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VOORWOORD
Mevrouw S. Adema-van der Goot was een zeer vriendelijk en betrokken lid van
de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. Maria bezocht haar destijds vanuit de
Commissie van Bezoek en kreeg later van haar dochter een gedichtenbundel
van Monte de Boer. Met dit gedicht daaruit opende Maria de kerkenraadsvergadering in augustus 2019.

Naastenliefde
Als je iets betekent voor een ander,
Al is het nog maar zo gering ,
Als je begrip hebt voor elkander
Dan heeft het leven volop zin.
Is er iets mooiers dit te kunnen,
Te helpen waar de nood het vraagt,
Iets van jezelf te willen gunnen,
Wat een ander vaak zo erg behaagt.
Voldoening in het leven schenken,
Een schouderklopje op zijn tijd.
Niet enkel aan jezelf steeds denken,
Maar steeds voor liefde weer bereid.
Dat is wat God van ons verwacht.
Hij geeft ons hiervoor geest en kracht.
Wij moeten het naar buiten tonen .
Liefde is met God samenwonen.
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 1 september gaat Paul Thimm om 10:00 uur voor in de dienst in de Waalse
Kerk.
Zondag 15 september vieren we de vredeszondag samen met PKN en RK in de
Salvatorkerk in Arnhem-Zuid. Hoe je daar komt, staat verderop in dit nummer.
Zondag 22 september mogen we weer luisteren naar Ineke Reinhold. Al vaker
mochten we haar prikkelende ideeën horen. Deze keer gaat ze ons vertellen over
het Hooglied. Iedereen heeft daar wel van gehoord, maar kennen we dat boek
echt?
En zondag 29 september komt Minze Postma ons vertellen over Kaïn en Abel. Ter
voorbereiding kun je het gedicht ‘Abel, sta op’ lezen. Dan wordt je door de preek
van Minze nog steeds verrast!

ABEL STA OP door Hilde Domin (1909-2006)
Abel sta op
er moet opnieuw gespeeld worden
dagelijks moet er opnieuw gespeeld worden
dagelijks moet het antwoord nog voor ons zijn
het antwoord moet ja kunnen zijn
als je niet opstaat Abel
hoe zal het antwoord
dit enig belangrijk antwoord
ooit veranderen
we kunnen alle kerken sluiten
en alle wetboeken afschaffen
in alle talen van de wereld
als jij maar opstaat
en het ongedaan maakt
het eerste valse antwoord
op de enige vraag
waarop het aankomt
sta op
opdat Kaïn zegt
opdat hij het kan zeggen
ik ben je hoeder
broeder
hoe moest ik niet je hoeder zijn
sta dagelijks op
opdat wij het voor ons hebben
dit Ja ik ben hier
ik
je broeder
Opdat de kinderen van Abel
geen schrik meer hebben
daar Kaïn niet Kaïn wordt
ik schrijf dit
ik een kind van Abel
en vrees dagelijks
voor het antwoord
de lucht in mijn longen wordt geringer
als ik op het antwoord wacht
Abel sta op
opdat het anders worde
tussen ons allen
De vuren die branden
het vuur dat brandt op aarde
moet het vuur van Abel zijn
En aan de staart van de raketten1
moeten de vuren van Abel zijn.
Bron: Hilde Domin, Een roos als enig houvast. Vertaling en nawoord Christiaan Germonpré.

1

Het gedicht is gepubliceerd in de tijd van de ‘maanraketten’, vandaar de staart van de raketten.

