
Zin op zondag 
Column door Kees Tinga 
 
In april van het vorige jaar werd 
in een bovenzaal van hotel 
Haarhuis de laatste 
Korenbeursbijeenkomst 
gehouden. De stemming was 
bedrukt: eerder in het seizoen 
was het besluit om te stoppen 
genomen en kort daarna verloren 
we Han Hoekstra, die jarenlang 
het gezicht van de 
Korenbeurslezing was geweest. 
Toch was er een lichtpuntje: Ad 
Boogaard kondigde aan dat het 
Stadspastoraat wilde proberen 
om de traditie in een nieuwe 
vorm voort te zetten. Anderhalf 
jaar verder is het zover. Ook het 
Stadspastoraat zelf onderging 
intussen een reorganisatie en 
maakte een doorstart. En zo 
werd op 4 oktober jl.”Zin op 
zondag” gepresenteerd.  
Ook de stadspredikanten Elsje 
Pot en Anja Vogelzang werken 
eraan mee.  
De formule veranderde een 
beetje. Geen acht maar zes 
lezingen per seizoen (van 
oktober t/m maart op de eerste 
zondag van de maand) en op een 
ander tijdstip – tussen twaalf en 
twee. Plaats van handeling: het 
sfeervolle gebouw van de Waalse 
Kerk. Het eerste seizoen staat de 
relatie tussen kunst en 
religie/spiritualiteit centraal. 
Marcel Barnard gaf de aftrap en 
dat smaakte naar meer. Naar het 
vervolg – met aandacht voor 
straattheater, literatuur, dans en 
muziek. Naar meer bezoekers 
ook – de start was wat dat betreft 
nog wat onwennig bescheiden. 
 
Zet die eerste zondag van de 
maand in uw agenda en merk dat 
u er zin in krijgt, in “Zin op 
zondag”!! 
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Instrument 
 
Ik ben in dienst genomen  
door een droom. 
Een visioen dat rijpt  
en alles nog moet worden. 
Maar de muziek ervan  
laat mij niet los. 
 
Een droom heeft mij  
tot instrument gekozen. 
Vertolker mag ik zijn  
van wat nog groeien moet. 
 
Het thema is mij aangereikt,  
gegeven uit de hoge: 
het is Gods eigen droom  
die vrede heet, 
als kleuren van de regenboog,  
van trouw. 
Een droom  
die mensen weer laat zingen. 
En dat refrein,  
het vult mijn leven! 
 
Vasthouden 
doorgaan  
in de hitte van de dag. 
Het kleine werk  
dat toch gestadig bouwt 
en alle moeite waard is. 
Vasthouden 
blijven zingen  
in de nacht. 
 
Al zal de droom  
nooit helemaal  
gestalte krijgen 
zolang mijn leven duurt – 
al zal ik niet meer zien  
dan hier en daar een glimp, 
ik blijf een instrument 
waardoor 
iets van Gods eigen droom 
toch hoorbaar blijft. 

 
Sytze de Vries 
uit de bundel Signaal 
 
Dit gedicht is overgenomen uit de Pastorale brief van PGA in 
september 2015. 



 2 

In dit nummer: 
 Zin op zondag – Column door Kees Tinga 

 Instrument – gedicht van Sytze de Vries 

 Hulp aan de vluchtelingen in de Koepelgevangenis 

 Wat bezielt…. Anton de Wit? – Walburgislezing – 14 oktober 

 “Geboren voor het licht” – avond met Hans Bouma – 15 oktober 

 Vanuit Arnhem elkaar bemoedigen – 16 oktober 

 Wat gaat u doen aan de armoede? – wereldarmoededag – 17 oktober 

 De mariamonologen – Thee met thema – 1 november 

 Zin op zondag – informatie en aankondiging – 1 november 

 Het leven als bouwwerk – Thomasviering – 7 november 

 Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek 

 Pastorale brief van de PGA 

 Mini-symposium van het Platform Migrantenkerken 

 Leerhuis op de zondagochtend 

 Zo doen de kerken dat in Arnhem – OKO 

 Informatie over het Stadspastoraat Arnhem 

 Stedenband Arnhem met Croydon – De beide burgemeesters op de foto 

 Bezoek aan het klooster Koningsoord 

 Colofon 

 
 

