Jaarprogramma 2018-2019

Jaarthema:

André Hazes

Geef mij nu je angst,
Ik geef er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht,
Ik geef je de morgen

DOOPSGEZINDE
GEMEENTE ARNHEM
Doopsgezinde Gemeente
Arnhem
Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht
Geef mij nu je angst… Pelgrimage van gerechtigheid en vrede
(vierde deel van een drieluik)
‘Geef mij nu je angst…’ werd gezongen door André Hazes en Guus Meeuwis.
Angst kennen we in soorten en maten. Angst voor de tandarts, angst om
afgewezen te worden, om alleen te staan, angst voor ziekte, voor de dood. In de
krimpende gemeente kan angst voor verandering zijn om verlies van het oude,
bekende geloof. Maatschappelijk speelt angst op het vlak van werk, politiek,
economie en religie. Mondiaal de dreiging van oorlog, grote machten en
structuren. We kunnen overvallen worden door angst voor toenemende
verdeeldheid, onrust en geweld in de wereld om ons heen.
Op alle niveaus spelen angst voor dreiging en duisternis, op iedere weg waarop
een streven naar heelheid en gelijkheid wordt nagestreefd. Op onze gezamenlijke
pelgrimage van gerechtigheid en vrede staan dreiging en duisternis tegenover
vrede en gerechtigheid. Het op vrijmoedige wijze aan de kaak stellen van
ongelijkheid, conflict op geweldloze wijze tegemoet treden, vragen een
nietangstige houding.
Angst is niet altijd een slechte raadgever. Het gevoel serieus nemen en
achterhalen waar ze vandaan komt kan ruimte geven voor hoop. Je afvragen
welke vijanden een rol spelen, door wie of wat je je bedreigd voelt. Vervolgens is
het de uitdaging te onderzoeken wat ons helpt om met angsten om te gaan. Wat
geeft je hoop? Bij wie kun jij je angsten neerleggen? De vijand liefhebben klinkt
mooi, maar hoe doe je dat concreet? Hoe bewaken we persoonlijke
onafhankelijkheid en integriteit en verbinden we ons tegelijkertijd met onze
omgeving (volgens socioloog en psycholoog Erich Fromm de manier om angsten
tegen te gaan)? We kennen misschien projecten die de vreemdeling een gezicht
geeft, grenzen doorbreken en hoop geven op toekomst, actief mensen verbinden
door samenwerking, zoals taalmaatjes, internationale kookclubjes of
burendiensthulp.
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De woorden ‘geef mijn nu je angst’ worden gevolgd door ‘…ik geef je er hoop
voor terug’. Aan het eind van de Passion werden de woorden van dit lied in de
mond van Jezus gelegd. Met zijn gang naar Jeruzalem ging hij angst voor duister
en dood niet uit de weg. Een dergelijke houding zien we ook terug bij theoloog
Dietrich Bonhoeffer, die in daad en leven liet zien dat het kwaad onder ogen
gezien moet worden. Bijbelverhalen vertellen over bevrijding, waaraan een tocht
door de woestijn vooraf gaat, profeten die moed inspreken, Psalmen die
bemoedigen en Jezus die krachten en machten die angst zaaien overwon. Angst
wordt omgebogen in hoop en verlangen. Het jaarthema raakt zo ook aan het uit
handen geven van angst, wat nodig kan zijn om de weg van gerechtigheid en
vrede te gaan. Door angst los te laten komt er hoop voor terug. ‘Al gaat mijn
weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en
uw staf, zij geven mij moed’ (Psalm 23)
Dit jaarthema stelt vragen en zoekt wegen om angst te overwinnen en wegen
van vrede te gaan aan de hand van theologie, filosofie, bijbelverhalen, seculiere
bronnen en eigentijdse verhalen, om angst aan te kijken, waar nodig te
overwinnen en de wegen van vrede te gaan.

