De macht van de machteloze
Bisschoppelijke groet bij het begin van de vastentijd 2019
De naweeën van het werk van de Commissie Stevens zijn nog niet
uitgewoed – en dat is maar goed ook. We zouden gemakkelijk in de
verleiding kunnen komen om te denken dat we met de publicatie van het
onderzoeksrapport en ons omvangrijke plan van aanpak wel zo ongeveer
in de smiezen hebben wie er fout zat en wat er fout zit in onze kerk. De
verleiding bestaat erin, dat we denken de zaak in de greep te hebben en
daarmee onszelf buiten schot houden. Seksueel misbruik is een vorm van
machtsmisbruik en wie kan van zichzelf zeggen dat hij of zij zich aan dat
laatste nooit schuldig maakt? De één misschien meer en de ander misschien
minder, maar ieder van ons oefent macht uit. Als wij het
woord voeren in een gesprek doen we dat, vooral als we
wat harder gaan praten om ons gelijk te willen halen. Als we
bepaalde producten kopen (of in de vastentijd juist ook niet)
oefenen we macht uit. Als we bij de Europese verkiezingen
onze stem uitbrengen of juist ook niet, doen we dat. Als
we keuzes maken voor onze kinderen, onze ouders of wie
ook maar aan onze zorg is toevertrouwd, doen we dat. Kortom: bij alles
wat we doen en laten, oefenen we voortdurend macht uit. Die uitoefening
van macht heeft te maken met wie je bent, hoe je je gedraagt en wie je in
de ogen van anderen wilt zijn. Dat je daar dan fouten bij maakt, bewust of
onbewust, is onvermijdelijk.
Als kiezen zo onvermijdelijk met ons sociaal gedrag als mens is gegeven,
hoe kun je het iemand dan kwalijk nemen als die de fout ingaat? Aan het
begin van de veertig dagen op weg naar Pasen bestrooien we onze hoofden
met as en we zeggen: ‘Gedenk, o mens, dat je stof bent en tot stof zult
wederkeren’ (vgl. Gen. 3,19). We kunnen ons goed voorstellen dat deze
woorden mensen die nooit geleerd hebben, of afgeleerd hebben om positief
over zichzelf te denken, nog verder de grond in boren. Anderen willen niet
herinnerd worden aan de vergankelijkheid van het aardse bestaan en
de nietigheid van de mens. Maar je kunt die woorden ook anders horen,
namelijk als bevrijding van zelfoverschatting. Als je ervan uitgaat dat je stof
bent en vergankelijk, hoe wonderlijk is het dan niet, dát je er überhaupt bent,
dát je iets kunt doen en kunt betekenen voor anderen. Je bent kwetsbaar
misschien, maar desondanks niet minder dan een geschenk van God! Wees
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lief en zorg goed voor jezelf, want je bent een kwetsbaar wonder dat zorg
nodig heeft.
En hoe mooi kan het zijn als die zorg wederkerig kan worden gegeven.
Als je je eigen kwetsbaarheid leert kennen – en vroeger of later doet
iedereen zo’n soort ervaring op – dan ben je misschien in staat om ook de
kwetsbaarheid van anderen te leren zien. En dát lijkt het springende punt
waarop de uitoefening van macht niet iets verkeerds, maar juist iets heel
moois kan zijn. Want het is fijn als iemand zich om jou bekommert en aldus
zorgzaam macht uitoefent, net zo fijn als wanneer jij je kunt ontfermen over
een ander. In die uitwisseling van onderlinge zorg en macht word je wie je
bedoeld bent te zijn: ‘deze is vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente!’
(Gen. 2,23), de hulp tegenover zonder wie geen mens
vruchtbaar kan zijn.
De Bijbel staat vol met verhalen over mensen die keuzes
maken en dus macht uitoefenen. Sterker nog: op de eerste
bladzijde wordt van God zelf bij zijn scheppingswerk gezegd
dat hij scheiding aanbrengt. Hij doet dat tussen licht en
donker, tussen wateren boven en wateren onder, tussen zee
en droog land, en uiteindelijk tussen dieren ‘naar hun aard’
en de mens ‘naar Gods beeld en gelijkenis’. Zoals God zelf schept door
bevrijdende scheiding aan te brengen, zo is de mens geroepen om naar
Gods beeld en gelijkenis te kiezen, ruimte te maken voor dat wonderlijke
menselijke spectrum van mannelijk en vrouwelijk, enkel- en meervoud. En
wanneer wordt deze uitoefening van macht dan verkeerd? Wanneer de
mens zich niet richt op het aan het licht brengen van het wonder van Gods
schepping, maar de balans van wederzijdse afhankelijkheid in menselijke
relaties (en, zeggen we tegenwoordig, met de natuur die hem omgeeft)
verstoort door wat de oude jansenisten betitelden als de amour propre, de
liefde voor het eigen ik. Je ziet jezelf dan niet meer in relatie tot de ander
of afhankelijk van elkaar, maar je gebruikt de ander om jezelf groter te
maken, waarde toe te kennen, genot te verschaffen of je onzekerheid weg
te poetsen.
Uiteindelijk ontleent de mens zijn waarde alleen aan het feit dat hij of zij
geschenk is van God, stof van de aarde dat God zelf de levensadem inblaast.
Je hoeft je waarde niet aan een ander te ontlenen, want God geeft je die
en maakt je zo vrij voor je medemens. En zoals God nooit zuinig is in zijn
genade en grenzeloos in zijn liefde, zo kunnen wij ruim zijn in ons denken
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en doen. In de veertig dagen naar Pasen volgen we Jezus op zijn weg.
We horen in het evangelie hoe hij voortdurend macht uitoefent: hij neemt
het woord om zijn uitleg van de Torah te geven, hij handelt om mensen
genezing te brengen, hij bevrijdt in de vergeving van zonden. Steeds is hij
erop uit om Gods schepping als menselijkheid aan het licht te brengen en
destructieve machten te ontmaskeren. Gaat hij aan die machten ten onder
aan het kruis? Of is die dood van een slaaf het grootste teken van zijn
volstrekte vertrouwen op Gods redding en daarmee een uitoefening van
macht die alle aardse macht te boven gaat? Als wij hem op deze weg volgen
bestrijden we allereerst de zelfzucht en ijdelheid die ons influisteren dat wij
alles in onze greep hebben, dat wij gelijk hebben en dat de wereld om ons
gelijk draait. Nee, stof zijn we, aangewezen op de levensadem van Gods
Geest. Moge die ons de richting wijzen naar de opstanding van Pasen.
+ Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht
+ Dirk Jan Schoon Bisschop van Haarlem