Hulp aan de vluchtelingen in de Koepelgevangenis 
 

Maandag 14 september jl. werd bekend dat de Koepelgevangenis in 
Arnhem gebruikt gaat worden voor de opvang ongeveer 400 vluchtelingen. 
De avond erna is 'Arnhem voor Vluchtelingen' opgericht. Een platform dat 
alle maatschappelijke initiatieven voor deze mensen wil bundelen en het 
aanspreekpunt wil zijn voor het Centraal Orgaan Asielzoekers en voor de 

gemeente Arnhem. 'Arnhem voor Vluchtelingen' is een groep van meer dan twintig mensen 
die afkomstig zijn uit de diverse kerken, waaronder de Prot. Gemeente Arnhem, de Raad van 
Kerken Arnhem, uit diverse moskeeën en ook uit scholen.  
Duidelijk is dat alles gecoördineerd wordt via het Centraal Orgaan Asielzoekers. Als er iets 
nodig is, dan maakt het COA dit bekend. Als het COA een vraag heeft, dan legt het die neer 
bij een aanspreekpunt van het platform. Dit zijn vier mensen die de vraag dan uitzetten bij de 
achterban. Ook gaat dit viertal ondertussen aan de slag met het inventariseren wat de 
kerken, moskeeën, scholen en de buurt te bieden hebben. 
Als u daadwerkelijk iets voor de vluchtelingen wilt doen, kunt u zich inschrijven bij 
www.gastgezinvoorvluchteling.nl  Uw gegevens worden dan bekend bij de Stichting Present. 
Als er dan een vraag komt van het COA kunnen zij een koppeling tussen de vraag en het 
aanbod maken. In het bijzonder worden er mensen gevraagd, die interesse hebben in 
juridische procedures en hierover informatie kunnen en willen geven. Andere suggesties van 
wat u zou kunnen bieden: taallessen, samen eten, “maatjes-project”, waarbij vrijwilligers 
regelmatig wat tijd doorbrengen samen met een vluchteling. Meldt u aan via 
bovengenoemde site en draagt zo uw steentje bij. 
 
Platform “Arnhem voor Vluchtelingen” 
 
Wanneer u actief bent op Facebook kunt u zich er meer bij betrekken via 
www.facebook.com/arnhemvoorvluchtelingen  
Er is voor de mannen behoefte aan warme kleren (jassen, broeken, longsleeves) in de 
maten small en medium. Ook wordt gevraagd om pyjama’s (lang en warm) en schoenen. 24 
uur per dag te brengen in de Koepel. Geen vrouwen- en kinderkleding! 
Contact voor informatie via arnhemvoorvluchtelingen@gmail.com  
Ook informatie op www.arnhemwest.nl  

http://www.gastgezinvoorvluchteling.nl/
http://www.facebook.com/arnhemvoorvluchtelingen
mailto:arnhemvoorvluchtelingen@gmail.com
http://www.arnhemwest.nl/
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Wat bezielt….. Anton de Wit? 
Walburgislezing 
 
“ Een jonge journalist en schrijver, die zonder complexen opkomt voor de 
rijkdom van het katholieke geloof, ook in deze voor de kerk beroerde 
tijden…..Wat bezielt hem? “ 
Anton de Wit ( 1979) is religiejournalist, columnist en schrijver.  
 
Walburgiskerk, woensdag 14 oktober, 20.00 uur, Entree € 6,-  
 
 

Geboren voor het licht 
 
Hans Bouma, schrijver, dichter en theoloog, verzorgt op donderdag 
15 oktober samen met Kees Luiten op de piano, een avond vol 
verhalen, poëzie en muziek. Deze avond wordt georganiseerd door de 
Protestantse Gemeente Schaarsbergen. Bouma laat bijvoorbeeld een 
blinde man aan het woord, uit Johannes 9, die door Jezus uit de 
duisternis naar het licht wordt getild. Met als titel Geboren voor het licht 

vertelt hij, vijfenhalf jaar na zijn genezing, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, muzikaal 
omlijst door Kees Luiten op de piano. Dit even spannende als bevrijdende verhaal wordt 
ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Een gelukkig begin (twaalf Psalmen opnieuw 
uitgesproken) en Zij zingen zich een weg. Kees Luiten zorgt hierbij voor een muzikale stroom 
waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn gedichten neerlegt. Bootjes op weg naar de 
diepzee van een mensenziel. Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. De 
auteur is bereid boeken en bundels te signeren. De avond begint om 20.00 uur. In het 
Dorpshuis te Schaarsbergen (Kemperbergerweg 806), waar deze avond plaatsvindt, is 
vanaf 19.30 uur koffie en thee verkrijgbaar. Iedereen is van harte welkom, de toegang is 
gratis, een vrije gift om de kosten te dekken wordt op prijs gesteld.  
 