Pelgrim

Wat zich gaandeweg voltrekt
in de ziel van de pelgrim
is niet een toenemend verlangen
naar het bereiken van zijn
reisdoel
niet het vinden van de heilige
aan het einde van zijn bedevaart
maar zijn overgave aan de ruimte
aan de kiezels op zijn pad
zijn besef van niet-weten
zijn afdalen in de leegte.
Zijn voeten worden zijn vrienden
de regen bepaalt zijn lijden
zijn angst wordt gericht
naar de honden langs de weg
het vele legt hij af
en hij rust in het Ene.
Al trekkend komt hij nergens
voortgaand bereikt hij niets
maar zijn vreugde neemt toe
om een bloem en een krekel
om een groet en een onderdak.
Zijn reisdoel en zijn thuis
vloeien samen aan de horizon
hemel en aarde vinden elkaar
op het kruispunt van zijn hart
het heilige verdicht zich
in de dieren en de dingen
zijn aankomst ligt geborgen
in de wijsheid van het Zijn.
Uit: Catharina Visser; Opstaan in Stilte
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ONZE GEMEENTE
Nu, 31 juli 2018, telt onze gemeente 59 doopleden, 18
vrienden en 3 belangstellenden. De afname sinds 1 augustus
2017 heeft de volgende oorzaken:
overleden:
4 zusters en 2 broeders;
bedankt:
1 zuster
vertrokken:
1 zuster naar andere gemeente.
Binnengekomen: 1 zuster en 2 broeders
Vrienden zijn zij, die geen dooplid zijn, maar ook bij de
gemeente willen horen en zich als vriend in het ledenbestand
hebben laten opnemen. Belangstellenden wonen doorgaans
wat verder weg en kunnen daardoor niet actief aan het
gemeenteleven deelnemen, maar blijven wel graag
geïnformeerd over de gemeente. Leden, vrienden en
belangstellenden ontvangen het Gemeentenieuws of volgen
de gemeente via de website
www.doopsgezindenarnhem.nl.
LEDENVERGADERINGEN
Deze zullen ook in het Gemeentenieuws aangekondigd worden.
Zondag 4 november 2018, 10:00 uur Waalse Kerk.
Zondag 31 maart 2019 10:00 uur Waalse Kerk.
KERKENRAAD
De kerkenraad bestaat uit:
voorzitter: zr. Elaine Bohlken (uit Liturgiecommissie),
: voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl ;
secretaris: vacant (a.i. zie voorzitter), Valeriusstraat
73, 6904 DL Zevenaar,
0316 – 343358),
: secretaris@doopsgezindenarnhem.nl ;
penningmeester: zr. Diny Wouda (uit regelmatige
kerkgangers),
: penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl ;
leden: zr. Wil van Gelderen (uit Taakgroep
Dienstondersteuning), zr. Maria Jansen-Zeilmaker (uit
Commissie van Bezoek) en zr. Marjan van Binsbergen
(uit Ledenadministratie).
De hele kerkenraad plus predikant e-mailt u via
: kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl
Groepen, die zich graag vertegenwoordigd willen zien in de kerkenraad, worden
aangemoedigd een geschikte kandidaat uit hun midden voor te stellen
ONZE PREDIKANT
ds. P.F. Thimm, Schamel 1, 6852 DT Huissen,
026 – 325 2728,
predikant@doopsgezindenarnhem.nl
Wilt u onze predikant spreken?
• Het eenvoudigst kunt u ds. Paul F. Thimm spreken tijdens het koffiedrinken
na de zondagdiensten in de Waalse Kerk.
• Door de week is hij meestal bereikbaar tijdens het telefonisch spreek(half)uur
op dinsdag t/m vrijdag van 8.30-9.00 uur. Wilt u ds. Thimm dringend
spreken, dan kunt u hem uiteraard ook buiten die tijden proberen te bellen!
Maandag is zijn vrije dag.
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FINANCIËLE ZAKEN
Bijdrage 2018-2019
Uw betrokkenheid bij de Doopsgezinde Gemeente Arnhem kunt u tonen door uw
jaarlijkse bijdrage over te maken. Sommigen doen dat middels een periodieke
overschrijving, anderen maken een bedrag over voor één of zelfs meerdere
jaren. U kunt ook de gemeente machtigen het geld automatisch van uw rekening
af te laten schrijven. Voor betalingen kunt u het volgende bankrekeningnummer
gebruiken: NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem.
De richtlijnen voor uw bijdrage:
- Leden: voor echtparen 3% van uw netto inkomen (na belasting), anders 2%
van dit inkomen.
- Vrienden: bij voorkeur draagt u hetzelfde bij als leden, omdat u dezelfde
rechten en mogelijkheden heeft als leden. De richtlijn voor de minimum bijdrage
is €75 per jaar.
- Belangstellenden (alleen voor het abonnement op het Gemeentenieuws): €30
per jaar.
Uiteraard zijn hogere bijdragen van harte welkom.
Dit is een richtlijn; natuurlijk maakt u zelf uit hoe groot uw bijdrage is. Als u
vindt, dat u minder bijdrage kunt geven dan u zelf gepast vindt, kunt u met de
penningmeester, de predikant of een ander kerkenraadslid overleggen of uw
bijdrage vanuit interne diaconie kan worden aangevuld.
Adoptiekinderen
Als gemeente doneren wij jaarlijks €400 aan
Doopsgezind Wereldwerk voor één adoptiekind en een
bijdrage aan het project (voor alle kinderen). In
overeenstemming met het besluit van de
ledenvergadering wordt dit bedrag verhoogd met elke
door leden, vrienden en belangstellenden gedoneerde
euro aan de adoptiekinderen. De adoptiekinderen
kunnen uw bijdrage goed gebruiken! U kunt hiervoor
geld overschrijven naar eerder genoemd Triodosbanknummer, o.v.v. ‘adoptiekind’. U kunt ook de
gemeente machtigen deze gift automatisch van uw
rekening af te laten schrijven. Heeft u een vraag, dan is
hiervoor een mogelijkheid per e-mail aan:
adoptie@dgwereldwerk.nl” of aan een kerkenraadslid.
Fiscale aftrekbaarheid van giften
Als u gebruik maakt van de fiscale aftrekbaarheid van giften, kunt u voor
hetzelfde geld (afhankelijk van uw fiscale situatie) tot wel tweemaal zoveel geld
aan goede doelen geven! Onze gemeente heeft fiscaal gezien de ANBI-status. Al
uw giften aan onze gemeente en door onze gemeente behartigde goede doelen
boven een fiscale drempel zijn fiscaal aftrekbaar. Voor jaarlijkse schenkingen
voor 5 jaar of langer geldt zelfs deze drempel niet. U kunt hiervoor een
overeenkomst tot periodieke gift afsluiten met de gemeente. Ook kunt u
aangeven hoe uw gift over verschillende doelen (binnen en buiten de gemeente)
moet worden verdeeld en zolang het totaalbedrag gelijk blijft, kunt u ook
tussentijds de verdeling aanpassen. In ruil voor uw belofte om voor (tenminste)
5 jaar periodiek hetzelfde bedrag te schenken aan de gemeente (waarvan een
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deel bestemd kan zijn voor goede doelen buiten de gemeente), kunt u elke
gedoneerde euro aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Het bedrag kunt
u zelf periodiek overmaken of automatisch laten incasseren door de
gemeente. Ook kunt u het formulier voor de periodieke gift downloaden via de
website van de gemeente (www.doopsgezindenarnhem.nl -> Organisatie,
Kringen Groepen) of opvragen bij de penningmeester. Als u over de
aftrekbaarheid van giften vragen heeft, zal de penningmeester u graag helpen bij
het vinden van de antwoorden hierop. Meer informatie over de aftrekbaarheid
van giften kunt u vinden op de website van de belastingdienst
(www.belastingdienst.nl/giften).
Automatische incasso
Al dan niet in combinatie met de overeenkomst tot periodieke gift kunt u de
gemeente machtigen om uw kerkelijke bijdrage en donaties aan goede doelen
automatisch te laten incasseren van uw bankrekening. Dan heeft u hier geen
omkijken meer naar! U kunt het machtigingsformulier downloaden via de website
van de gemeente of opvragen bij de penningmeester. Dit is ook de oplossing
voor het wijzigen van een periodieke overschrijving als u geen internetbankieren
heeft.
KERKDIENSTEN
Iedere zondag, met uitzondering van de 2e
zondag van de maand, is er een dienst om
10:00 uur in de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1
(achter de schouwburg). Vijf zondagen in de
zomer en nog een paar keer verspreidt door
het jaar, zijn er gemeenschappelijke diensten
in de Waalse kerk, de kerk van de
Parkstraatgemeente en afsluitend in de
Eusebiuskerk. Soms beginnen deze diensten
op een andere tijd (17:00 uur of 10.15 uur)
dan wij gewend zijn.
Rooster kerkdiensten in de Waalse kerk
Datum en tijd