Vastenactie: Syrische vluchtelingen.
De burgeroorlog in Syrië zorgt al jaren voor een onveilige situatie voor
vele onschuldige families.Duizenden onschuldige doden, kinderen die
zonder hun ouders door het leven moeten en ouders die zonder hun kinderen
door het leven moeten. Vele burgers kunnen hun beroep of professie niet
meer uitoefenen door de verschrikkelijke omstandigheden. Dit leidt tot
economische problemen waardoor het fundament in het leven van deze
families instort. De onderdrukkingen zorgen ervoor dat het laatste beetje
hoop en geloof in het leven van deze mensen wordt afgenomen.
Vele Kerken, instellingen en moedige mensen vanuit Nederland hebben
zich ingezet om de onderdrukte mensen in Syrië
een kans te bieden hier in Nederland. Dit heeft
VASTENACTIE
2019
ervoor gezorgd dat het mogelijk is geweest voor
Het Syrisch-orthodoxe JongerenPlatform helpt
pas aangekomen vluchtelingen
vele families om te vluchten naar Nederland.
door hen wegwijs te maken in Nederland.
De Syrische vluchtelingen zijn eenieder die zich
hiervoor heeft ingezet met hun leven dankbaar.
Kinderen krijgen mogelijkheden tot scholing en
worden voorbereid om Nederland te dienen met
hun talenten. Ouders worden gesteund om een
nieuw leven op te bouwen in Nederland en om zich te kunnen wortelen in
NL 06 ABNA 021 419 012
9
onze samenleving.
De Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland heeft zich door de
Help hen dit
soort ontmoetinge
n
te organiseren!
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afgelopen decennia erg snel weten te wortelen in de samenleving. Met man en
macht is de gemeenschap dagelijks bezig om zich in te zetten voor de Syrische
vluchtelingen, zodat ook zij de kans krijgen om zich hier thuis te voelen.Er
zijn in de huidige context van de Syrische vluchtelingen vele uitdagingen. De
Syrische vluchtelingen zijn door de eeuwenlange onderdrukkingen gewend
om met het beetje brood dat zij hebben te overleven. Zij hebben zich altijd
kunnen voeden met het Hemels Brood en Geestelijke drank, en zij konden
zich vasthouden aan de sterke christelijke identiteit die hen hoop gaf. De
grote wond nu is de onthechting van deze identiteit en gemeenschap.
De saamhorigheid en cohesie met de gemeenschap is wat de Syrische
vluchtelingen het meest begeren en wat zij nu het meeste missen. Nooit
eerder was de Syrisch-orthodoxe gemeenschap zo verspreid over de hele
wereld.
Het Syrisch Orthodox JongerenPlatform zet zich in om de reeds
gewortelde Syrisch-orthodoxe gelovigen te betrekken in het leven van de
nieuw gevluchte broeders en zusters. De vluchtelingen leren hierdoor van
de ervaringen die de Syrische gemeenschap heeft opgedaan in Nederland
en op welke manier zij het beste één kunnen worden in Nederland en een
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Het is ontzettend belangrijk
om de eigen identiteit niet te vergeten, maar het is belangrijker om een
weg te creëren in de dynamische samenleving in Nederland, om zo efficiënt
mogelijk in te burgeren en een onderdeel te worden van de Nederlandse
samenleving. Met hulp van tientallen vrijwilligers en donaties is het mogelijk
om deze vervreemde Syrische vluchtelingen bij elkaar te brengen in sociale
en religieuze activiteiten.
Het Syrisch Orthodox JongerenPlatform heeft uw hulp hard nodig. Door
uw financiële bijdrage is het mogelijk om Syrische vluchtelingen te voorzien
van basisbehoeften en kan het integratieproces gestimuleerd worden. Tot op
heden zijn er tientallen inzamelingsacties geweest voor kleding en speelgoed.
Er zijn tientallen activiteiten georganiseerd om de Syrische vluchtelingen te
betrekken bij de samenleving en haar gemeenschap. Van deze vruchten
kunnen we nu plukken, maar om deze kwetsbare mensen te helpen op te
bloeien in het leven zijn er nog honderden handen nodig om dit gerealiseerd
te krijgen. Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid en wij vragen u
om ons in jullie gebeden te herinneren.
In Christus,
Simon Saliba ,Syrisch Orthodox JongerenPlatform
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Datum
6-3-19
Aswoensdag
10-3-19
Eerste zo vd Veertigdagentijd
17-3-19
Tweede zo vd Veertigdagentijd
24-3-19
Derde zo vd Veertigdagentijd
31-3-19
Vierde zo vd Veertigdagentijd
7-4-10
Vijfde zo vd Veertigdagentijd
13-4-19
Palmzondag
18-4-19
Witte Donderdag
19-4-19
Goede Vrijdag