 

Vanuit Arnhem elkaar bemoedigen 
Aan alle deelnemers van het 9 mei gebed voor Arnhem 
 

Op vrijdagavond 16 oktober is er een gebedsavond vanuit het 24/7 gebed 
voor Arnhem initiatief, waarbij christenen vanuit alle verschillende kerken 
in Arnhem willen samenkomen in gebed en aanbidding naar God voor 
onze stad. Deze avond worden we ontvangen in het gebouw van de Oase, 
Bethaniënstraat 1-3 Arnhem. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om 

deel te nemen. De avond begint om 19.30 uur met ontmoeting en kennismaking, vanaf 
20.00-22.00 uur avond van gebed.  
 
Het is de eerste van een reeks avonden op de vrijdagavond.  
De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 13 november en 11 december 2015. 
 
Hartelijke groeten van Arjen en Anna-Yfke Sleurink 
 
 

Wat gaat u doen aan de armoede?  
Wereldarmoededag & Wereldvoedseldag op 17 oktober vóór Rozet 
 
Op zaterdag 17 oktober van 12.00 tot 16.00 uur wordt op het plein bij Rozet (hoek Kleine 
Oord – Kortestraat) in Arnhem een gezamenlijke manifestatie gehouden om de 
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wereldvraagstukken ten aanzien van voedsel, armoede en uitsluiting onder de aandacht te 
brengen.  
De vraag die daarbij gesteld wordt is: Wat gaat u doen aan de armoede?  
Er wordt een folder uitgereikt met daarin een bon voor een gratis kop (h)eerlijke koffie en er 
kan worden kennisgemaakt met tal van initiatieven rond hergebruik en reparatie. De 
Wereldwinkel verkoopt er producten uit ontwikkelingslanden.  
Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag en op 17 oktober Wereldarmoededag. In 2015 lopen 
de acht millenniumdoelen af, die de wereldgemeenschap in 2000 heeft vastgesteld om 
armoede en honger uit te bannen. Hoewel de doelstellingen zeker niet helemaal gehaald 
worden, is er vooruitgang. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft van 1,25 
dollar per dag is gehalveerd tot 22 procent. Er gaan meer meisjes naar school, de kinder- en 
moedersterfte is fors verminderd en miljoenen mensen hebben toegang gekregen tot schoon 
water. Toch leven nog steeds één miljard mensen in armoede, sterven miljoenen mensen 
onnodig aan tropische ziekten en is de positie van vrouwen en meisjes in veel landen 
erbarmelijk. Veel landen, waaronder Nederland, hebben hun uitgaven aan 
ontwikkelingssamenwerking fors verlaagd wegens bezuinigingen.  
De burgeroorlogen in Syrië en ook elders in de wereld vragen veel aandacht ten koste van 
reguliere hulp in vooral Afrika.  
Ook dichtbij, in Arnhem en omgeving, is er sprake van 
armoede. Nooit eerder moesten zoveel mensen gebruik 
maken van de Voedselbank. Gelukkig zijn er ook veel 
initiatieven rond hergebruik kleding, speelgoed, reparatie van 
gebruiksvoorwerpen, etc.  
Informatie over al deze en meer initiatieven staan vermeld in 
de informatiebrochure, die ter plekke wordt uitgereikt. 
 
Aan de manifestatie op 17 oktober werken mee: Wereldwinkel Arnhem, Fair Trade Gemeente 
Arnhem, Raad van Kerken Arnhem, Diaconie Prot. Gem. Arnhem, Platform Arnhem Mondiaal, 
Stichting Eco-Vrede, Arnhem Millennium Gemeente en de werkgroep Verzet Tegen Armoede. 

