bezighouden: de nood van de wereld, en onze eigen plek daarin. Want het is 
zó gemakkelijk om de Russen weg te zetten als onze vijand, en wij staan dan 
aan de góeie kant, natuurlijk. Maar hebben wij wel het gesprek gezocht met 
Moskou? Of hadden we ze daar al eerder afgeschreven? Hoe willen wij ooit 
tot verzoening komen, tot gerechtigheid en vrede, als we ‘de ander’ niet in de 
ogen kijken en bevragen, maar in de pan willen hakken? En wat zegt dat dan 
van onze eigen vredelievendheid??? 
Toen ik dit allemaal hoorde en erdoor werd geraakt, dacht ik: wat ontzettend 
belangrijk toch dat we in ieder geval op zondagmorgen een tégengeluid te 
horen krijgen! Dat er een Stem tegenóver ons is, die ons aanspreekt en 
vragen stelt. Die ons wegroept uit onze eigen bubbels… Ik hoop dat onze 
kerken – lokaal èn landelijk! - de moed hebben om die tegenstem luid en 
duidelijk te laten horen, op welk gebied of in welke crisis dan ook. Een Stem 
die ons en vele anderen wegroept uit de eigen bubbel…. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Korte berichten 
 

 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. 

 
 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/  
 

 De maandelijkse gebedskalender wordt iedere maand meegestuurd, maar is geen 
product van de Raad van Kerken Arnhem. 
 

Week van gebed 
Let op: de viering op 21 januari in de Martinuskerk aan de Steenstraat namens de 
Eusebiusparochie begint om 12.00 uur.  
 
 

https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/
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Thee met Thema in Oosterbeek op 22 januari 2023 
om 16.00 u met Herman Pleij 
‘Met een scheef oog. Tijdsbeelden aan de hand van mijzelf’ 
 
Herman Pleij legde zijn jeugdherinneringen aan de naoorlogse wederopbouwjaren vast in het 
boek ‘Met een scheef oog’. Hij heeft hiermee niet zijn memoires willen schrijven, maar de 
eerste helft van zijn bestaan willen delen, zoals de jaren van de oorlog, de wederopbouw en 
de ‘revolutie’ in de jaren zestig en zeventig. Dit onder het motto: Als je het verleden kent, 
begrijp je meer van het heden.  
 
Pleij zal bij zijn inleiding zijn boek en de achtergronden hiervan nader belichten en hierover 
met de aanwezigen in gesprek gaan.De bijeenkomst wordt in samenwerking met Meijer en 
Siegers, de plaatselijke boekhandel, georganiseerd.  
 
Herman Pleij (Hilversum, 24 februari 1943) is emeritus hoogleraar historische Nederlandse 
letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in de middeleeuwse 
literatuur. 
Andere boeken van hem: 
* Oefeningen in genot 
* Moet kunnen: op zoek naar een Nederlandse identiteit 
* Dromen van Cocagne 
* Het gevleugelde woord. 
 
Plaats van samenkomst: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek 
Tijd:16.00 – 17.30u (inloop vanaf 15.30u) 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl  
 

Salvo D’Agata’s nieuwste boek Discipelen maken 
 

Jezus riep zijn volgelingen op: maak discipelen. Maar hoe werkt dat in de tijd van nu 
? Hoe pak je dit aan ? Dit boek geeft een uniek kijkje in zeven discipelschapsrelaties. 
Ga daarna zelf aan de slag!  
Ontdek ‘discipelen maken’ in de praktijk. Lees de inspirerende ervaringen van o.a. 
Erica Duenk, Christian Tan, Piet van Walsem en Theo Visser en hoe mannen en 
vrouwen die door hen 'gediscipeld' zijn, dit hebben beleefd. Welk effect zien zij in hun 
leven? En wat voegt ‘relationeel discipelen maken’ toe aan de gebruikelijke kerk-
activiteiten? Discipelschap is meer nodig dan ooit om mensen te helpen blijvend 
Christus na te volgen. 
 