KINDEROPVANG
Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij. Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we
die steeds op verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst
(Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190
of E-mail:autodienst@doopsgezindenarnhem.nl).
Geloven met een glimlach
Jezus en zijn discipelen zijn midden op het meer. Een zware storm barst los. De
discipelen zijn bang. Om hen moed te geven, stapt Jezus uit de boot en loopt over
het water. Dan draait hij om en keert terug naar de boot.
De discipelen staan met open mond en vragen Jezus: ‘Meester, kun je dat nog
eens doen?’
Jezus stapt uit de boot en loopt nog een keer over het water.
Johannes draait zich om naar Petrus en vraagt hem zachtjes: ‘Hoe oud is hij ook
weer?’
Petrus: ‘Zo rond de 30.’ Johannes schudt zijn hoofd en zegt bezorgd: ‘Ik weet
niet of hij nog leert zwemmen.’
Hoe kom ik bij de Salvatorkerk?
Deze is gelegen aan het Salvatorplein 274, 6832 AH Arnhem. Vanaf het Airborneplein ga je naar Arnhem-Zuid, over de brug de eerste weg waar dat mag links en
dan even links, rechts, rechts en je bent er. Het is 2 km rijden, fietsen of lopen
vanaf de Waalse kerk. Met de bus lijn 2, 3, 14 of 300 kom je er vanaf het Stadstheater in 7 minuten.
Vrede
Op 23 juli 2019 zond de Vredesbeweging Pais een brief naar de Minister. Nederland
overweegt namelijk om een oorlogsfregat naar de Straat van Hormuz te zenden
om de vrije doorvaart te garanderen. Het baart Pais en 22 andere vredesbewegingen zorgen dat het verzoek daartoe afkomstig is van de Verenigde Staten en niet
van de Verenigde Naties. Immers, de huidige internationale spanningen in dit gebied zijn mede het gevolg van de opzegging door de VS van het nucleaire akkoord
dat de internationale gemeenschap met Iran sloot. Deze gang van zaken leidt volgens de vredesbewegingen tot internationale spanningen, escalatie en kan zelfs
oorlog in de hand werken, ook voor omliggende landen. Dat zal volgens de vredesbewegingen veel meer leed van onschuldigen teweegbrengen dan er al is en
nieuwe vluchtelingenstromen creëren.
Alleen al om deze redenen zou Nederland geen olie op dit vuur moeten gooien.
Naast de aanzienlijke kosten van deze operatie, zal het zenden van een oorlogsschip ongetwijfeld worden opgevat als het kiezen van de kant van één partij in de
regionale machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië, landen waarover de schrijvers zich ernstig zorgen maken vanwege de mensenrechtensituatie.
In plaats van de inzet van militair materieel pleiten de vredesbewegingen voor een
diplomatieke benadering. Zij zien voor Nederland én de EU een rol in het op gang
brengen van een dialoog tussen partijen, met name de VS en Iran, teneinde oorlogsdreiging af te wenden.