 
 

Theaterconcert de Mariamonologen 
Theatergroep De Kern in Thee met thema 
Met Elly Zuiderveld, Ineke ter Heege, Elise Mannah en Henk Doest 

 
In het kader van Thee met Thema vindt op zondag 1 november een nieuwe 
ontmoeting plaats in de vorm van een theaterconcert ‘De Mariamonologen’.  
Maria is door de eeuwen heen een inspiratiebron gebleken, voor dichters, 
schilders, componisten en anderen. Aanbeden en verguisd, verheven en 
verworpen. 
Maria wordt hier verteld, gespeeld en bezongen als 

vluchteling en asielzoeker, de dwaze moeder uit Argentinië, de 
betrokken Malala, de sensuele zwarte Madonna die het opneemt 
tegen het onrecht in de wereld en zoveel meer. 
‘De Mariamonologen’ is muziektheater vol prachtige verhalen, 
gedichten en liedjes rond de persoon van Maria en is speciaal 
geschreven en gecomponeerd voor deze voorstelling door Elly 
Nieman, Ineke ter Heege, Elise Mannah, Jan Jaap Jansen en Henk 
Doest. Met wereldmuziek van o.a. Youssou N’Dour, The Beatles, 
Leonard Bernsteins Westside Story en Gounod. 
(www.theatergroepdekern.nl ) 
 
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon v.d. Koogweg 3, Oosterbeek. Aanvang 15.30 uur. 
Vanaf 15.00 uur staan thee en koffie klaar (Let op gewijzigde tijd).  
Informatie: Marlies Raaijmakers, tel. 026 333 2226, email: m.raaijmakers4@upcmail.nl  

http://www.theatergroepdekern.nl/
mailto:m.raaijmakers4@upcmail.nl
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Zin op zondag 
Informatie en aankondiging 
 

De 'Korenbeurslezingen' beleefden hun doorstart op zondag 4 oktober o.v.v. 
de PGA georganiseerd door het Stadspastoraat.  
In de Waalse Kerk boeide VU-hoogleraar Marcel Barnard de ca 40 
aanwezigen met zijn betoog over de 'dwingende' relatie tussen theologie/kerk 
en kunst en cultuur onder de titel "god in de moderne kunst". 

 
Daarvoor moesten we wel even terug in de tijd: zie de Romaanse bouwstijl (Fontenay en 
Conques); de Gotische bouwstijl (Vezelay en St Denis); de 18e/19e eeuw: de periode van de 
Romantiek (gevoel maar ook kritiek) - Caspar David Friedrich. Wie was bij dit alles de 
opdrachtgever / mecenas? 
 
En dan de 20e/21e eeuw: in de muziek, literatuur, toneel, beeldende kunst, film, popmuziek 
is 'religie' niet weg te denken. We kregen overtuigende voorbeelden voorgeschoteld uit de 
literatuur (Gerard Reve's Paaslied); muziek (Jacob ter Veldhuis); beeldende kunst - Laatste 
Avondmaal (Arnulf Rainer) en Yves Klein met zijn intens blauwe (graf-) doeken. Ook Mark 
Rothko kwam nog voorbij. 
 
Kortom: sessies over 'de schone kunsten' om niet te missen! 
 
Zondag 1 november 12.00 uur: 
De kunst ligt op straat - muziektheater De Plaats 
Albert Hoex (1959), schrijver; regisseur en artistiek leider, streeft met Muziektheater De 
Plaats naar een inspirerende en samenbindende rol van de kunsten in onze samenleving. 
 
In december volgt een in- en rondleiding over de tentoonstelling Spiegeloog in Museum 
Arnhem. 
 
 

Het leven als bouwwerk  
23eThomasviering in de Bernulphuskerk te Oosterbeek 

 
Op zaterdag 7 november om 18.00 uur wordt in de St. 
Bernulphuskerk in Oosterbeek (Utrechtseweg 129) voor de 23e 
maal een “Thomasviering” gehouden. 
Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki en 
worden op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Sinds 
2004 tweemaal per jaar ook in Oosterbeek. Ze bieden vooral een 

thuis voor mensen die spiritueel ‘dakloos’ zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die 
twijfels en vragen had: hij was een ‘ongelovige gelovige’. De zoektocht naar geloof, 
spiritualiteit en zingeving staat centraal in deze vieringen. Ze bieden vrijheid  en respect voor 
ieders eigen beleving . 
In de sfeervolle Bernulphuskerk wordt ruimte geschapen voor geloofservaring, persoonlijke 
bezinning en ontmoeting. Met woorden en teksten, maar ook met verstilling en verbeelding. 
Omdat iedereen deze zoektocht op een eigen manier beleeft, is er in de viering een gedeelte 
van ongeveer twintig minuten, ‘de Heilige Chaos’ genoemd, waarin men op verschillende 
plaatsen in de kerk op eigen manier aan de slag kan gaan. Wat er gebeurt, hangt samen met 
het thema dat aan de orde is. Dat thema is ditmaal: Het leven als bouwwerk. 
 