Gastheer
- vrouw

1e Lezing

Lutherse viering
M Bergers
H v Amerongen
C Stam
M Bergers
H v Amerongen

Deuteronomium 5, 6-21
J Bergers
Exodus 34, 27-35
H de Bruijn
Exodus 3, 1-15
C Stam
2 Kronieken 36, 14-23
I Bergers-Blom
Jesaja 58, 7-10

Lutherse viering
C Stam

Exodus 12, 1-14
G Schoonderbeek

Lutherse viering
1: Genesis 1, 1-2,3
I Toorman

20-4-19
Paaswake

H v Amerongen

2: Exodus 14,15-15,1a
C Stam
3: Ezechiël 36, 24-28
G Schoonderbeek

21-4-19
Eerste zondag van Pasen
28-4-19
Beloken Pasen
5-5-19
Derde zondag van Pasen
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C Stam
M Bergers
C Stam

Jesaja 51, 9-11
J Bergers
Genesis 28, 10-22
C Stam
Jeremia 32, 36-41
J Bergers
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2e Lezing
Romeinen 10, 8-13
G Schoonderbeek
1 Korintiërs 13, 1-13
R Klein Koerkamp
Romeinen 5, 1-11
A Faber
2 Korintiërs 5, 14-21
N vd Veen-Aerts

Kofﬁe

Bloemen

M Bergers-Ros

paars

R Klein Koerkamp

paars

M Schut

paars

I Bergers-Blom

paars

Filippenzen 3, 7-14

1 Korintiërs 11, 2332 C Stam

Romeinen 6, 3-11
W Kirchjünger

Kolossenzen 3, 1-4
I Bergers-Blom
Openbaring 1, 12b20 R Klein Koerkamp
Openbaring 5, 6-14