Voor een diplomatieke oplossing stellen de vredesbewegingen hun kennis en ervaring op het
gebied van geweldloze conflictoplossing ter beschikking.
Wilt u meer weten over de brief aan de Minister? Catharina van Staveren van Pais is voor
nadere toelichting bereikbaar op 06 232 45
122.
De recente toestand van vrede in de wereld is
ondanks brandhaarden als Iran, Jemen, Syrië,
Afghanistan, Noord-Korea, Venezuela enz., gemiddeld iets verbeterd ten opzichte van de
laatste jaarlijkse meting. Dat zegt de Global
Peace Index van Vision of Humanity, die rapporteert over vrede en ontwikkeling. Dat is het
goede nieuws. Het slechte is, dat de toestand
van vrede in de wereld ten opzichte van 2008
met bijna 4 % is afgenomen. Europa is al jaren
het meest vredige gebied ter wereld, het Midden-Oosten en Noord-Afrika het minste.
Hoe komt Vision of Humanity aan deze conclusies? We hebben de scores per land
met betrekking tot de vredesvariabelen erbij gehaald. De scores tezamen leiden
tot een ranglijst van meest vredige tot minst vredige landen. Nederland bezet de
17e plaats van de 163 beschouwde landen (2018). België staat op de 18e, Duitsland
22e, Italië 39e, VK 45e en Frankrijk op de 60e plaats. De VS staat op de weinig
flatteuze 128e plaats en Iran op nummer 139. Saoedi-Arabië, dat in dit conflict aan
de kant van de VS kan worden gepositioneerd, scoort ook laag met de 129e plaats.
Terzijde kunnen we nog toevoegen dat Rusland op de 154e en China op de 110e
plaats staat, maar andere economisch belangrijke landen als Canada en Japan
scoren goed met de 6e en de 9e plaats.
Wat zegt dit over het bewaren van de vrede in de wereld? We weten in elk geval
dat landen die ‘goed scoren’ minder kans maken om in internationale conflicten
verzeild te raken. Anderzijds zijn er vele factoren die de spanningen in de wereld
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen doen toenemen. Een ervan
is de klimaatcrisis, waardoor vooral armere gebieden worden getroffen. Dat leidt
tot verdere verarming, binnenlandse onrust, migratie en conflicten met buurlanden. Andere factoren die daar nauw mee samenhangen zijn de ‘uitwoning’ van de
aarde, oftewel een armetierig rentmeesterschap over de schepping, en de ongelijke verdeling van schaarse natuurlijke bronnen. Het fenomeen van het eigenland-eerst-sentiment lijkt een katalyserende factor. We hebben het nog niet eens
over territoriale aspiraties van landen, nu zelfs in de poolgebieden en buiten de
aarde.
Er is genoeg stof voor onze regeringen om zich druk over te maken. Inspanning
van maatschappelijke organisaties zoals de vredesbewegingen om verstandig en
met diplomatie de problemen aan te pakken is niet slechts nuttig, maar misschien
wel in toenemende mate nodig.
U kunt e.e.a. nalezen, inclusief uitgebreide toelichtingen op visionofhumanity.org/
app/uploads/2019/07/GPI-2019web.pdf.
Redactie GN

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden:
Zr. Agatha, Catharina Kemper - Altink, op 14-06-2019 te Colmschate, in de leeftijd van 89 jaar.
Br. Rinke Fennema op 21-06-2019 te Oosterbeek, in de leeftijd van 85 jaar.
Br. Ubele Jouke Venema op 27-07 2019 te Velp, in de leeftijd van 98 jaar.
Verhuisd:
Zr.J. Venema - de Boer naar ‘De Biesdel’, kamer 301, Biesdelselaan 89,
6881CD Velp.
In memoriam Atie Kemper-Altink
Geboren op 27 maart 1930 in Amsterdam - overleden op 14 juni 2019 in Colmschate.
‘Leer mij volgen, zonder vragen,
Vader, wat Gij doet, is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig kalme moed’.
Dit schreef Agatha Catharina Kemper-Altink boven haar belijdenis in november
1952. Ik vind het een treffende tekst voor Atie. De laatste tijd wist ze dat ze erg
ziek was, maar ze nam de dagen zoals ze kwamen en leefde haar leven moedig
verder.
Atie werd geboren in 1930 in Amsterdam. Ze had een jongere zus en een oudere
broer. Ze maakten als gezin de oorlog mee, hadden soms gebrek aan eten. Na de
oorlog deed Atie examen voor de mulo en ging naar de kweekschool. Ze werkte
een paar jaar aan een school. Naast studie en werk was Atie actief in het doopsgezinde jeugdwerk. Ze gaf leiding bij de Doopsgezinde Kinder-Club (DKC), waar
ze Louis Kemper ontmoette. In 1953 trouwden ze in de Singelkerk.
Ze verhuisden naar Velp, waar twee zonen werden geboren: Frits en Fred. Atie
ging aan een school werken, eerst als invalster en daarna fulltime in Zevenaar. In
1963 verhuisde het gezin naar Zevenaar.
In de vakanties gingen ze boswandelingen maken of genieten. Er werd gekampeerd in de tent van de vouwwagen, of in de stacaravan in Hoenderlo. Louis en
Atie hebben samen genoten van een lange trektocht door Finland.
Atie was een zorgzaam mens, belangstellend en betrokken bij anderen, vooral bij
mensen waar iets mee was. Ze zorgde voor haar vader en voor haar zus, ze deed
vrijwilligerswerk bij haar koor en op school, later ook voor vluchtelingen die ze
hielp met de taal.
Toen Louis longemfyseem kreeg, verhuisden ze naar Didam. Atie regelde veel voor
Louis en zorgde voor hem, terwijl ze zelf moeilijker ging lopen en pijn had.
Louis overleed op 25 juni 2014. Het was een grote slag voor Atie. Toch wist ze zich
staande te houden en aan te passen aan de nieuwe situatie. Ze ging naar vakantieweken in Ermelo en later op Fredeshiem. Hier maakte ze meerdere vriendinnen.
Ze ging verhuizen naar Colmschate, waar ze het heel erg naar de zin had. Ze
ontmoette er nieuwe mensen, waar ze van genoot. Ze ging bij de zusterkring en
was een trouw gemeentelid.
Atie regelde graag dingen, had graag alles onder controle. De laatste jaren werd
dat moeilijk. Ze werd ziek. Maar weer bleek haar enorme doorzettingsvermogen:
ze ging door met haar leven en overtrof de levensverwachting die de artsen haar
hadden gegeven. Toch kwam ook voor haar het moment dat ze de regie uit handen