Tijdens de Heilige Chaos komen verschillende aspecten van het thema aan de orde. Men 
kan deelnemen aan een groepsgesprek in de Tituskapel met de voorganger. Ook is het 
mogelijk een lichtje aan te steken en te mediteren in de Mariakapel. Verder kan men zijn 



 6 

eigen ‘bouwstenen’ in woord of beeld inbrengen. Ook kan men kennis nemen van verhalen 
en gedichten op de leestafel en ook zelf inbrengen. Men kan de informatiestand van 
Margreet Bos en haar project ‘Love to Live’ (is ook collectedoel) bezoeken. Er bestaat voorts 
gelegenheid tot het schrijven van voorbeden. 
Verder luisteren we bij de viering naar verhalen en zingen samen.  
Een gezamenlijke, volledige, maaltijd van 19.00 tot 20.00 uur ( u hoeft niet meer te koken!) 
maakt deel uit van de viering. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Er is dan 
tevens – vanzelfsprekend - de gelegenheid om nog met elkaar in gesprek te gaan.  
Voor deze bijzondere viering, waaraan het Xtet Thomasviering zijn medewerking zal 
verlenen, wordt iedereen, ook kinderen en jeugdigen, van harte uitgenodigd. 
Kortom, er lijkt een goede reden om deze bijzondere bijeenkomst bij te wonen met uw 
familie, vrienden en buren. Het is niet nodig u tevoren aan te melden voor de maaltijd; bij 
grote opkomst passen we gewoon ‘ eerlijk delen ‘ toe. 
  
Inlichtingen: Leo van Weele, 026 333 7460 
 
 

Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en 
verzoening. 
De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere 
vrijdag van 12.30 – 12.45 uur in de Walburgiskerk.  
Dit zogeheten Coventrygebed is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad 

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal 
weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren 
daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend 
gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.  
De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de 
grote Eusebiuskerk. 

 
 

Pastorale brief aan de Gemeente van Christus 
Protestantse gemeente Arnhem 
 

Er is het afgelopen jaar veel veranderd binnen onze 
Protestantse Gemeente Arnhem. Met als doel een kerk die 
aanspreekt en inspireert, die een gezicht heeft ook voor 
mensen aan de rand van de kerk en daarbuiten. Er zijn 
predikantenwisselingen geweest, alle predikanten hebben een 
andere taakomschrijving gekregen, met gevolgen ook voor de 
wijkgemeenten. Er is een stadsteam gevormd, een pionier 
aangesteld, er zijn taakgroepen aan het werk gegaan en 

wijkgemeenten zoeken en vinden samenwerking. In het seizoen dat voor ons ligt zullen we 
verder gaan op de ingeslagen weg.  
 
In al deze veranderingen en met de spanningen die dat met zich meebrengt, hebben wij als 
Team het afgelopen jaar een sterke onderlinge verbondenheid ervaren. We hebben tijdens 
wandelingen naar elkaar geluisterd, in tafelgesprekken elkaars sterke kant gezien, maar ook 
onmacht en onrust gehoord, voor elkaar onze droom geschilderd. We hebben vertrouwen 
gegeven en ontvangen. Dit is heel waardevol en we hopen dan ook van harte dat onze 
ervaringen doorwerken in ons werk binnen de PGA. 
 
In de gemeente van Christus is de Bijbel onze gezamenlijke inspiratiebron. De Bijbel wijst 
ons een richting om te gaan.  
De profeet Jesaja roept het in Gods Naam al uit: ‘Ik ga iets nieuws beginnen, nu ontkiemt 
het…’ (Jesaja 43: 18, 19).  
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De Bijbelse Godsnaam Ik-zal-er-zijn zet ons daarbij op het goede spoor. Deze Naam is 
bemoediging en uitnodiging tegelijk. Waar mensen bij elkaar gehoor vinden, onderdak 
vinden, zich veilig voelen, waar mensen een droom van vrede met elkaar delen, daar is God 
in hun midden en breekt iets nieuws door dat ook uitstraalt naar anderen.  
 