De zeven verhalen van discipelmakers in dit boek zullen je zeker enthousiasmeren 
– Jan Pool 
 
Dit boek helpt je te ontdekken dat discipelen maken voor iedereen haalbaar is.  
– Janneke Plantinga 
 
In dit filmpje legt D’Agata uit waar de zeven inspirerende verhalen over gaan. 
 

mailto:l.vanweele@xs4all.nl
https://youtu.be/3Swboy1aXBY
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Geen Henk of Piet, maar Mohammed 
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Weet u nog; die veertig mannen in de crisisopvang in de Laarkerk? Die sliepen in de 
vergaderkamers en de soos, waren blij onderdak te zijn, namen de vrijwilligers het werk uit 
handen door zelf te koken, dweilen en schrobben én poetsten 25.000 stoeltjes op de TT-
tribunes in Assen. Die groep zit nu in het Wapen van Vries, bij uitbaters Herma en Gerard. 
Het is een hechte club geworden. 
 
Herma en Gerard Spaargaren van het Wapen van Vries werken al jarenlang in wat vroeger 
de horeca werd genoemd en tegenwoordig de ‘hospitality’ heet; de sector die draait om gast-
vrijheid. Van voetbalkantine tot hotel, van manege tot restaurant: ze hebben het allemaal 
gedaan. Want werken met gasten is het mooiste wat er is, volgens Herma en Gerard. “Of ze 
nu Henk of Piet heten of Mohammed”, zegt Herma. 
 
Het is maar goed dat ze van hun werk houden, want Herma en Gerard wonen zelf ook in het 
hotel. Op een van de kamers. De kok ook trouwens. Ze zijn dus altijd beschikbaar voor een 
praatje, vragen, hulp, wat dan ook. En daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. “Ze 
komen heel veel bij ons”, zegt Gerard met een glimlach. 
 
Dat het echtpaar en de kok er ’s nachts ook zijn, is handig: zijn ze gelijk ter plekke mocht er 
een noodgeval zijn. (Of ‘gedoe’, zoals sommigen in het dorp vreesden.) Bij de start was er bij 
enkele mensen boosheid over de korte termijn waarop omwonenden werden geïnformeerd. 
Herma hoopt dat diegenen beseffen dat de nood aan de man was. Mensen lagen buiten, in 
weer en wind, zonder sanitaire voorzieningen en zonder medische zorg (waarover ze later 
nog een boekje open doet). 
 
‘Maak ‘ns een praatje’ 
Nog meer hoopt Herma dat de mensen die boos of verontrust waren over de komst van 
asielzoekers eens een praatje maken met de mannen. “Dan merk je vanzelf dat ze net als jij 
en ik en ieder ander zijn. Er is een beeld ‘donkere mannen: overlast’; onzin. Daardoor zie je 
niet eens meer dat dit mensen zijn. Daar moeten we echt mee ophouden.” 
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Ze haast zich te benadrukken dat veel buren positief tegenover de opvang stonden. “Ik hoop 
dat we dat ‘olievlekje’ kunnen uitbreiden, met positieve ervaringen.” In dat verband kwam het 
verschrikkelijk slecht uit dat er door het COA recent ineens twee Algerijnse mannen in het 
hotel werden geplaatst. Die gedroegen zich vervelend tegen de andere gasten en leken 
onder invloed. Drugs en drank zijn streng verboden door het hotel en INLIA. Er is voor 
gezorgd dat de twee nog diezelfde dag naar Ter Apel werden gebracht. 
 
INLIA sloot een contract met het hotel om er voor een langere periode mensen op te kunnen 
vangen in het kader van de crisisopvang die de stichting op verzoek van het Rijk organiseert. 
Die vindt veelal in kerken plaats, maar voor kerken is het ingewikkeld om maandenlang een 
grotere groep op te vangen. Een aantal weken vergt al heel wat inzet van vrijwilligers en 
kerkruimtes worden vaak al druk gebruikt. En het Rijk heeft nog steeds een groot tekort aan 
opvangplaatsen. Het contract met het Wapen van Vries kwam dus als geroepen. 
 
Kamers delen 
De gasten moeten hun kamers hier met z’n vijven of drieën delen. Een paar kamers zijn zo 
klein dat ze daarin slechts met z’n tweeën bivakkeren: luxe! De laatste kamer beneden is in 
gebruik als kantoor van INLIA. De INLIA-medewerkers coördineren de contacten met de IND, 
het COA en de kerken, de vrijwilligerslessen Nederlands (daar is grote belangstelling voor) 
en andere activiteiten of uitjes. 
 