Gebouw

2-9-2018 10:00
9-9-2018 10:00

Waalse Kerk
Landerij De
Park, Elst
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk

16-9-2018 10:00
23-9-2018 10:00
30-9-2018 10:00
7-10-2018 10:00
14-10-2018 10:00
21-10-2018 10:00
28-10-2018 10:00
4-11-2018 10:00
11-11-2018 10:00
18-11-2018 10:00
25-11-2018 10:00
2-12-2018 10:00

Opmerking

Voorganger

Paul Thimm
heidedag
Maarten Smits
Ruud Mulder
Jeanet van Woerden
Hein Bergman
geen dienst

Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk

maaltijd des Heren
ledenvergadering
geen dienst
herdenken overledenen
1e advent
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Elaine en Han
Paul Thimm

Ineke Reinhold
Paul Thimm
Paul Thimm

Datum en tijd

Gebouw

Opmerking

Voorganger

9-12-2018 10:00
16-12-2018 10:00
23-12-2018 10:00
25-12-2018 10:00
30-12-2018 10:00
6-1-2019 15:00
13-1-2019 10:00
20-1-2019 10:00
27-1-2019 10:00
3-2-2019 10:00
10-2-2019 10:00
17-2-2019 10:00
24-2-2019 10:00
3-3-2019 10:00
10-3-2019 10:00
17-3-2019 10:00
24-3-2019 10:00
31-3-2019 10:00
7-4-2019 10:00
14-4-2019 10:00
18-4-2019 19:30

Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk

2e advent
3e advent
Dienst voor alle generaties
kerst
geen dienst
Nieuwjaarsbijeenkomst
geen dienst
World Fellowships Day

