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Dodenherdenkingen in Arnhem-zuid en Arnhem-noord 
 

Op 4 mei zal namens drie kerken in Arnhem-zuid een krans 
gelegd worden bij het monument op de Klapstraat in Elden. 
Om 19.40 uur verzamelen boven aan Rijksweg West, hoek 
Huissensedijk.  
Daarna wandelen de stoet en het orkest richting monument. 
Wiebe de Jager zal vanuit de wijkgemeente Elden-de 
Kandelaar de krans leggen. 

 
Voorafgaande aan de Dodenherdenking in Arnhem centrum wordt een 
interreligieuze gebedsbijeenkomst gehouden om 19.00 uur in de Walburgisbasiliek. 
Voorgangers zijn van de RK parochie Sint Eusebius Geert Rozema van het 
buurtpastoraat St Marten/ Klarendal, van de Protestantse Gemeente Arnhem ds. 
Yolanda Voorhaar en vertegenwoordigers van de Turks-Islamitische gemeenschap. 
 
Verschillende christelijke kerken organiseren in samenwerking met Turks islamitische 
gemeenschappen voor alweer het derde jaar een gezamenlijke 4 mei 
dodenherdenking.  
Onze Joodse broeders en zusters hopen volgend jaar aan te sluiten wanneer 4 mei 
niet op sabbat valt. 
Vertegenwoordigers – pastores en imams - uit de twee geloofsgemeenschappen 
gaan samen voor in de gebedsdienst. Na deze interreligieuze gebedsbijeenkomst, 
die om 19.00 uur begint en om 19.30 uur eindigt, sluiten de kerkgangers zich in stilte 
aan bij de stoet mensen richting het oorlogsmonument bij de Eusebiuskerk, voor een 
moment van stilte en de gezamenlijke kranslegging.  
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Deze gezamenlijke dienst van gebed en verzoening is een initiatief van de Arnhemse 
Raad van Kerken en Turks Platform Arnhem. Het initiatief bouwt voort op een 
oecumenische traditie.  
 
Iedereen is van harte welkom bij deze herdenkingsdienst, de Walburgisbasiliek is 
vanaf 18.30 uur open. 
 
U bent allen van harte uitgenodigd bij een van beide plechtigheden. 
 
 

Gemeenschappelijke viering Hemelvaart met Migrantenkerken  
 

Traditiegetrouw organiseert het Platform Migrantenkerken op Hemelvaartsdag 9 mei 
a.s. een gemeenschappelijke viering van Hemelvaart voor mensen uit alle 
windstreken.  
Dit jaar is het thema van de viering “Op weg met een belofte”. 
  
De viering is van 13.00-15.00 uur in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30 te Arnhem, 
het kerkgebouw van o.a. de Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) die dit jaar 
als gastvrouw zal fungeren.  
De kerk is vanaf 12.00 uur open en na de viering is er gelegenheid tot een gezellig 
samenzijn. 
 
De viering wordt voorbereid door leden van de 
Indonesische,Surinaamse en Nederlandse kerken in 
Arnhem.  
De heer Adham K. Satria, vicaris van de GKIN, zal de 
viering leiden.  
Het Platform Migrantenkerken Arnhem is in 2005 
opgericht door de oudere migrantenkerken in Arnhem en 
is gelieerd aan de Raad van Kerken Arnhem.  
Het Platform wordt gedragen door de volgende 
kerkgenootschappen: Molukse gemeente KJPIN, 
Evangelische Broedergemeente Arnhem (EBGA), 
Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN), 
Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI), Chinese 
Protestantse gemeente en enkele kleine pinksterkerken 
waaronder de Church of Pentecost Ghana.  
De Arnhemse katholieke en protestantse kerken, de RK Eusebiusparochie en de 
PGA ondersteunen het Platform Migrantenkerken Arnhem. 
 
 

OLVéviering Walburgisbasiliek  
Documentairemaker Hans Hermans toont belang van vrije meningsuiting in documentaire 
“Justice for Sergei” 
                          

“Justice for Sergei”  heet de documentaire die filmmaker en 
onderzoeksjournalist Hans Hermans uit Oosterbeek maakte in Rusland. 
De documentaire gaat op indringende wijze in op de betekenis van de vrije 
meningsuiting en hoe daar in Rusland mee wordt omgegaan. 
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In Berlijn kreeg Hans Hermans op een festival samen met zijn collega Martin Maat 
voor de documentaire de Cinema for Peace Justice Award. 
 
Op 12 mei aanstaande zal Hans Hermans naar aanleiding van die 
documentaire tijdens de maandelijkse viering van het OLVékoor 
als gast spreken over zijn ervaringen en het belang van de vrije 
meningsuiting. Dat is ook het thema van die viering. De vrijheid 
van meningsuiting is steeds vaker onderwerp van discussie. In 
Engeland is de regering bezig met nieuwe wetgeving, in Turkije 
worden journalisten voor de rechter gebracht en in Nederland is de 
afschaffing van de wet op de godslastering aan de orde. En de 
herdenking van de Tweede Wereldoorlog is op 12 mei nog actueel. 
 
De viering waarin teksten en muziek van Huub Oosterhuis elkaar afwisselen begint 
12 mei om 10.00 uur. 
 
 

Mededeling 
 

Het volgende reguliere Bulletin verschijnt op 15 mei a.s. 
Kopij voor dit Bulletin kunt u nog tot 9 mei als Word bijlage mailen naar 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
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