Wij geloven er in dat we als kerk in Arnhem elkaar sterken door onderlinge saamhorigheid en 
dat we verbinding vinden door Gods heilige Naam, die ons draagt door de stormen van de 
tijd en in ons eigen leven. En die ons toch telkens weer inspireert en hoop geeft, door het 
visioen van een Nieuwe Wereld.  
Wij worden uitgenodigd en aangespoord de blik naar buiten te keren, op zoek naar mensen 
en plaatsen om deze droom van Godswege te delen en zo waar te kunnen maken wat al is 
begonnen.  
 
Op de drempel van dit nieuwe seizoen bidden wij u en onszelf de kracht van Gods liefde toe, 
die ons met plezier op weg doet gaan.  
Gods zegen bij alles wat ons te doen staat. 
 
Arnhem, september 2015, Ad Boogaard, Evert Brink, Pierre Eijgenraam, Marieke Fernhout, 
Margriet Kok, Menno Leistra, Monique Maan, Hubertien Oostdijk, Ad Poley, Elsje Pot, Panc 
Vermaat, Anja Vogelzang en Yolanda Voorhaar. 
 
 

Mini-symposium van het Platform Migrantenkerken in Arnhem 
10 september 2015 
 
Meer dan 100 mensen, onder wie burgemeester Kaiser, waren aanwezig bij dit mini-
symposium. Bij deze gelegenheid presenteerden 18 migrantenkerken zich, namelijk –op 
alfabetische volgorde- de Anglicaanse Kerk, de Armeens Apostolische Kerk, de Bethel 
Gemeente, de Chinees Christelijke Gemeente, de Evangelische Broedergemeente Arnhem, 
PERKI, Gemeenschap van Indonesische Christenen, de Heilige Thomas Apostel Parochie 
voor Chaldeeën in Nederland, GKIN Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk, Jesus is Lord 
Church, Iraanse Kerkdiensten, Katholieke Indonesische Gemeenschap KKI, Molukse 
Gemeente KJPIN, Evangeliegemeente De Deur, Russisch-Orthodoxe Kerk in het buitenland, 
Syrisch Katholieke Kerk, Vietnamese Evangelische Gemeente, Waalse Kerk en de 
Roemeens Orthodoxe Kerk. 
 
Ook bekend zijn de Church of Pentacost Ghana, de Katholieke Kroatische Gemeente, Oase, 
de Poolse Parochie van onze dame van Czestochowa en de Tamil Gemeente Light of Life. 
Zij hadden geen mogelijkheid zich te presenteren. 
 
Na de presentatie reageerde burgemeester Kaiser vol enthousiasme. “Deze presentatie is 
als een mand met streekproducten” Zoveel verschillende manieren om gelovig te zijn, maar 
wel allemaal in God, Jezus Christus en de Heilige Geest. 
 
Na een heerlijke Indonesische maaltijd beantwoordden de forumleden Herman Kaiser, Ella 
Dankoor (voorzitter van het Platform) en Manouk Arshakian(secretaris van het Platform) de 
vragen van de aanwezigen. 
 
Ella Dankoor sloot af met gebed. Ten slotte zongen we Groot is Uw trouw, O Heer. 
 
Wat een inspirerende bijeenkomst. Het smaakt naar meer! 
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Vieringen in de Walburgis 
 
Iedere 1ste zondag van de maand: Lauden, 
Kloosterlijk ochtendgebed met psalmen, gedichten, een korte overweging  en een vast ritueel 
,begeleid door koorzang. 
Iedere 2de zondag van de maand: Themaviering,  
waarin vaak een gastspreker een maatschappelijk thema body geeft en de koor- en 
samenzang sterk aanwezig is. 
Iedere 3de zondag van de maand: Meditatief Uur, waarin bezinning en stilte centraal staan, 
en de mogelijkheid een eigen antwoord in te brengen op het onderwerp van de viering. 
Op een aantal  4de zondagen van de maand: Peuter/kleuterviering, een viering die 
samengesteld wordt door ouders uit de hele stad, begeleid door een pastor. 
 
