Jaarprogramma 2019-2020

Jaarthema:
Van waar komt mijn hulp?
DOOPSGEZINDE
GEMEENTE ARNHEM

Het jaarthema 2019-2020
Van waar komt mijn hulp?
Psalm 121 reikt ons de woorden voor het jaarthema 2019 - 2020 aan.
Deze psalm beschrijft een pelgrim die op weg is naar Jeruzalem.
Onderweg kijkt hij op naar de bergen en vraagt in al zijn kwetsbaarheid:
‘Van waar komt mijn hulp?’
Van waar komt onze hulp? Hoe gaan wij onze weg door het leven? Wat
helpt ons in het leven? Wie of wat draagt ons op onze levensweg?
De pelgrim antwoordt: ‘Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde
gemaakt heeft.’
De woorden van de pelgrim dagen ons komend jaar uit: tot wie richten wij
ons? Is het antwoord van de pelgrim ook het onze?

In het jaar 2014 – 2015 begon een pelgrimage in 3 jaarthema’s; u merkt dat we
nu al in de vijfde fase van onze pelgrimstocht zijn beland. Misschien duurt dit wel
een mensenleven lang…
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Doopsgezinde Gemeente
Arnhem
Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht
Voorwoord
De Gemeentegids, die u ook dit jaar door de Kerkenraad aangeboden wordt,
bevat allerlei praktische gegevens, die u de weg kunnen wijzen in het leven van
de Doopsgezinde Gemeente van Arnhem. Daarom wordt deze Gids ook gegeven
aan wie nieuw tot de Gemeente komen door de Doop of door vestiging in het
gebied van de Gemeente.
U kunt deze gegevens gebruiken en het boekje telkens weer ter hand nemen,
zodat het u begeleidt door een heel jaar Gemeenteleven heen. U kunt het ook
naast u neerleggen, en misschien is dan binnen kortere of langere tijd deze
wegwijzer verdwenen.
Belangrijker dan de praktische gegevens - hoe nuttig die ook zijn - is wat achter
de nuchtere opsomming van namen en adressen, verenigingen en commissies,
predikbeurten en mededelingen ligt: het leven van de Gemeente zelf, en het
werk, dat in dienst van de Gemeente door velen gedaan wordt. Dat kan niet in
een paar regels weergegeven worden, maar de praktische gegevens bewijzen,
dat dit Gemeenteleven er is, en dat velen (in dit boekje genoemd of niet
genoemd) bereid zijn de Gemeente te dienen.
Nog belangrijker is het weten van de ene grote Gids, Die met ons gaat: Jezus
Christus, die God ons als leidsman gegeven heeft. Bij alle werk in de Gemeente
en in ons hele leven willen wij bedenken, dat Hij met Zijn liefde ons leidt en
sterkt. Wij bedenken ook, dat Hij ons de weg wijst, die wij met ons leven
persoonlijk en samen moeten gaan, in dienst van Hem, Die de Heer van de
Gemeente is.
Christus is in ons midden als Dienaar, en wij mogen Zijn dienst van Gods liefde
als wonder geschenk aanvaarden. Wij mogen dienaren zijn van de grote Dienaar,
die Christus is.
Zo gaan wij verder met de Gids, die ons geleidt, en ons roept in Zijn dienst. In
die geest zal het leven van de Gemeente ons zegenen, en zullen wij de
Gemeente tot zegen zijn.
Namens de Kerkenraad ,
M.C. SCHEPMAN.
Ds. Margaretha Catharina Schepman (voor Louise ‘tante Cokie’) was predikante
van onze gemeente van 1956 tot 1964 en schreef dit voorwoord voor het
jaarprogramma 1962. Nu ook actueel bij het thema ‘Van waar komt onze hulp’.
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ONZE GEMEENTE
Op 31 juli 2019, telde onze gemeente 51 doopleden, 17
vrienden en 3 belangstellenden. De afname sinds 1
augustus 2018 heeft de volgende oorzaken:
Overleden:2 zusters en 2 broeders en 1 belangstellende
Bedankt:1 zuster, 1 broeder en 1 vriendin
Vertrokken:2 zusters
Binnengekomen: 1 zuster, 2 broeders en 1 belangstellende
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 3 november 2019, 10:00 uur Waalse Kerk.
Zondag 19 april 2020 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 Commissie van
Bezoek), zr. Maria Jansen-Zeilmaker (uit Taakgroep
Dienstondersteuning), zr. Marjan van Binsbergen (uit
Ledenadministratie) en zr. Anne-Rie Bus (uit
taakgroep Leren).
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
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spreken, dan kunt u hem uiteraard ook buiten die tijden proberen te bellen!
Maandag is zijn vrije dag.
Per 1 november 2019 heeft Paul een beroep door de gemeente Aalsmeer
aanvaard en informatie voor de periode daarna volgt via het GemeenteNieuws en
de website. Dat geldt ook voor de preekbeurten, waarvoor nu anderen gevonden
moeten worden. De kerkenraad zal voor pastorale hulp na oktober een consulent
benoemen.
FINANCIËLE ZAKEN
Bijdrage 2019-2020
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 per
post): €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 eerdergenoemd 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.
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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
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.