Tjarda Brouwer
Paul Thimm

21-4-2019 10:00
28-4-2019 10:00
5-5-2019 10:00
12-5-2019 10:00
19-5-2019 10:00
26-5-2019 10:00
2-6-2019 10:00
9-6-2019 10:00
16-6-2019 10:00
23-6-2019 10:00
30-6-2019 10:00
7-7-2019 10:00
14-7-2019 10:00
21-7-2019 10:00
28-7-2019 17:00
4-8-2019 10:15
11-8-2019 10:15
18-8-2019 10:15
25-8-2019 10:00

Waalse Kerk
Zutphen
Waalse Kerk
Waalse Kerk

Paul Thimm

Paul F. Thimm
Jeanet van Woerden
Paul F. Thimm

geen dienst
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk

Paul F. Thimm
Ineke Reinhold
Paul F. Thimm
geen dienst

Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Nieuw
Schoonoord
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk

Paul F. Thimm
Ellie Smeekens
Paul F. Thimm
ledenvergadering
palmpasen
avondmaal
Pasen

Ineke Reinhold
Paul F. Thimm
Paul F. Thimm
Gastpredikant
Paul F. Thimm

geen dienst
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk

Eusebius
Waalse Kerk

pinksteren

geen dienst
zomerdienst DGA
zomerdienst EW
zomerdienst PG
zomerdienst PG
zomerdienst DGA

Paul F. Thimm
Tjarda Brouwer
Paul F. Thimm
Paul F. Thimm
Bauke van Hulst
Ruud Mulder
Paul F. Thimm
Paul F. Thimm
Gastpredikant