Leerhuis op de zondagochtend 

In de Walburgis, centrum voor zingeving, bezieling en ontmoeting, is er 
iedere 4de zondag van de maand ‘n gesprek rond ‘n tekst uit de Bijbel o.l.v. 
wisselende voorgangers.  
Om in contact te komen met de wijsheid van Bijbelverhalen, met de 

bezielende betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven.  
Walburgis Arnhem : Iedere 4de zondag van de maand in de Walburgiskerk of ( indien 
peuter/kleuterviering in de kerk) de Walburgiszaal naast de kerk , 10.00 uur  
Zie ook: www.walburgisarnhem.nl en facebook.com/walburgisarnhem. 
 
 

Zo doen de kerken dat in Arnhem 
Het OKO overzicht over kerk zijn in de participatiesamenleving is klaar 
 

Aan het begin van dit jaar ontvingen de Arnhemse 
geloofsgemeenschappen die zijn aangesloten bij het OKO (Overleg Kerk 
en Overheid) een brief. Daarin werd aan hen gevraagd om een overzicht 
te maken van eigen activiteiten die mogelijk zouden passen in de nieuwe 
gemeentelijke opzet van zorg en welzijn, kortweg de 
‘participatiesamenleving’. Een paar maanden later beschikte de OKO-

werkgroep die het project uitvoert over een prachtig overzicht van het aanbod van 
vijfentwintig Arnhemse kerken en kerkelijke instellingen van allerlei omvang en kleur, een 
overzicht waarvan nu ook wijkconsulenten van zorg- en welzijnsorganisaties gebruik kunnen 
maken. Met hulp van een deskundige is het hele overzicht, onderverdeeld naar 
deelnemende kerken en vijf categorieën (ontmoeting, bezoekwerk, hulpverlening -materieel 
en immaterieel - en zingeving), in een elektronisch bestand geplaatst dat heel eenvoudig is 
te raadplegen en aan te vullen. Op dinsdagavond 13 oktober werd het huidige overzicht 
officieel overhandigd. Dat gebeurde op de vijftiende verdieping van de Parktoren, bij het 
Arnhemse station. Die hoogte is niet bedoeld als symbool van de positie van de kerk in de 
samenleving maar zou wel iets kunnen zeggen over de noodzaak voor de kerken van uitzicht 
op - en inzicht in - de samenleving waarvan ze deel uitmaken. Het belooft een feestelijke en 
leerzame bijeenkomst te worden: op het programma staat niet alleen de plechtige 
overhandiging maar ook een lezing over de positie van de kerk in de samenleving van 
vandaag, door prof. Tjeu van Knippenberg uit Nijmegen, en een uitwisseling van ervaringen 
en verwachtingen tussen vertegenwoordigers van zorg- en welzijn en van de kerken. 
 
Naar eigen mogelijkheden 
Het initiatief van het OKO is ontstaan naar aanleiding van eerder contact met Arnhemse 
zorgverleners over de veranderingen in zorg en welzijn. Zij zeiden daarbij dat ze graag 
wilden weten of en hoe ze een beroep op de kerken konden doen bij de groeiende vraag 
naar vrijwilligerswerk op hun terrein. Dat beroep op vrijwillige inzet van burgers is niet van 

http://www.walburgisarnhem.nl/
http://facebook.com/walburgisarnhem
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vandaag of gisteren; de veranderingen van verzorgingsstaat naar verzorgingssamenleving 
zijn al langer aan de gang en op veel plaatsen zoeken ook kerken in dat verband naar een 
nieuwe invulling van hun diaconale en zingevingsrol. Daarbij komt het er op aan om een 
goed beeld te vormen van de sociale en culturele omgeving en een goed besef te hebben 
van de eigen mogelijkheden. De diaconie van Amsterdam stelde begin dit jaar vier 
buurtopbouwwerkers aan – een dergelijk gul gebaar zal niet iedere lokale kerk zich kunnen 
permitteren. Maar goed overdenken welke diensten de eigen kerkgemeenschap aan buurt of 
wijk zou kunnen aanbieden hangt niet alleen van financiën af; menskracht, verbeelding en 
contact in de woonomgeving spelen een net zo belangrijke rol. Een gastvrije kerktuin met 
een buurtbank is ook een geste van formaat. 
 