7

M Pico

Altaar
kleur

paars

nvt

J Kolkman

wit

W v Amerongen

W v Amerongen

wit

M Schut

id

wit

R Klein Koerkamp

J Kolkman

wit

M Bergers/Ros

M Bergers/Ros

wit
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Groothuisbezoeken
Al enige weken ligt het vastenboekje in onze kloostergang. Het boekje
bevat teksten en gebeden om tijdens deze speciale periode ons te bezinnen.
Het is uitstekend geschikt voor persoonlijk gebruik maar nodigt ons ook uit
tot gesprek. Ook dit jaar willen we een paar groothuisbezoeken organiseren.
Het zijn gesprekken bij mensen thuis waar we een paar stukjes uit het boekje
met elkaar lezen en delen wat ons aanspreekt.
U bent welkom op 26 maart 10 uur bij Fred Schneider in Presikhaaf
en op 28 maart om 10.30 bij Thea Jonker in Rhenen. Opgave bij de
gastheer/gastvrouw of bij de pastoor. Voor wie liever ’s avonds wil komen,
dinsdagavond 26 maart van 8 tot 10 uur is er ook een bijeenkomst in de
Kloostergang.
Het is prettig als u van te voren al iets uit het boekje hebt gelezen, maar
niet verplicht.
Zo nodig kunt u meerijden met de pastoor naar Rhenen.

Gespreksgroep: Hoop doet leven!
Een aantal mensen kwam vorig jaar bijeen rondom het Benedictijns
spel dat Kristine Ram heeft ontworpen en gemaakt. Het is een spel met
vragen die tot nadenken stemmen. Voor de vastentijd wordt er een speciale
bijeenkomst gehouden rondom het thema: Hoop doet leven! We delen met
elkaar onze hoop, en misschien ook wel onze wanhoop.
De bijeenkomst is op 14 maart in de Kloostergang, van 10 tot 12 uur.
Het is fijn als we van te voren weten hoeveel mensen er komen. Dus graag
even aanmelden bij Kristine of ondergetekende.
Pastoor Joke Kolkman

Vastenboekje
Zoals hierboven al genoemd is er ook dit jaar
weer een Vastenboekje verschenen. “Dragers van
het licht - Met Micha op weg naar Pasen’’ is de
titel geworden van het boekje, dat een herziene
versie is van Micha & de anderen. Gedachten en
gebeden voor de 40-dagentijd dat in 2009 werd
uitgegeven. De vormgeving is geheel nieuw. De eindredactie was in handen
van Dick Schoon.
In de winkel kost het boekje € 7,50 maar in de Kloostergang € 5,-
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Vastenactie Voedselbank
Vorig jaar hebben we tijdens de vastentijd koffie verzameld voor de
Voedselbank. We konden meer dan 40 pakken koffie overhandigen aan de
vrijwilligers van de Voedselbank. Koffie is een relatief duur product voor veel
klanten en daarom altijd van harte welkom!
U kunt koffie (snelfiltermaling) en filters inleveren in de doos achter in de
kerk. Ook Douwe Egberts- bonnen zijn welkom.

Bedankje
Tijdens de Advent en ook bij de dienst in de Eusebiuskerk heeft onze
parochie collectes gehouden voor het Inloophuis St Marten (zie vorige
Parochiebrief). De collectes brachten samen € 500,- op. We ontvingen een
bedankje dat door zo’n 25 mensen ondertekend is.

Aan alle parochianen van de oud-katholieke kerk
Heel hartelijk bedankt voor de mooie giften die we
in december van jullie mochten ontvangen. Die giften
hebben we besteed aan onze kerstkaartenactie waarbij we
alle mensen met wie we contact hebbem een kerstkaart
sturen. In totaal hebben we bijna 800 kaartengeschreven,
rondgebracht en verstuurd.
Dank voor jullie meeleven.