Over de kop, in de berm 
Mensen hebben ritme en structuur nodig, weten ook Gerard en Herma. Ze legden contact 
met de sportschool in het dorp; de mannen kunnen daar nu dagelijks terecht. Er wordt gretig 
gebruik van gemaakt. Net als van de fietsen van het hotel. “En ze fietsen hard, joh! Je moet 
ze echt manen tot rustiger fietsen”, lacht Gerard, “Er is er al wel eens eentje over de kop 
geslagen. Lag ‘ie in de berm. Ambulance erbij. Wij ons zorgen maken - ook over hoe dat 
moest met de ziektekosten, trouwens! Maar het liep allemaal los.” 
 
Je maakt wat mee als hotelier. Hebben ze bijvoorbeeld een jongen met familie in Nederland, 
helpen ze hem een ov-kaart aan te schaffen, heeft ‘ie niet begrepen dat hij ook moest 
inchecken bij de NS. Worden ze gebeld door een conducteur “Ik heb hier een zwartrijder en 
hij heeft geen identiteitskaart bij zich, maar wel uw telefoonnummer”. Zij uitleggen. Het kwam 
goed; de jongen kreeg geen boete. 
 
Voor de dood weggesleept 
Acht nationaliteiten zitten er. En het mooie is: in de loop van de weken bleek het echt een 
vriendengroep. Een van de gasten beaamt het: “Komt omdat we samen in de Laarkerk 
zaten.” Toen er eind oktober een nieuwe gast bij kwam, stond de hele club buiten om hem te 
verwelkomen. “Die jongen hebben we voor de dood weggesleept”, vertelt Herma. 
 
“Je zag aan z’n koppie dat hij zóveel pijn had. Dat joch had zeven maanden gelopen. Had 
zijn schoenen helemaal kapot gelopen. Zijn voeten waren blauw, de pus liep eruit, de 
ontsteking was helemaal naar binnen geslagen. Hij moet zo ongelooflijk veel pijn hebben 
gehad”, ze schudt haar hoofd. Herma haalde verband en schakelde een verpleegkundige uit 
Zuidlaren in. “Die zei later ook: dit was kantje boord.” 
 
Na een intensief behandeltraject is de jongen uit Syrië er weer bovenop. “Hij helpt veel mee 
in de keuken. En hij fietst. Ach, het is zo’n leuk joch.” Herma valt even stil. Bedachtzaam: “Je 
moet ook niet alles willen weten, over wat ze allemaal hebben meegemaakt. In hun land en 
op de vlucht. Ze hebben afgrijselijke dingen meegemaakt en gezien.” 
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Wijkagent 
Soms merk je daar ineens wat van. Bijvoorbeeld wanneer de wijkagent een kop koffie komt 
halen. Een boom van een kerel in uniform. “De mannen schrokken zich dood, joh.” In veel 
landen waar asielzoekers vandaan komen, heb je van geüniformeerde mannen immers veel 
te vrezen. Herma en Gerard legden snel uit: “Theo is een vriend.” De opluchting was bijna 
tastbaar. 
 
Ondertussen is het tijd voor de lunch. Een paar mannen helpen in het restaurant met het 
verschuiven en dekken van de tafels. Gezellig. Gerards oog valt op een grote, ingelijste foto; 
hij haalt hem van de muur: een groepsfoto. “Dat wilden ze graag: iedereen samen op de foto, 
met ons, vóór het hotel. Mooi hè?” 
 
Nu maar hope*n dat het olievlekje inderdaad steeds groter wordt. 
 

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

Energy Café op 9 februari over het verduurzamen van 
gebedshuizen 
 
Gebedshuizen zijn veelal gevestigd in bijzondere panden met een rijke historie, of juist in 
verouderde (school)gebouwen. Dit betekent dat deze huisvesting qua duurzaamheid vaak te 
wensen over laat, hetgeen resulteert in hoge energierekeningen en een gemis aan comfort. 
 
