
Kerst en kitsch – een terugblik 
Column door Klaas Eldering 
 

Veertig jaar geleden begon ik als 
dominee; en met de kerst had ik een 
viering in een bejaardenhuis met de 
creatieve naam ‘Festina Lente’ - haast u 
langzaam. De meeste bewoners hielden 
aan die naam trouwens meer een soort 
feestelijk lente-gevoel over. Met de kerst 
is er het kerst-gevoel. Met een musicus 
bereidde ik de kerstviering voor. Hij had 
liedjes waarin ‘de kerstgedachte’ zo mooi 
tot uitdrukking kwam: vrede op aarde; 
warmte en liefde tussen de mensen. De 
kerstgedachte. Niks mis mee. Totdat ik 
zei: heerlijke liedjes, maar ik mis het 
kerstgebéuren! O, de kerstman en de 
arrenslee, bedoelt u? Nee, zei ik, ik 
bedoel de kerstman van Bethlehem! 
Jezus, die daar geboren wordt! Dàt 
gebeuren vieren we toch?! Afijn, we zijn 
er goed uitgekomen en vierden een 
heerlijk kerstfeest. 
Van een vriendin kreeg ik in december 
een prachtige plastic kandelaar met 
ijspegels eraan. Zo een, die geen genade 
kan vinden in de ogen van hoger 
opgeleiden. Van dat spul wat je op 
kerstmarkten tegenkomt. Allemaal kitsch, 
toch? In Trouw stond vorig jaar een 
stukje over kunst en kitsch. Wat is wat? 
En wie bepaalt dat? Wat kunst is, wordt 
door de elite bepaald, was de conclusie; 
de rest is kitsch. Dat houdt tevens een 
oordeel in van de elite over de smaak van 
het gewone volk. De kandelaar die ik 
kreeg – en die nu bij mij voor het raam 
staat – is een cadeau uit het hart; een 
cadeau dat warmte en licht brengt in mijn 
leven, vanwege het liefdevolle hart 
waaruit het gegeven is. Ik geniet er intens 
van! Zo kreeg ik al eerder van andere 
mensen twee wit-porseleinen hondjes, en 
een zelfde soort duiven-klokje. Kleine 
kostbaarheden, die van liefde getuigen. 
Die kerstman van Bethlehem heeft toch 
wel wat aangericht in deze wereld….. 
 
Ds. Klaas Eldering is emeritus predikant 
van de Prot. Gemeente Velp 
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Nieuwjaarsontmoeting  
Raad van Kerken Arnhem 

 
Dinsdag 9 januari hopen wij u allen 
te mogen ontmoeten op onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Vanaf 16.00 uur bent u van harte 
welkom in de benedenzaal van de 

Diaconessenkerk,  
ingang G. A. van Nispenstraat 139, 6814 JA in 
Arnhem 
 
Dit jaar richten we de spot op de Diaconie.  
Tijdens de bijeenkomst worden namelijk de winnaars 
van de Diaconale Prijs 2017 bekend gemaakt! 
 
Verder ontvangt u allen weer de nieuwe brochure 
2018 van de Raad van Kerken Arnhem. 
 
Kortom, een bijeenkomst met veel tijd 
voor ontmoeting en kennismaking, die 
u zeker niet mag missen. 
 
 

http://www.rvkarnhem.nl/
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Nieuwjaarsreceptie stichting Kruispunt 
 
Het bestuur van stichting Kruispunt nodigt u graag uit voor haar 
Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 9 januari 2018,  
aanvang 19.00 uur 
 
Spoorwegstraat 13, 6828 AM  Arnhem 
Telefoon 026 4433072 
 
www.stichtingkruispunt.nl  
 
 

Uitnodiging stands up and Shine 
Leger des Heils Arnhem op 13 januari 
 

Als afsluiting van ons Jubileumjaar willen we 
graag op zaterdag 13 januari 
2018 een" Stand up and Shine" avond 
houden. 
Wij zijn met spoed op zoek naar onbekend 
talent, jongeren en ouderen die 
iets kunnen laten zien en horen van hun 
onbekend talent! 
Er is voldoende gelegenheid in ons gebouw 
om te oefenen op de dag zelf, of 
als het je beter uitkomt, een dag eerder. 
 
Wil je ons helpen zoeken en wil je deze mail 
doorsturen binnen je netwerk? 
Geweldig als je dit voor ons wilt doen. 
Een sprankelende avond met mensen die 
durf en lef hebben en ons laten 
genieten van hun talenten. 
Waar zijn ze? Wie ontdekt ze? 
 
Vragen? Aanmeldingen! Oefenen? 
Bel gerust 0626878386 
Hartelijke groet 
 
Joop Toeter 

 
 
 
 

Sluitings- en verschijningsdata Bulletin 2018 
 
Tegelijk met dit Bulletin ontvangt u een overzicht voor 2018 met daarin de data 
waarop onze nieuwsbrief verschijnt en de uiterste inleverdata voor kopij. 
 