Springprocessie
Ga dit jaar met de Oud-Katholieke Kerk mee op de 2-daagse bedevaart
naar Echternach in Luxemburg. Elk jaar wordt daar bij het graf van de H.
Willibrordus, onze eerste aartsbisschop, patroon van de Nederlandse
kerkprovincie en van onze parochie, de wereldberoemde Springprocessie
gehouden.
Dit jaar doet de oud-katholieke kerk ook weer mee aan deze processie ..
De aartsbisschop, Joris Vercammen, doet ook actief mee aan de processie,
zowel springend als tijdens het plechtige deel voor de bisschoppen.
Naast dat het een bijzondere ervaring is om mee te doen aan deze
processie, is het vooral ook enorm gezellig en ontspannen. Het is een unieke
religieuze en culturele belevenis. Meer informatie vindt u op de website van
de landelijke kerk. Daar vindt u ook een link naar pastoor Victor Scheijde ,
waar u zich aan kunt melden.
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Goede Week
De Goede Week is, zoals u weet, de afsluiting van de Veertigdagentijd
en de opmaat van Pasen. Dit jaar zal die in onze parochie een bijzonder
karakter hebben. Aartsbisschop Joris Vercammen zal de vieringen van
Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake begeleiden.
De vieringen zijn afwisselend luthers en oud-katholiek.
Palmzondag zal een lutherse viering zijn. Na de koffie in de Kloostergang
zal de aartsbisschop een inleiding geven.
Wiite Donderdag wordt een oud-katholieke viering. Dominee Hans
Uytenbogaardt zal om 17.30 uur een inleiding geven. Daarna volgt een
gemeenschapelijke maaltijd. Om half acht begint de viering. Een bijzonder
accent in de dienst op Witte Donderdag zal de voetwassing zijn. Niet alleen
het evangelieverhaal over het ‘laatste avondmaal’ zal traditiegetrouw worden
gelezen, maar dat ‘dienstbevel tot nederig liefdebetoon’ zal ook praktisch
worden beproefd. De bisschop zal daarin voorgaan.
De viering op Goede Vrijdag is onder verantwoordelijkheid van de
lutheranen. Om 17.00 uur zal er een inleiding
zijn door de aartsbisschop met een stille
meditatie. Ook nu zal er een maaltijd zijn, om
19.30 uur gevolgd door de viering.
De Paaswake is onder oud-katholieke
verantwoordelijkheid. Van 19.30 uur tot 20.15
uur wordt deze ingeleid. De dienst zelf begint om begint om 21.00 uur.
U kunt er natuurlijk voor kiezen om alleen de vieringen bij te wonen,
maar u bent van harte uitgenodigd voor de inleidingen en de maaltijden .
Voor dat laatste wordt u wel verzocht zich tevoren op te geven bij de pastoor
(zie achterzijde van deze Parochiebrief).

Agenda
Zie voor de agenda in de Goede Week het artikeltje hierboven.
do 14 mrt
10.00 u. Kloostergang Gespreksgroep “Hoop doet leven”
za 16 mrt
Synode
di 26 mrt
10.00 u. Groothuisbezoek bij Fred Schneider
di 26 mrt
20.00 u. Groothuisbezoek in de Kloostergang
do 28 mrt
10.30 u. Groothuisbezoek bij Thea Jonker
za 6 apr
10.00 u. Paaspoetsen
zo 7 apr
na de dienst Gemeentevergadering

Parochiebrief St. Willibrordus

10

Oud-katholieke diensten
Eucharistievieringen in Arnhem elke zondag 9.30 u. tenzij anders
aangegeven. L =Lutherse viering
N = Nijmegen: laatste zaterdag v/d maand 19.00 u. Dominicuskerk,
Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.
wo 6 mrt
L 19.30 uur Aswoensdag
zo 10 mrt
Eerste zandag van de Veertigdagentijd, Invocabit, Roept hij
Mij aan, Ik zal hem antwoord geven
zo 17 mrt
Tweede zondag van de Veertigdagentijd, Blijf Gij Heerr, aan
uw barmhartigheid gedachtig
zo 24 mrt
Derde zondag van de Veertigdagentijd, Oculi, Mijn ogen zijn
steeds op de Heer
zo 31 mrt
Vierde zondag van de Veertigdagentijd, Laetare, Verblijdt u
met Jeruzalem
zo 7 apr
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, Iudica, Doe Gij mij
recht

Goede Week
Tijden zijn de aanvangstijden van de vieringen. zie
voor andere activiteiten elders in dit
blad.
zo 14 apr
L Palmzondag
do 18 apr
19.30 u Witte Donderdag
vr 19 apr
L 19.30 u Goede Vrijdag
za 20 apr
zo 21 apr
zo 28 apr
zo

5 mei

21.00 u Paaswake
Eerste zondag van Pasen
Tweede zondag van
Pasen, Beloken Pasen
Derde zondag van
Pasen, Jubilate, Juicht
Gode toe

Andere diensten
In de parochiekerk is in principe elke zondag om 17.00 uur een
anglicaanse viering door de Arnhem-Nijmegen Chaplaincy en om 11.00
uur een lutherse viering door de Evangelisch Lutherse Gemeente Arnhem.
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Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuwenaarlaan
3/3a ,6824 AM Arnhem
026-4423654
pastoor@arnhem.okkn.nl

Kerngroep Nijmegen
Alwin Meisters, Tangostraat 2,
6544 SW Nijmegen
024-3749741
 nijmegen@arnhem.okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem
026-3819908
vdveenniek@kpnmail.nl

Penningmeester/ Kopij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven
0316-267829 06-27221788
 antoon.smulders@upcmail.nl
 parochiebrief@arnhem.okkn.nl
Bankrekening Arnhem:
NL31 INGB 0000 8226 04 of
NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. OudKatholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Website

www.arnhem.okkn.nl
websitebeheerders@arnhem.okkn.nl