6

Rooster kerkdiensten in de Waalse kerk
Datum en tijd

Gebouw

1-9-2019 10:00

Waalse Kerk

8-9-2019 10:00

Opmerking

Voorganger
Paul F. Thimm

geen dienst

15-9-2019 10:00

Salvatorkerk

Paul F. Thimm

22-9-2019 10:00

Waalse Kerk

Ineke Reinhold

29-9-2019 10:00

Waalse Kerk

Minze Postma

6-10-2019 10:00

Waalse Kerk

13-10-2019 10:00

Paul F. Thimm

geen dienst

20-10-2019 10:00

Waalse Kerk

27-10-2019 14:30

De Elleboog, bij Nieuw
Schoonoord
Waalse Kerk

3-11-2019 10:00

maaltijd des Heren

10-11-2019 10:00

Jelmer Koornstra
Afscheid Paul Thimm

Paul F. Thimm

ledenvergadering
geen dienst

17-11-2019 10:00

Waalse Kerk

Waldemar Epp

24-11-2019 10:00

Waalse Kerk

Herdenken

Ruud Mulder

1-12-2019 10:00

Waalse Kerk

1e advent

Ineke Reinhold

8-12-2019 10:00

Waalse Kerk

2e advent

Bauke van Hulst

15-12-2019 10:00

Parkstraatkerk

3e advent

Marieke Fernhout

e

22-12-2019 10:00

Waalse Kerk

4 advent

25-12-2019 10:00

Waalse Kerk

Kerst

29-12-2019 10:00

Ineke Reinhold

geen dienst

5-1-2020 10:00

Waalse Kerk

Nieuwjaarsbijeenkomst

12-1-2020 10:00

geen dienst

19-1-2020 10:00

Zutphen

26-1-2020 10:00

Waalse Kerk

Raang Boer Iwema

2-2-2020 10:00

Waalse Kerk

???

9-2-2020 10:00

geen dienst

16-2-2020 10:00

Waalse Kerk

???

23-2-2020 10:00

Waalse Kerk

Jantine Brouwer

1-3-2020 10:00

Waalse Kerk

???

8-3-2020 10:00

geen dienst

15-3-2020 10:00

Waalse Kerk

???

22-3-2020 10:00

Waalse Kerk

André Maris

29-3-2020 10:00

Waalse Kerk

???

5-4-2020 10:00

Waalse Kerk

Palmpasen

???

9-4-2020 19:30

Nieuw Schoonoord

Witte Donderdag

???

12-4-2020 10:00

Waalse Kerk

Pasen

???

19-4-2020 10:00

Waalse Kerk

ledenvergadering

26-4-2020 10:00

Waalse Kerk

Ineke Reinhold

3-5-2020 10:00

Waalse Kerk

???

10-5-2020 10:00

geen dienst

17-5-2020 10:00

Waalse Kerk

Tjarda Brouwer

24-5-2020 10:00

Waalse Kerk

Bauke van Hulst

World Fellowship
Sunday
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Datum en tijd

Gebouw

Opmerking

Voorganger

31-5-2020 10:00

Waalse Kerk

Pinksteren

???

7-6-2020 10:00

Waalse Kerk

14-6-2020 10:00

geen dienst

21-6-2020 10:00

Waalse Kerk

???

28-6-2020 10:00

Waalse Kerk

Gerrit Snip

5-7-2020 10:00

Waalse Kerk

???

12-7-2020 10:00

geen dienst

19-7-2020 10:00

Waalse Kerk

zomerdienst DG

26-7-2020 17:00

Waalse Kerk

zomerdienst EW

???

2-8-2020 10:15

zomerdienst PG

9-8-2020 10:15

zomerdienst PG

Marieke Fernhout

16-8-2020 10:15

Eusebius

zomerdienst EW

23-8-2020 10:00

Waalse Kerk

???