Paul F. Thimm
Paul F. Thimm

Bent u iets te laat, gebruik dan de deurbel.
Dit rooster kan nog wijzigen. Raadpleeg het Gemeentenieuws of de website:
www.doopsgezindenarnhem.nl.
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KINDEROPVANG
Als ouders jonge kinderen mee brengen naar de
dienst waarvoor opvang gewenst is, proberen
we dat te regelen. Omdat hier weinig gebruik
van wordt gemaakt, blijkt het niet haalbaar met
een groepje mensen volgens een vast rooster
hierin te voorzien. Wie tijdens de dienst graag
opvang voor kinderen wenst, kan (liefst een
paar dagen van tevoren) bellen of mailen met
de AUTODIENST (pag. 12) die opvang zal
proberen te regelen.
ORGANISTEN
Br. Bas Wuite, Petra Polman en Mark van Vreden begeleiden onze diensten op
het orgel of de vleugel. Soms speelt iemand anders als gast-organist of gastpianist.
RINGLEIDING
Voor dragers van een gehoorapparaat is in de Waalse Kerk een ringleiding
aangebracht. U kunt dan het beste plaatsnemen op stoelen die langs de ramen
staan.
GROEPEN, CURSUSSEN EN GEMEENTEAVONDEN
Welkom in de gespreksgroepen!
De gespreksgroepen en -kringen zijn open voor iedereen die graag met anderen
van gedachten wil wisselen en het fijn vindt om van en met anderen te leren.
Als u wilt, kunt u dit seizoen aan één of meer kringen deelnemen. U kunt ook
één keer komen om te kijken óf en in welke gespreksgroep u verder wilt.
Iedere gespreksgroep komt meestal een keer per maand samen.
RONDOM30
Iedere eerste woensdag van de maand komt de kring Rondom30 bij elkaar.
Deelnemers zijn studenten, starters, werkenden en jonge ouders uit de
Doopsgezinde Gemeenten Arnhem en andere geïnteresseerden uit de omgeving.
We hebben geen vaste plek waar we samenkomen, maar kijken elke keer bij wie
thuis het beste uitkomt.
De bijeenkomsten van Rondom30 zijn altijd erg gezellig. Er wordt eerst samen
gegeten en vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. Afgelopen jaar had
iemand van ons als voorbereiding een actuele tekst uitgekozen en daarbij vragen
bedacht waar we vervolgens over gingen praten. We hebben dan een open
gesprek waarin er ruimte is voor verschillende meningen en geloofsopvattingen.
Verder komen er ook andere onderwerpen die ons bezighouden aan bod. We
sluiten elk jaar de Rondom30-kring af met een feestelijke maaltijd/BBQ in juli.
Voor volgend jaar zullen we op de eerste Rondom30 bijeenkomst bepalen wat we
dit jaar voor inhoudelijk programma gaan doen.
De bijeenkomsten zijn meestal op de 1e woensdag van de maand van 18:15 –
20:30 uur. De Rondom30-kring wordt begeleid door de predikant van onze
gemeente. Mocht je interesse hebben om ook mee te doen dan ben je van harte
welkom om een keertje de sfeer te proeven en/of in te stromen! Informatie en
opgave: rondom30@doopsgezindenarnhem.nl
Data (onder voorbehoud): 5/9, 3/10, 7/11, 5/12, 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5, 5/6 en
3/7.
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BIJBELKRING
Deze gesprekskring wordt een keer per maand 10.15 tot 12.15 uur gehouden.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 6 september 2018. Plaats van
samenkomst: Maria Jansen, Overbeeksingel 6 Velp.
De verhalen van Koning Salomon (- 1 Koningen - 1 t/ M 3)staan dit jaar centraal.
bijbelkring@doopsgezindenarnhem.nl
Data worden elke bijeenkomst voor de volgende keer afgesproken.
JAARTHEMAKRING
Op 6 september beginnen weer met de jaarthemakring. Wij komen dan samen in
de gerenoveerde gemeenschapsruimte van de Atalantaflat (waar Roeleke
Middelkoop woont), Stationsplein (schuin tegenover het NS-station van Velp).
Eerst genieten we van een eenvoudige avondmaaltijd die de deelnemers samen
verzorgen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek met de nieuwe Jaarthemamap van onze Doopsgezinde Broederschap (die nog uitkomt).
jaarthemakring@doopsgezindenarnhem.nl)
Data (onder voorbehoud): 6/9, 11/10, 8/11, 6/12, 10/1, 7/2, 7/3, 11/4 en 9/5.
ZOMERKRING
De traditie begint te groeien dat in juli (als de meeste kringen stoppen) een
zomerkring wordt georganiseerd, waarin eenieder die daaraan behoefte heeft
met elkaar een boeiend onderwerp bespreekt. We proberen dan op drie
opvolgende vrijdagen om 18:00 uur bijeen te komen voor een maaltijd en een
gesprek. In 2018 spraken we over “schandalige” gelijkenissen. In 2019 zullen …
aan de orde komen. Data, plaats en onderwerp voor 2019 volgen later.
Data (onder voorbehoud): 29/6, 6/7 en 13/7.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Vaak beginnen we het jaar met een informeel samenzijn, waarbij we goede
wensen en de vruchten van onze talenten (muziek, voordracht, vertellen, etc.)
met elkaar delen. Op 6 januari 2019 om 14.30 uur staat deze bijeenkomst in de
Waalse Kerk gepland.
LEDENADMINISTRATIE
Br. Onno en zr. Marjan van Binsbergen,
026-3810354
De interne administratie betreffende leden, vrienden, belangstellenden en
connecties wordt hoofdzakelijk door zr. Corrie Hosper-Koning gedaan.
026-4821618
: ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl
BEGELEIDINGSCOMMISSIE
De begeleidingscommissie is in het leven geroepen om de predikant in zijn taak
te begeleiden en creatief mee te denken in het ontwikkelen van plannen en
beleid voor de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. Zij komt zij drie maal per jaar
bijeen.
Deze commissie bestaat uit de zrs. Corrie Hosper-Koning, Marjan van
Binsbergen, Coby van der Berg en br. Foppe Wouda.
begeleiding@doopsgezindenarnhem.nl
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KERKDIENST-ONDERSTEUNENDE WERKGROEP.
Dertien leden van onze gemeente verzorgen, bij de diensten op zondagmorgen,
gezamenlijk de volgende taken:
- de deur- en collectedienst. Deze dienst bestaat uit het begroeten en welkom
heten van de aanwezigen, het extra aandacht schenken aan gasten en het
collecteren;
- het zorgen voor de bloemen;
- de koffie- en theedienst;
- aanwezigheid 2e kerkenraadslid.
Contactpersoon, betreffende het rooster, is zr. Corrie Hosper-Koning.
In de werkgroep zitten:
zr. Coby van der Berg
zr. Corrie Hosper-Koning
zr. Marjan van Binsbergen
br. Hans Jansen
br. Onno van Binsbergen
zr. Maria Jansen-Zeilmaker
br. Han Bohlken
zr. Fokje de Jong
zr. Anne-Rie Bus
zr. Annelies Wigman-Selis
zr. Helga van Dijk-Abbink
br. Tjerk van Dijk
zr. Liesbeth Wuite
zr. Wil van Gelderen
dienstondersteuning@doopsgezindenarnhem.nl
LITURGIECOMMISSIE
De liturgiecommissie denkt na over en maakt plannen voor diensten en
vieringen. Ideeën en creativiteit van leden en vrienden uit onze gemeente zijn
welkom. Ook fijne ervaringen en herinneringen die u uit andere gemeenten hebt,
horen we graag.
De liturgiecommissie houdt zich bezig met liederen, muziek, kunstvormen,
bijzondere vormen van dienst, de kerkruimte en hoe verruimen we de
participatie van de ‘kerkgangers’ aan de dienst? Kortom alle inhoudelijke en
uiterlijke aspecten van de diensten.
Wegens persoonlijke omstandigheden van een aantal commissieleden is er in het
afgelopen jaar weinig activiteit geweest, maar in september 2017 maakt deze
commissie een nieuwe start.
De liturgiecommissie bestaat uit de zrs. Coby van der Berg, Elaine Bohlken,
Dieuwertje van der Wijk-Dirkse en brs. Paul F. Thimm en Bas Wuite. Wegens
persoonlijke drukte draait Dieuwertje even “in de schaduw” mee.
liturgie@doopsgezindenarnhem.nl
COMMISSIE VAN BEZOEK
Deze commissie bestaat uit de zrs. Coby van der Berg, Wil van Gelderen, Corrie
Hosper-Koning, Maria Jansen-Zeilmaker, Ockje van Zalinge en br. ds. Paul
Thimm. De leden van de commissie gaan namens onze Doopsgezinde Gemeente
Arnhem naar zieken, verjaardagen van leden van 80 jaar en ouder en jubilea,
maar ook daar waar een extra bezoek nodig is. Jaarlijks verzorgt deze groep de
kerstgroet in samenwerking met de predikant.
Voorzitter: zr. Coby van der Berg,
026-4453335
Contactpersoon: zr. Corrie Hosper-Koning,
026-4821618,
bezoek@doopsgezindenarnhem.nl
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TAAKGROEP LEREN en TOERUSTEN
Deze taakgroep bevordert de continuïteit van gesprekskringen, maar houdt zich
ook bezig met incidentele activiteiten zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst. Tevens
regelt de taakgroep gezamenlijke activiteiten in het kader van Vier Kerken Geven
Zin en andere activiteiten binnen en buiten onze gemeente- en landsgrenzen
(broederschapsdag in Zutphen). De taakgroep stimuleert de toerusting van leden
door deelname aan cursussen en seminars, waarna ze hun ervaringen kunnen
delen met de gemeente. Leden van de taakgroep zijn Anne-Rie Bus, Paul Thimm
en Han Bohlken. Tineke Bus heeft zich teruggetrokken, maar omdat er nog geen
opvolging is gevonden draait zij nog op volle toeren mee. Versterking van deze
taakgroep is zeer welkom!
leren@doopsgezindenarnhem.nl
DIACONIE
Wie een beroep wil doen op de diaconie kan contact opnemen
met de predikant of een lid van de kerkenraad.
kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl
GEMEENTENIEUWS
Het Gemeentenieuws verschijnt 10 of 11 keer per jaar. Sinds begin 2016 laten
we het blad op gerecycled papier drukken bij STAPLES en ontvangt een aantal
leden het blad alleen via de e-mail. Zo dragen we bij aan het milieu en sparen
we kosten. De redactie bestaat uit: zr. Marina Valkenburcht-Viehoff en Istvan
Valkenburcht. Kopij zenden naar: zr. Marina Valkenburcht, Stationsstraat 32,
6671AW Zetten,
06 22983491
redactie@doopsgezindenarnhem.nl
WEBSITE
De website wordt zo vaak als nodig en mogelijk bijgewerkt. Op de website is de
meest actuele informatie rond diensten en kringen te vinden. Ook kent deze een
prekenarchief, waarin de tekst van preken en (indien beschikbaar) ook
videobeelden van de diensten te vinden zijn. Ook is het Gemeentenieuws van de
lopende en vorige maanden hier te vinden: www.doopsgezindenarnhem.nl.
Redactie website: br. Han Bohlken
redactie@doopsgezindenarnhem.nl
PROJECT GEMEENTEZIJN
Projecten zijn eindig, maar de aandacht voor het doel
van zinvolle projecten blijft! In het najaar 2014 heeft
de projectgroep GemeenteZijn haar opdracht voltooid
met het uitbrengen van een eindrapport met een flink
aantal aanbevelingen.
De projectgroep Huisvesting (gestart met Maria
Jansen, Irene van Setten, Han Bohlken, Paul Thimm,
Wessel Selis en Jaap Waanders) is op een aanbeveling
van de Projectgroep GemeenteZijn op zoek gegaan
naar andere huisvesting voor de gemeente, waarin zij
zich beter zou kunnen ontplooien. Voor een succesvol
einde van deze zoektocht bleek een helderder beeld nodig van welke plaats en
welke taken de gemeente voor zich in de toekomst ziet. In de ledenvergadering
van november 2017 is afgesproken hier als gemeente over te brainstormen. Dit
gebeurt onder deskundige leiding in Elst op zondag 9 september
Onze Gemeente (lees leden, ledenvergadering en kerkenraad) is natuurlijk nooit
klaar met Gemeente Zijn.
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ARCHIEFCOMMISSIE
Sinds 01 januari 2014 wordt ons archief door de
kerkenraad, waar mogelijk, digitaal gearchiveerd.
Papieren archiefstukken worden nog verzorgd door
br. Wessel Selis en zr. Dinie Selis