moest geven. Atie vertrouwde op God, was moe, was er klaar voor en tevreden
met het leven.
Ze was doopsgezind in hart en nieren: sober, hield van eenvoud, niet te veel woorden, maar daden. Ze was liefdevol en zorgzaam. Laten we haar zo in gedachten
houden.
Atie overleed op 14 juni 2019 te Colmschate. We hebben afscheid van haar genomen op donderdag 20 juni in het crematorium De Omarming in Zutphen.
Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen
In memoriam Rinke Fennema
Geboren op 22 juni 1923 in Goutum - overleden op 21 juni 2019 in Oosterbeek.
Rinke Fennema is op één dag na 96 jaar geworden. Hij is op 22 juni geboren in
het Friese dorp Goutum, zuidelijk van Leeuwarden. In 1951 is hij getrouwd met
Geeske Minderhout in de Vermaning aan de Weverstraat in Arnhem. Daar is hij
ook twee jaar later lid geworden van de Doopsgezinde gemeente door belijdenis
te doen en zich te laten dopen.
Beiden waren ze lid van de ‘jonge gemeente’, een kring voor jonge echtparen.
Toen hij in de kerkenraad zat, kon hij na de kerkdienst heel lang met deze en gene
praten en met het kosterspaar koffiedrinken.
Bij mijn bezoeken bij hem hadden we prachtige gesprekken. Hij vertelde kostelijke
verhalen met zijn typische ondeugende glimlach. Hij vertelde ook over waar hij
zich aan ergerde uit het verleden en dat hij ook een paar jaar lid af is geweest
maar toch weer lid werd van onze gemeente.
Broeder Fennema was een beminnelijk mens. Hij hield ervan om mensen te ontmoeten en uitgebreid met hen te praten. Maar hij kon ook heel streng en rechtlijnig
zijn, had zijn vaste voorstellingen van wat correct en rechtvaardig is.
Erkenning was heel belangrijk voor hem. Misschien kwam dat, omdat hij vanwege
de oorlog niet de kans had gehad om te studeren. Zo had hij vaak het gevoel dat
hij moest bewijzen wat hij in zijn mars had. Daarom was hij heel trots op de onderscheidingen die hij gekregen heeft: het ridderschap in de orde van OranjeNassau, een bijzondere Poolse onderscheiding en het erelidmaatschap van de Arnhem Veterans Club. Geridderd werd br. Fennema voor zijn baanbrekende werk als
medeoprichter van gezinsvervangende tehuizen, zijn landelijke activiteiten voor
het openbaar onderwijs en zijn vele bestuursfuncties, vaak als boekhouder.
De Poolse onderscheiding kreeg hij, omdat hij zich inzette voor een betere waardering van de rol van de Poolse soldaten in de slag bij Arnhem.
Naast zijn drukke werk bij de Billiton Maatschappij (voor mijnbouw) in Arnhem en
later de AZO (arbeidszorg, nu sociale werkplaatsen) zat hij in allerlei besturen en
organisaties, zoals in de Stichting Airborne Herdenkingen en Lest We Forget en
het Airborne Museum. Jarenlang was hij boekhouder en kerkenraadslid van onze
Doopsgezinde Gemeente Arnhem.
In de oorlog heeft hij thuis ondergedoken gezeten, wat hem getekend heeft. In
die tijd is ook zijn grote hobby voor familiestambomen en genealogie begonnen.
Heel ingrijpend was het verlies van zijn geliefde vrouw Geeske in 1994, met wie
hij drie kinderen had gekregen: Fokke, Jitske en Gerbrant.
De laatste jaren met voortschrijdende dementie waren een zware tijd voor hem en
zijn familie. De wereld van deze ooit zo markante man werd steeds kleiner en zijn
krachten namen af. Op 21 juni 2019 overleed hij en op 27 juni namen we afscheid
van hem, een gelovig mens, te midden van zijn familie in Moscowa met woorden
uit Psalm 71:
Bij U, Heer, schuil ik, maak mij nooit te schande,