Wanneer u regelmatig kopij inzendt is het handig dit overzicht te bewaren. 

 

https://maps.google.com/?q=Spoorwegstraat+13&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Spoorwegstraat+13%0D+6828+AM%C2%A0+Arnhem&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Spoorwegstraat+13%0D+6828+AM%C2%A0+Arnhem&entry=gmail&source=g
http://www.stichtingkruispunt.nl/


 3 

Kun je een betere wereld kopen?  
Wouter Mensink i.s.m. Fair Trade en Wereldwinkel  (Thee met thema 28 januari) 
 

Kun jij als consument verantwoordelijk worden gehouden voor de 
problemen in de wereld? Die suggestie wordt soms wel gewekt: de 
winkel lijkt soms een stemhokje waar je kunt stemmen met je euro’s 
waarbij keurmerken zoals Fairtrade ons de weg wijzen.  
Wouter Mensink, geëngageerd filosoof, gaat met ons kritisch en 
betrokken in gesprek over nut, doel en haalbaarheid van Fairtrade in de 
wereld en onze rol daarin. 
Inleider Wouter Mensink studeerde bestuurskunde aan de Universiteit 

Twente en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit 
Leiden op een proefschrift over het beleidsdiscours inzake de relatie tussen patiënt en 
technologie en is momenteel werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en 
Cultureel Planbureau.  
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd i.s.m. de Fair Trade werkgroepen van de kerken en 
met de plaatselijke Wereldwinkel. 
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek 
Van 16.00  tot 17.30 uur, inloop vanaf 15.30 uur. 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl   
 
 

'Preventie van suïcide, onze zorg!' 
Uitnodiging bijeenkomst 
 

Vorig jaar spraken we tijdens het symposium 
'Preventie van suïcide, onze zorg!' op 22 
september 2016 met elkaar over een betere 
preventie van suïcides in de regio Arnhem en 
omstreken. Graag nodigt het Platform Preventie 

Suïcide Arnhem u uit om tijdens een vervolgbijeenkomst op donderdag 15 
februari 2018 de ontwikkelingen in de preventie van suïcide met elkaar te 
delen.  
De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur. 
 
Programma 15 februari 
13.00 uur - inloop 
13.30 uur - opening en presentatie Platform 
13.50 uur - update en gelegenheid tot stellen van vragen 
14.45 uur - pauze 
15.15 uur - QPR methode inoefenen 
16.00 uur - vragen staat vrij 
16.30 uur - afsluiting met aansluitend een hapje en drankje 
 
Waar? 
Pro Persona, locatie de Braamberg 
Wagnerlaan 2 in Arnhem (let op: de parkeergelegenheid is beperkt) 
 
U kunt u via onderstaande link inschrijven. 
https://www.rijnstate.nl/losse-inschrijfformulieren/inschrijfformulier-preventie-
van-suicide-onze-zorg-15-februari-2018/  

mailto:m.raaijmakers4@upcmail.nl
https://maps.google.com/?q=Wagnerlaan+2&entry=gmail&source=g
https://www.rijnstate.nl/losse-inschrijfformulieren/inschrijfformulier-preventie-van-suicide-onze-zorg-15-februari-2018/
https://www.rijnstate.nl/losse-inschrijfformulieren/inschrijfformulier-preventie-van-suicide-onze-zorg-15-februari-2018/
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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. 

 
 

Tafel van Hoop in Arnhem- Zuid 
Terugblik 
 
Maandag 18 december, op de Dag van de 
migrant, was er een geslaagde ontmoeting aan de 
Tafel van Hoop in de Gaanderij in Arnhem. Ruim 
80 vluchtelingen en Arnhemmers gingen met 
elkaar aan tafel. Resto van Harte kookte een 
heerlijke halal- maaltijd (o.a. met behulp van koks 
uit Syrië en Eritrea). Ook 34 kinderen genoten van 
het samenzijn. Ze maakten muziek, kleurden een 
speciale vredeskleurplaat en gingen sjoelen. En 
ze waren belangrijk als tolk om het gesprek met 
hun ouders te kunnen voeren. 
 
Ook de scriba van de PKN, ds. Rene de Reuver, schoof bij ons aan. 
 
Met dank aan alle vrijwilligers die gasten meebrachten of ontvingen, de ruimte en de tafels in 
orde maakten en serveerden, de Raad van Kerken Arnhem en de Diaconie van de 
Prot.Gemeente Arnhem 
 
Ans Bosma en Anja Vogelzang 
 
Via onderstaande link kunt u het artikel over de Tafel van Hoop in de Gelderlander lezen  
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/arnhem-heeft-de-langste-eettafel-voor-
vluchtelingen~a06f5414/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socials
haring_web 
 
 

Stichting "De Heraut"  
Terugblik op lezing op 16 december 2017 te Amersfoort 
 
De Raad van Kerken Arnhem heeft zich eind 2017 beraden over een thema voor en de 
invulling van een "kerkenconferentie". Dit heeft er op instigatie van Dick Blokker toe geleid 
dat 4 mensen uit de AV op zaterdag 16 december zijn afgereisd naar Amersfoort om daar 
een lezing bij te wonen van ds. Hans Stolp (75), die zeer regelmatig optreedt voor de 
Stichting 'De Heraut', de organisator van deze lezingen. 
 