FINANCIËLE COMMISSIE
De Financiële commissie dient de kerkenraad desgevraagd en uit eigener
beweging van advies betreffende het financiële beleid en beheer van de
gemeente. Ook doet zij verslag aan de ledenvergadering over de controle van de
jaarstukken en doet zij een aanbeveling om de kerkenraad al dan niet te
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Momenteel bestaat deze
commissie uit: br. Bernd Huibers (voorzitter), br. Menno van Setten, br. Tjerk
van Dijk en br. Pieter van der Wijk.
fincie@doopsgezindenarnhem.nl
STICHTING VERMOGENSBEHEER
De stichting beheert een gedeelte van het vermogen van de gemeente dat
verkregen is uit de verkoop van het voormalige kerkgebouw aan de Weverstraat.
Voorzitter: br. Bernd Huibers, penningmeester: zr. Diny Wouda, leden: zr. Elaine
Bohlken (uit kerkenraad), zr. Marina Valkenburcht-Viehoff (uit leden van de
gemeente), br. Menno van Setten (uit financiële commissie).
svb@doopsgezindenarnhem.nl
KASCOMMISSIE (van de Stichting Vermogens Beheer)
De kascommissie is door de ledenvergadering verkozen om de jaarstukken van
de Stichting Vermogens Beheer te controleren en hierover verslag uit te brengen
aan de ledenvergadering. Een voorstel tot decharge van de penningmeester voor
het gevoerde beleid wordt gedaan aan het bestuur van de Stichting Vermogens
Beheer.
De kascommissie bestaat uit twee personen, waarvan er ieder jaar één aftreedt
en een nieuw lid door de ledenvergadering wordt gekozen. De kascommissie
bestaat nu uit: Zr. Coby van der Berg en zr. Mimi Huibers.
AUTODIENST