red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. (…)
U hebt mij doen zien veel ellende en nood –
laat mij nu herrijzen uit de diepten van de aarde.
Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met uw troost.
Paul F. Thimm
In memoriam Ubele Jouke Venema
Geboren op 4 februari 1921 in Dantumadeel - overleden op 27 juli 2019 in Velp.
Toen ik jaren terug voor het eerst op bezoek ging bij Ubele en Jikke Venema vertelden zij mij welke overstap de verhuizing was van Friesland naar het Gelderse
Velp. Gelukkig werd er een huis voor hen gevonden, wat in die tijd niet gemakkelijk
was. Ubele Venema had na hun trouwen werk gevonden als boekhouder in Avondzon, dat toen een bejaardenhuis was, opgericht door Vrijzinnig Hervormden, Remonstranten en Doopsgezinden samen. Hier werden hun kinderen Anneke en Peter
geboren.
In die tijd werd nog erg gelet op verschil in rangen en standen. Ubele vertelde mij
dat de directeur en andere hogere heren hem duidelijk lieten merken dat hij ‘maar’
een boekhouder was en dat hij blij was dat dat in deze tijd gelukkig niet meer zo
was.
In de oorlog is hij ooit opgepakt en gevangengezet zonder duidelijke reden en
zonder rechtszaak. Hij werd in een cel opgesloten - volkomen afhankelijk van de
willekeur van zijn bewakers en de officieren. Hij wist niet hoe dat zou aflopen, want
mensen uit andere cellen werden zomaar gefusilleerd. Wat is Ubele in die situatie
enorm onzeker en bang geweest. En juist toen heeft hij Gods aanwezigheid ervaren en kwam er een rust over hem heen en voelde hij zich geborgen.
In 1953 besloten Ubele en Jikke om samen lid te worden van de Doopsgezinde
Gemeente Arnhem en lieten ze zich dopen. Zolang ze konden, reden ze naar de
kerk om de diensten bij te wonen. Beiden heb ik ze ervaren als gelovige, warme,
belangstellende mensen. Ik herinner me nog dat Ubele bij een van mijn bezoeken
vroeg of ik een nieuw bijbels dagopeningsboek kon aanbevelen voor elke dag. Ik
vond dat heel bijzonder, omdat ik zo’n vraag nog niet eerder had meegemaakt en
vond het een mooie taak om een passend boek te vinden. Blijkbaar was zijn persoonlijkheid en geloof gevormd door wat hij had meegemaakt in zijn lange leven.
Vaak vertelden ze iets over de familie in Friesland, en over hun kinderen en kleinkinderen, waarvan er een in Dubai trouwde.
Ubele was een stille, serieuze man, heel zorgzaam. Soms was hij wat ongeduldig
en geïrriteerd, vooral als hij gefrustreerd was omdat dingen anders gingen dan hij
graag wilde en hij de regie uit handen moest geven. In de laatste jaren, toen zijn
gezondheid en die van Jikke minder werd, maakte hij zich zorgen over hoe lang ze
nog zelfstandig konden blijven wonen. De verantwoordelijkheid werd erg zwaar en
uiteindelijk drong hij erop aan om samen naar een zorg-wooncentrum te verhuizen
waar meer verzorging mogelijk was voor Jikke en hemzelf. Maar drie weken hebben ze in verzorgingshuis ‘de Biesdel’ in Velp gewoond. Ubele Jouke Venema
voelde zich moe en kon niet meer. Hij overleed op 27 juli 2019. Op vrijdag 2
augustus was de afscheidsdienst. Ds. Reinhold-Scheuerman herdacht br. Venema
uitgaande van de tekst die hij bij zijn doop mee had gekregen over de innige
verbondenheid in geloof tussen God en Christus en ons, zoals in het evangelie naar
Johannes 15:1-13 waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer…Blijf in mij, dan blijf ik in jullie…’
Paul F. Thimm