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/arnhem-heeft-de-langste-eettafel-voor-vluchtelingen~a06f5414/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/arnhem-heeft-de-langste-eettafel-voor-vluchtelingen~a06f5414/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/arnhem-heeft-de-langste-eettafel-voor-vluchtelingen~a06f5414/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
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Alesig bleek op het laatst verhinderd,  dus Ans, Wina, Dick en Johannes maakten de dag 
mee: "Omgaan met onze gestorvenen" ofwel "Het gedenken van onze geliefden" was het 
thema van de uitgebreide lezing annex afsluitende viering. 
 
Het zou geen recht doen aan deze bijzonder inspirerende bijeenkomst om een poging te 
wagen het gehoorde samen te vatten. De Arnhemse delegatie was er ook / voornamelijk om 
als 'verspieders' te bezien, of Hans Stolp een mogelijke spreker zou kunnen zijn voor die 
eerdergenoemde conferentie over bijv. "de essentie van het Christendom". 
 
Maar hij heeft niet de gelegenheid en de tijd iets dergelijks te ambiëren; hij wil gezien zijn 
tijdsbeslag (vaak zijn die lezingen op de zaterdagen) en zijn leeftijd liever nog boeken 
schrijven. Hij acht ons uitstekend in staat het beoogde zelf verder vorm te geven. 
 
Dus zijn wij als AV weer op onszelf teruggeworpen; voer voor de e.v. vergadering. 

 
Johannes, "verspieder" 
 

 
 
 

Informatie over D3rde Verdieping  
 

Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping 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: 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 6 januari (Driekoningen) is, als altijd, onze nieuwjaarsbijeenkomst en eerste Open Dag 
van het seizoen. De middag is vooral bedoeld om kennis te maken met D3rde Verdieping. 
Rond 14.00 uur gaan we van start (vanaf ca. 13.30 uur zijn we open) en om 15.00 uur wordt 
de eerste expositie van het seizoen geopend: Life is my muse, met werk van Lea Rosa. 
 
Putten uit de bron - Psalmen verkennen 
10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 21 februari | 10.45-12.00 uur | vrijwillige bijdrage | Rozet 3.03  
Psalmen zijn vertrouwd, mooi, soms ook vreemd, hard. Je komt erdoor tot zingen, je wordt er 
stil van of ze stuiten je tegen de borst. Om de psalmen beter te verstaan, gaan we ze lezen, 
overwegen en uitdiepen. 
  
Café Doodgewoon 
16 en/of 19 januari | 19.30-21.30 uur en/of 14.00-16.00 uur | vrijwillige bijdrage | Rozet 3.09 
‘Je moet bevriend raken met de dood’ – Tiny Muskens 
Dat we doodgaan is de enige zekerheid die we hebben in het leven. Toch hebben we het 
weinig over de dood, laat staan over onze eigen dood. In Café Doodgewoon willen we tijd en 
ruimte scheppen om met elkaar over de dood en het sterven te spreken.  
 
God is niet te vangen 
23 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni | 14.15-16.00 uur | 
Opstandingskerk  
De kring over De orthodoxe ketter, een boekje van Peter Rollins smaakte naar meer. 
Daarom een nieuwe serie, rond het boekje God is niet te vangen van Jan Offringa. In dit 
boek bespreken veertien PKN-leden uit Kesteren hun geloof met hun predikant en de 
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voorzitter van de kerkenraad. Zij vertellen openhartig wat ze op geloofsgebied hebben 
losgelaten en wat daarvoor in de plaats kwam.  
 
Toegepaste filosofie 
24 en 31 januari, 7 en 21 februari | 14.00-16.00 uur |  € 60 (€ 45) | Rozet 3.09  
Wat is het verschil tussen een goed gesprek en een filosofisch gesprek? Waar gaat ethiek 
over? Waarover gaat politieke en sociale filosofie? Wat zijn de klassieke filosofische 
vraagstukken en hoe relevant zijn die voor onze tijd of ons persoonlijk leven? Deze cursus is 
een kennismaking met ‘de liefde voor wijsheid’...  

 
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,  
email info@d3rdeverdieping.nl  
 
Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12 
 
 

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 juninummer inzenden vóór 8 februari 2018 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 14 februari 2018. 
 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 381 emailadressen. 

 
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 secretaris Johannes Kon 
aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com 

http://www.d3rdeverdieping.nl/
mailto:info@d3rdeverdieping.nl
mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com
http://www.rvkarnhem.nl/
mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com
mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com