Br. Han Bohlken regelt het vervoer voor
diegenen die graag de kerkdienst willen
bijwonen, maar zelf niet in de gelegenheid
zijn daar te komen. Hij maakt daartoe een
afspraak met een gemeentelid dat in de buurt
van de aanvrager woont. Als u wilt helpen
met rijden of regelen, is dat zeer welkom.
Meldt u dan bij br. Han Bohlken of per email
aan:
autodienst@doopsgezindenarnhem.nl
Wilt u gebruik maken van de autodienst, belt
u dan ‘s zaterdags voor 12:00 uur
0316343 358. Dan zorgt hij dat iemand u komt halen en brengen. Indien br. Han
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Bohlken niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met zr. Maria Jansen (0263613190) of één van de kerkenraadsleden.
U kunt de Autodienst ook bellen of mailen voor vervoer naar elke andere
gemeente-activiteit.
autodienst@doopsgezindenarnhem.nl
VERTEGENWOORDIGINGEN BINNEN DE BROEDERSCHAP
Broederschapsvergadering
Br. Foppe Wouda
Ring Arnhem- Twente
Br. Foppe Wouda
Zr. Elaine Bohlken vervangt hem indien nodig. Wat er in de broederschapsvergaderingen gebeurt wordt gerapporteerd
in DNL. De ring Arnhem Twente draaide
wegens zieken even op een laag pitje.

VERTEGENWOORDIGINGEN BUITEN DE BROEDERSCHAP
OKO (Overleg Kerk en Overheid)
Zr. Jolanda Zewald
SODBA
Zr. Jolanda Zewald
(Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem)
Om onze mogelijkheden daar in te zetten, waar ze het meeste nut brengen zijn
we nog wel deelnemer aan de Raad van Kerken-Arnhem, maar zijn we niet
vertegenwoordigd in de vergaderingen. Het Oecumenisch Platform ArnhemNoord heeft zich opgeheven; de verschillende activiteiten worden door de RvK-A
of andere gemeenten voortgezet.