Uitdaging 
De participatiesamenleving vormt voor iedere kerk in wijk, stad of dorp een enorme 
uitdaging. De Arnhemse inventarisatie vormt een begin, in een volgende fase kunnen er 
nieuwe initiatieven aan worden toegevoegd. Het is daarbij goed om te weten dat niemand er 
alleen voor staat. Lokale geloofsgemeenschappen kunnen samen werken met elkaar en met 
buurtorganisaties, wederzijds ideeën opdoen. En op websites als die van Kerk in Actie 
(project ‘Zorgzame kerk’) zijn allerlei praktische voorbeelden te vinden, die inspiratie bieden. 
De eerste praktijkervaringen zullen de komende tijd regelmatig worden uitgewisseld en 
geëvalueerd. Wat zou het prachtig zijn als over tien jaar blijkt dat er in 2015 een begin is 
gemaakt met een nieuwe invulling van de rol van de kerken in de Arnhemse samenleving – 
ten gunste van alle bewoners, ‘voor de vrede van de stad’. 
 
Kees Tinga 
 
Het bestand van het OKO overzicht is op te vragen op e-mail: t.bartelds@planet.nl  
 
 

Informatie over het Stadspastoraat Arnhem  
 
Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het 
Stadspastoraat is 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: 
 
In je kracht komen (introductie) 
donderdag 22 okober 20.00-22.00 uur 
Als we in onze kracht zijn dan stroom het, dan voelen we energie, levensdrang, en kunnen 
we ‘de hele wereld aan’. Maar… we weten ook hoe kwetsbaar we (kunnen) zijn als dat door 
allerlei oorzaken/tegenkrachten niet het geval is. Het is dus van (levens)belang ons 
verbonden te weten met die kracht, met die ’drive’. In een inspirerende workshop, ter 
introductie op de training, gaan we verkennen wanneer jij ‘in je kracht’ bent. Gerard Mug is 
trainer/coach in persoonlijke ontwikkeling.  
 
De klank en de taal van de clown 
zaterdag 24 oktober 10.00-17.00 uur 
De clown is nieuwsgierig op zoek naar zijn stemgeluid en zegt ja tegen 
alles wat zich aandient. Klanken en samen klinken, stem en 
afstemming, de verbazing, schrik of vreugde over je eigen klank. De lol 
van een woord, van onsamenhangende zinnen, nonsens. Lekker om 
elkaar en om jezelf lachen en genieten. José Sueters begeleidt de 
workshop. 

mailto:t.bartelds@planet.nl
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Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op www.stadspastoraat.nl  
De adressen voor opgeven en aanmelden zijn 
Stadspastoraat Arnhem 
Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email stadspastoraat@planet.nl 
 
 

Stedenband Croydon – Arnhem 
 

Onze burgemeester Herman Kaiser samen met de 
burgemeester van Croydon Patricia Hay-Justice. 
Arnhem en Croydon hebben samen een 
stedenband.  
Ook tussen de kerken.  
 
Deze foto is gemaakt bij het bezoek van onze 
burgemeester aan Croydon. 
 
 

 
 

Bezoek van leden van de RvK Arnhem aan klooster Koningsoord 
 
Begin september maakten leden van de RvK Arnhem kennis met het Trappistinnenklooster, 
Koningsoord. Er was een gesprek met een van de zusters, zuster Scholastica. Zij is 
vernoemd naar de heilige Scholastica, zuster van de heilige Benedictus van Nursia, oprichter 
van de Benedictijner Orde. Zij bracht ons op de hoogte van het ritme van het kloosterleven. 
Vol geloof en vuur vertelde zij over het leven, dat haar zo dierbaar was geworden. 
Een video onderstreepte haar uitleg. 
Na het gesprek woonden wij de Vespers bij, een serene viering, die sommigen van ons deed 
besluiten nog langer in de kapel te blijven voor meditatie. 
 
 

Colofon 
 
Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem. 
Secretaris a.i.: Johannes Kon 
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 novembernummer inzenden vóór 5 november 2015 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 11 november 2015. 
 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 402 emailadressen. 
 

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl 
 
Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon 
aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com 

http://www.stadspastoraat.nl/
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