30-8-2020 10:00

Waalse Kerk

Jantine Brouwer

Bent u iets te laat, gebruik dan de deurbel.
Dit rooster kan nog wijzigen. Raadpleeg het Gemeentenieuws of de website:
www.doopsgezindenarnhem.nl.
KINDEROPVANG
Als ouders jonge kinderen meebrengen naar de
dienst voor wie 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.
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RONDOM30
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. 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 de Rondom30-kring af met een feestelijke maaltijd/BBQ in juli.
Door allerlei omstandigheden vielen in het afgelopen jaar veel samenkomsten
uit, maar we hopen (misschien met een nieuwe predikant) deze impasse te
doorbreken.
Mocht je interesse hebben om ook mee te doen dan laten we ons graag hierdoor
stimuleren. Informatie en opgave: rondom30@doopsgezindenarnhem.nl
BIJBELKRING
Deze gesprekskring wordt een keer per maand van 10.00 tot 12.00 uur
gehouden. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 13 september 2019. Plaats van
samenkomst: Maria Jansen, Overbeeksingel 6 Velp, daar worden dan ook de
afspraken voor de rest van het jaar gemaakt.
De reizen van Paulus staan dit jaar centraal.
De kerkenraad gelooft erin nog te ontdekken ‘van waar onze hulp komt’ om ook
na het vertrek van Paul deze kring deskundig te laten leiden.
bijbelkring@doopsgezindenarnhem.nl
THEMAKRING
Op 5 september beginnen we weer met de themakring. Wij komen dan samen in
de gerenoveerde gemeenschapsruimte van de Atlantaflat (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: ‘Van waar komt onze hulp?’.
themakring@doopsgezindenarnhem.nl)
Data (onder voorbehoud): 5/9, 10/10, 7/11, 12/12, 9/1, 6/2, 5/3, 9/4 en 7/5.
ZOMERKRING
De traditie begint te groeien dat in juli (als de meeste kringen stoppen) een
zomerkring wordt georganiseerd, waarin ieder 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): 3, 10 en 17 juli 2020.
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 5 januari 2020 om 14.30 uur staat deze bijeenkomst in de
Waalse Kerk gepland.
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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 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
KERKDIENST-ONDERSTEUNENDE WERKGROEP.
Zestien leden van onze gemeente verzorgen bij de diensten op zondagmorgen en
andere bijeenkomsten 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
- het collecteren;
- het zorgen voor de bloemen;
- de koffie- en theedienst;
- aanwezigheid 1e en 2e kerkenraadslid.
Contactpersoon, betreffende het rooster, is zr. Corrie Hosper-Koning.
In de werkgroep zitten:
zr. Coby van der Berg
zr. Wil van Gelderen
zr. Marjan van Binsbergen
zr. Corrie Hosper-Koning
br. Onno van Binsbergen
br. Hans Jansen
br. Han Bohlken
zr. Maria Jansen-Zeilmaker
zr. Elaine Bohlken
zr. Fokje de Jong
zr. Anne-Rie Bus
zr. Annelies Wigman-Selis
zr. Helga van Dijk-Abbink
zr. Diny Wouda
br. Tjerk van Dijk
zr. Liesbeth Wuite
dienstondersteuning@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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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.
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
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 en andere activiteiten binnen en
buiten onze gemeente- en landsgrenzen (o.a. 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. Een papieren versie
wordt nu gedrukt bij DUOSHOP in Oosterbeek en een aantal leden ontvangt 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 ook videobeelden van de diensten
(indien beschikbaar) 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
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PROJECT GEMEENTEZIJN
De Projectgroep Huisvesting 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 op de ‘Heidag’, die na uitstel medio
april 2019 plaats vond. Zonder meer duidelijkheid over
de plaats van de gemeente in de samenleving is een
nieuwe ‘Projectgroep Huisvesting’ (bestaande uit Diny Wouda, Tineke Bus,
Dieuwertje en Pieter van der Wijk, Bernd Huibers en Han Bohlken) op zoek
gegaan naar geschikte nieuwe huisvesting met een voorstel voor een winkelpand
in Arnhem Noord in de maak.
Onze gemeente (lees leden, ledenvergadering en kerkenraad) is natuurlijk nooit
klaar met GemeenteZijn.
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) en br. Pieter van der Wijk.
Reglementair moet er minstens één vacature worden gevuld.
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), en een vacature (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 dat door de ledenvergadering wordt gekozen. De kascommissie
bestaat nu uit: Zr. Coby van der Berg en zr. Mimi Huibers.
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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 Bohlken niet
bereikbaar is, kunt u contact opnemen met zr.
Maria Jansen (026-3613190) 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
De Broederschapsvergadering is in de nieuwe organisatiestructuur van de ADS
vervangen door de Gemeentevergadering. Onze gemeente wordt samen met
andere gemeenten daarin vertegenwoordigd door een afgevaardigde. Br. Foppe
Wouda is de gesprekspartner van deze afgevaardigde vertegenwoordiger. Wie
dat zal zijn, moet nog worden bepaald.
Ring Arnhem – Twente: Br. Foppe Wouda
Zr. Elaine Bohlken vervangt hem indien nodig. Wat er in de broederschapsvergaderingen gebeurt wordt
gerapporteerd in DNL.
In de laatste
broederschapsvergadering is het
besluit genomen de BV als zodanig
op te heffen en te vervangen door
de gemeentenvergadering. Vanuit
de ring worden twee
vertegenwoordigers benoemd in
deze gemeentenvergadering. Vertegenwoordigers van de gemeenten in de ring
komen weer regelmatig bij elkaar.
VERTEGENWOORDIGINGEN BUITEN DE BROEDERSCHAP
OKO (Overleg Kerk en Overheid)
Zr. Jolanda Zewald
SODBA (Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem) Zr. Jolanda Zewald
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.
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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 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.
Persoonlijke gegevens worden niet zonder toestemming van de betrokken
personen op de website opgenomen op gedeeltes die zonder inlogcodes
toegankelijk zijn. 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).
Ledenlijsten worden wel op verzoek aan leden verstrekt, waarbij de ontvangers
erop wordt gewezen hiermee zorgvuldig om te gaan om zo niet de
vertrouwelijkheid van deze informatie te schenden.
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Doopsgezinde Gemeente Arnhem
Valeriusstraat 73
6904DL Zevenaar
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