Beleid voor de omgang met persoonsgegevens voor de DGA
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie
voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook onze gemeente en
andere kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Van het verwerken van
persoonsgegevens is reeds sprake wanneer je een handeling pleegt die
betrekking heeft op een persoon of personen zoals het versturen van een
email aan gemeenteleden en kerkbezoekers.
De Doopsgezinde Gemeente Arnhem wil bewust en zorgvuldig omgaan
met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. De
verzendlijst van e-mails aan groepen ontvangers zal niet onzorgvuldig met
derden worden gedeeld. De e-mailadressen worden onzichtbaar in "BCC"
verwerkt.
Wanneer u daarom verzoekt (dat kan per email aan webmaster@doopsgezindenarnhem.nl)
wordt u van deze verzendlijst afgehaald. Zonder zo’n verzoek gaan wij
ervan uit, dat u instemt met het ontvangen van deze e-mails.
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Persoonlijke gegevens worden niet op de
website opgenomen op gedeeltes die
zonder inlogcodes toegankelijk zijn,
zonder toestemming van de betrokken
personen. Dit betreft niet alleen de
ledenlijst, maar ook bijvoorbeeld notulen
van ledenvergaderingen, aangezien die
ook persoonlijke informatie kunnen
bevatten. Voor ‘functionele’ emailadressen
(zoals
webmaster@doopsgezindenarnhem.nl) is
geen toestemming nodig. Voor
woonadressen en telefoonnummers op het
openbare deel van de website is
toestemming van de betrokkenen
gevraagd.
Als gemeente willen we als broeders en zusters contact met elkaar
onderhouden en daartoe is het wenselijk dat leden toegang hebben tot
een ledenlijst met vermelding van gebruikelijke NAW gegevens, telefoon,
e-mail en roepnaam. Leden die (een deel van) deze gegevens niet in deze
ledenlijst vermeld willen zien, dienen dit kenbaar te maken aan de
ledenadministratie (ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl). Ook
mutaties zullen in het GemeenteNieuws worden vermeld en dan is niet te
vermijden dat die gelezen worden door een enkele ‘buitenstaander’ (van
wie wij ook verwachten, dat zij hiermee discreet omgaan).
De ledenadministratie zal bij mutaties (toetreding, verhuizing etc.) zo veel
mogelijk de betrokkenen om toestemming vragen om dit in het
GemeenteNieuws te mogen vermelden. Ook hierbij gaan wij uit van uw
toestemming, tenzij u anderszins hebt bericht aan de ledenadministratie
(ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl).
Teneinde leden in de gelegenheid te stellen hun privacywensen m.b.t.
ledenlijsten kenbaar te maken zal in het jaarprogramma voor 2018-2019
geen ledenlijst worden opgenomen. Ledenlijsten worden wel op verzoek
verstrekt, waarbij de ontvangers erop wordt gewezen hiermee zorgvuldig
om te gaan om zo niet de vertrouwelijkheid van deze informatie te
schenden. Het ligt in de bedoeling in de jaren daarna wel weer de
ledenlijst in het jaarprogramma op te nemen (dan hebben leden ruim de
gelegenheid gehad hun wensen kenbaar te maken), maar natuurlijk wel
met een verzoek zorgvuldig met deze vertrouwelijke informatie om te
gaan. Jaarprogramma’s met ledenlijsten worden ook in de toekomst niet
verstuurd aan relaties zoals adverteerders.
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Geef mij nu je angst

tekst Udo Jürgens, vertaling André Hazes

Je zegt ik ben vrij maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam
Je voelt je te gek zeg jij maar ik zit niet te dromen
Want die blikken in je ogen zegen alles tegen mij
Ik voel me precies als jij dus jij kan eerlijk zijn
Je voelt je heel goed zeg jij je mond begint te trillen
Ik weet dat ik jou kan helpen maar je moet zelf willen
Elkaar nu een dienst bewijzen dat is alles wat ik vraag
Zet weg nu die angst ik wist het al het is mijn dag vandaag
Geef mij nu je angst ik geef je er hoop voor terug
Geef mij nu de nacht ik geef je hem morgen terug
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel de weg met jou
Kijk mij nu eens aan nee zeg maar niets je mag best zwijgen
Het valt nu nog zwaar maar ik weet dat ik jou kan krijgen
Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht
Want dan zal je zien als jij straks wakker wordt dat jij weer lacht
Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan
Ik ga met je mee want ik laat je nu nooit meer gaan
Geef mij nu je angst ik geef je er hoop voor terug
Geef mij nu de nacht ik geef je hem morgen terug
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel de weg met jou
Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan
Ik ga met je mee want ik laat je nu nooit meer gaan
Geef mij nu je angst ik geef je er hoop voor terug
Geef mij nu de nacht ik geef je hem morgen terug
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel de weg met jou
15

INHOUDSOPGAVE

Afzender
Doopsgezinde Gemeente Arnhem
Valeriusstraat 73
6904DL Zevenaar

Jaarthema 2018 – 2019 Geef mij nu je angst
Onze gemeente
Ledenvergaderingen
Kerkenraad
Onze predikant
Financiële zaken
Kerkdiensten
Kinderopvang
Organisten
Ringleiding
Groepen, cursussen en gemeenteavonden
Nieuwjaarsbijeenkomst
Ledenadministratie
Begeleidingscommissie
Kerkdienst-ondersteunende werkgroep
Liturgiecommissie
Commissie van bezoek
Leren en Toerusten
Diaconie
Gemeentenieuws
Website
Project GemeenteZijn
Archiefcommissie
Financiële Commissie
Stichting Vermogensbeheer en Kascommissie
Autodienst
Vertegenwoordigingen binnen de broederschap
Vertegenwoordiging buiten de broederschap
Beleid voor de omgang met persoonsgegevens
Geef mij nu je angst
Inhoudsopgave

16

2
4
4
4
4
5
6
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
15
16