OPBRENGST COLLECTES
juni en juli

BESTEMMING COLLECTES
september

Eigen gemeente
SODBA vakantiekampen
Doopsgezinde Zending (diaconaal ADS-doel)
Stichting Kruispunt
Stuurgroep Duurzame ontwikkeling (diaconaal ADS-doel)
Wereldhuis

€ 181,75

1-sep

€ 43,00

15-sep

€ 37,81

22-sep

€ 12,40

29-sep

Christian Peacemakers
Team
Vredeswerk Doopsgezind
Wereldwerk (ADS)
Christian Peacemakers
Team
Christian Peacemakers
Team

€ 12,40
€ 65,00

AGENDA VOOR Juli en augustus 2019
Wanneer?
Zo 1 sept
Do 5 sept
Vr 13 sept
Zo 15 sept
Di 17 sept
Do 19 sept
Zo 22 sept
Zo 29 sept

10:00 uur
18 :00 uur
10 :00 uur
10 :00 uur
14 :00 uur
10 :00 uur
10 :00 uur
10 :00 uur

Wat?
Dienst, ds. Paul F. Thimm
Themakring
Bijbelkring
Oecumenische vredesdienst
Commissie van Bezoek
Kerkenraad
Dienst, ds. Ineke Reinhold
Dienst, Minze Postma

Waar?
Waalse Kerk
Atlantaflat Velp
Maria, Velp
Salvatorkerk
Ockje, Velp
Marjan, Arnhem
Waalse Kerk
Waalse Kerk

Save the date: Communicatiedag op 12 oktober 2019, 10:00 uur
In de doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen wordt dit jaar een communicatiedag georganiseerd door de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit. Een dag waarop we elkaar inspireren om onze verhalen en ideeën te
vertellen via allerlei kanalen (website/sociale
media/gemeentebladen).
Er zullen diverse workshops gegeven worden.
Het voornaamste doel is om elkaar te inspireren en te helpen. Want iedereen heeft zo zijn
talenten.
- Hoe maak ik een gemeenteblad?
- Waar moet ik op letten om een goede foto te kunnen maken?
- Hoe zorg ik voor een pakkende tekst?
- Wat zeggen de statistieken over mijn bezoekersaantallen?
- Wie is je doelgroep?
En nog veel meer. Kortom, daar ben jij toch ook bij?