Tijdens dit Energy Café gaan we het hebben over de verduurzaming van gebedshuizen. Wat 
is daarvoor nodig en waar lopen pandeigenaren en besturen van gebedshuizen tegenaan? 
Zijn er goede voorbeelden voorhanden en hoe zit het met de financiering? Het programma is 
nog in de maak, maar we behandelen enkele cases, waaronder een rijksmonument, een 
gebedshuis uit de wederopbouwperiode en een recenter gebouwd pand. Ook is er een 
panelgesprek met experts en wordt er informatie gegeven over verschillende aspecten van 
het verduurzamen. Dit Energy Café markeert tevens de start van de Green Deal Verduur-
zaming Gebedshuizen. Wethouder Bob Roelofs zal hierbij aanwezig zijn. 
 
Bent u pandeigenaar, bestuurslid van een gebedshuis of op een andere manier betrokken? 
Kom dan naar dit Energy Café. Een aankondiging met programma en locatie volgt begin 
januari. 
 
Donderdag 9 februari  
Inloop vanaf 16:30 uur 
Start programma 16:45 uur. Om 18:00 uur begint de netwerkborrel. 
De locatie in Arnhem wordt later bekendgemaakt. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Boukje Overbeek en Carolien van Merksteijn (Gemeente Arnhem) 
Edwin Verdurmen (gespreksleider Energy Café Zakelijk) 
  

mailto:krp@inlia.nl
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Eusebiusbuitensingel 53 

6828 HZ Arnhem 

Postbus 5465 

6802 EL Arnhem 

Boukje Tijssen-Overbeek 
Bestuursadviseur erfgoed 
  
  

  
Cluster Strategie Beleid en Regie - 
Afdeling Fysiek Domein 
  

  
  

telefoon 

(+31)(0)26-377(2316) 

mobiel 
(+31)(0)6-31114801 
e-mail: 
boukje.overbeek@arnhem.nl 

internet 
www.arnhem.nl 

 

Activiteiten D3rde Verdieping verder onder de naam Rozin 
 
Heuglijk nieuws in deze kersttijd. Een nieuwe organisatie is geboren, nog pril, nog onzeker, nog 
kwetsbaar en oh zo rose. En omgeven door een diep gevoel van blijdschap en dankbaarheid. 
Een aantal activiteiten van de D3rde Verdieping gaat verder onder de naam Rozin. En deze 
activiteiten zullen een gastvrij onderkomen vinden in de Voorhof van de Parkstraatkerk. 
Nadat het duidelijk werd dat de D3rde Verdieping niet verder kon in de huidige vorm, en nadat 
coördinator Ad Boogaard per 1 september afscheid nam, zijn er activiteiten doorgegaan in de 
ruimte van Rozet dat nog tot 1 januari gehuurd werd. 
 
In die tijd is er met verschillende betrokken mensen overleg gevoerd en de slotsom was duidelijk 
dat we door willen gaan met een centrum waar ontmoeting, zingeving en verbinding mogelijk is. 
Er is nog heel veel uit te werken. Het begin is er. 
We hebben besloten een vereniging te gaan vormen. 
 
Dat betekent dat leden gezamenlijk verantwoordelijk gaan dragen. We zijn nu een informele 
vereniging, die al een rechtspersoon is, en waar Peter Paul van de Ven, Ellen Tebbe en Ton van 
Gestel voorlopig het bestuur vormen. 
 
Er is heel veel mogelijk en elk idee en elke inbreng is welkom. Er zijn maar liefst 110 mensen die 
graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen. 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid..... 
 
Voorhof Parkstraatkerk, Kastanjelaan 22 e, 6828 GL Arnhem 
 
Voorlopig contact: 
Ton van Gestel, tonvangestel@planet.nl, 06-41722195 
Peter Paul van de Ven, pp.vanderven@myshelter.nl, 06-44556623 
Ellen Tebbe, ellenenleon.tebbe@gmail.com, 06-36155890 
 
Website: www.rozinarnhem.nl (nog niet actief) 
 
 
 

 
 
 
 

Colofon 
 
Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem. 
Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com ) 

mailto:boukje.overbeek@arnhem.nl
http://www.arnhem.nl/
mailto:tonvangestel@planet.nl
mailto:pp.vanderven@myshelter.nl
mailto:ellenenleon.tebbe@gmail.com
http://www.rozinarnhem.nl/
mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com
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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 10 februari 2023 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 15 februari 2023.. 
 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 386 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   
 

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