Studie en ontmoeting in het Vrijzinnig Leerhuis in Mennorode

Foto: Mennorode

In het seizoen 2019/2020 worden 4 thema’s behandeld:

-

Hart, hoofd en handen:

-

Dilemma’s

-

Hulp

-

Rijkdom en armoede

Hoe kan je geloof, je verbinding met God, of je Bron een onderdeel zijn van het
dagelijkse leven?
Tijdens dit Leerhuis staan we stil bij geestelijke onderscheiding, een methode om
vanuit een diepere laag antwoord te geven op het leven. We staan stil bij de theoretische achtergronden en we zullen met elkaar ook oefenen in geestelijke onderscheiding aan de hand van verschillende meditaties.
Aan de hand van inzichten uit onder meer de filosofie en de wijsgerige ethiek en
naar aanleiding van voorbeelden uit klassieke en moderne literatuur zoals Antigoné
van Sophocles, De Aanslag van Harry Mulisch, zullen we de thematiek nader verkennen om zo op het spoor te komen hoe wij zelf in ons dagelijks leven met dilemma’s omgaan.
In ons Leerhuis willen we het thema ‘hulp’ met elkaar verder uitdiepen.
Daaropvolgend zullen we met exegese, de ontwikkeling van zorg en hulp bieden
in de Oudheid, het jodendom en het christendom verder ingaan.
Ook ons sociaal zekerheidsstelsel en de literatuur zullen aan de orde komen.
Dat hierbij onze eigen kennis en ervaringen met hulp/zorgvragen en met
hulp/zorgverlenen ook aan de orde komen, past binnen de opzet van ons Leerhuis.
Met elkaar verkennen we beide kanten van de kloof tussen arm en rijk aan de
hand van verschillende filosofen, economen en bijbelteksten. Aan welke kant staan
wij en is het verschil inderdaad onvermijdelijk en niet te overbruggen.
Voor uitgebreide informatie:
https://www.seminarium.doopsgezind.nl/bestanden/extern/afbeeldingen/website%20vrijzinnig%20leerhuis%202019-2020def.pdf

Het programma heeft een vaste structuur: van vrijdag 17.30 uur tot Zaterdag
16.00 uur. De themadagen vinden plaats in de periode van 01-11-2019 tot 2205-2020.
Kosten: € 150,00 per bijeenkomst voor de cursuskosten, een overnachting op
een éénpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner en koffie-/thee en verblijfsbijdrage.
Aanmelden: per E-mail vrijzinnigleerhuis@ads.nl of via het aan te vragen inschrijf-formulier.
Voor meer informatie: 020 - 6230914 of www.doopsgezind.nl
(Eigen)aardigheden
Kort en krachtig

Brief van Betje Wolff (samen met de doopsgezinde Aagje Deken auteur van o.a. ‘Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart’) aan mejuffrouw Schiere, Texel.

Lieve Schiere!
Wolfje houd zo veel van u als toen gy by haar in den koupel (tuinhuisje-RED.) lag
te snurken & het hemelsche water in uw oor kreeg. Hoor meid lief ik ben zuf geschreven & kan geen tyd vinden om aan byzondere personen te krabbelen, maar
lief heb ik u, & verlangen om u te zien niet minder. Laat u dit thans genoeg zyn &
geloot (geluksvogel-RED.) dat ik ben.
Uw Wolffje.
Amsterdam, 17 februari 1785
Bron: Brieven van Betje Wolff en Aagje Deken (1904), DBNL, www.dbnl.org/tekst/wolf016jdys01_
01/wolf016jdys01_01_0121.php

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het oktobernummer van het
Gemeentenieuws: uiterlijk donderdag 19 september 2019 vóór 12.00 uur,
op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Kopij per post graag versturen naar: Redactie Gemeentenieuws, Stationsstraat
32, 6671 AW Zetten.
Citaat van de maand
Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als
je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.

Nelson Mandela (1918-2013).

- LOODGIETERS - LEIDEKKERS KOPERWERKEN Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater
afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens
bitumineuze dakbedekking.
Komo gecertificeerd Zinkmeester
Kerkakkers 46, Groessen
Tel. 0316-524050 www.vanwelyleidekkers.nl

Even voorstellen:
Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Arnhem

Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Onze Doopsgezinde Gemeente
Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 90 leden en vrienden.
Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er
veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een
zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in
vreugde en in vrede. Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons
bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente
te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed,
meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is
ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten
en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van
Jezus Christus.
Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor
meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of
met de predikant.

