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VOORWOORD
Onze tuin
In onze tuin in Huissen hebben we in de loop der jaren verschillende bomen geplant. Een kersen-, een pruimen-, een vijgen- en een amandelboom. Ik houd van
bomen en heb altijd gedroomd om vruchten uit eigen tuin te plukken. En als je in
de Betuwe woont, dan kun je dat zeker proberen. Je moet wel geduld hebben en
jaren wachten totdat je de vruchten ervan kunt plukken. Ze bloeien prachtig, maar
de eerste jaren hangt er nog niet veel fruit aan en de vogels pikken hun deel. Dit
jaar was een heel goed jaar: er was veel fruit.
Toen we als gezin zo’n 11 jaar geleden naar
Huissen bij Arnhem kwamen wonen, kregen
we van onze buren uit Friesland een appelboom cadeau. Dat was het eerste boompje
dat we in onze tuin hebben geplant met een
paal als steun. Hij kreeg een ziekte, maar we
hebben hem verzorgd. We wilden hem niet
omhakken. Die kleine boom is sterk geworden en enorm gegroeid ondanks zijn ziekte.
Het is nu een grote boom, waar je allang niet
meer tot de top komt, zelfs met een ladder
niet. In de beginjaren kwamen er nauwelijks
appels, maar inmiddels hangt hij vol met
vruchten en zorgt hij voor zuurstof en heerlijke schaduw. Dit jaar hebben we heel veel
appels kunnen oogsten, zoveel dat we wat
zelfgemaakte appelmoes weg konden geven en appeltaart konden bakken, want
het zijn appels om te koken en mee te bakken.
Onze appelboom heeft zich kunnen ontwikkelen door die vruchtbare goede grond.
Hij staat stevig en geeft grote appels.
We zullen de appelboom en al die andere bomen moeten achterlaten. Ze zijn veel
te groot en te sterk geworteld om mee te nemen. We bewaren mooie en dankbare
herinneringen aan ze en hopen dat anderen net zo zullen genieten van de bomen
als ze in de lente nieuwe bladeren krijgen, in bloei staan en vruchten laten groeien
als de insecten hun werk hebben gedaan.
We zullen die prachtige en indrukwekkende bomen missen…we zullen weer bomen
planten, zien hoe ze groeien en geduldig wachten op de eerste vruchten; beseffen
dat ze goed zijn, omdat ze ook voor zuurstof en schaduw zorgen en voor bewondering om hun mooie bloesem.
We zullen mensen moeten achterlaten die we in die 11 jaar hebben leren kennen,
die ons dierbaar geworden zijn, waar we het leven mee gedeeld hebben, mensen
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in onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem, mensen in het stadje Huissen en de
woning die ons thuis geworden is. Die herinneringen zullen we koesteren. Ik ben
dankbaar dat ik jullie ontmoet heb, zusters en broeders, dat we samen gedeeld
hebben in veel gesprekken en in de diensten wat belangrijk en bezielend voor ons
is: geloof, hoop en liefde en alles wat God laat bloeien en groeien in ons.
Het is belangrijk om te durven planten, ook zonder te weten wanneer en hoeveel
vrucht een boom zal dragen en voor wie. Zo is dat ook in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem, gemeente van Christus. Het is belangrijk dat jullie samen durven
te planten, te investeren in de toekomst in vertrouwen in God en in elkaar. Want
je kunt niet alles van te voren plannen en berekenen en onder controle hebben.
Soms is het alsof God ons - jou en mij - uitdaagt om het opnieuw en misschien
wel anders te wagen.
En laat gerust de vreemde vogels hun deel pikken en meegenieten, heet ze welkom!
Paul F. Thimm
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 Email:autodienst@doopsgezindenarnhem.nl).
Geloven met een glimlach
Een predikant betrapt kinderen die in zijn tuin stiekem appels van de boom pikken. Hij is daar boos over en vermaant de dieven in allerlei bewoordingen.
Hij eindigt zijn toespraak met de waarschuwing: ‘…Jullie weten toch: God ziet alles.’, waarop de slagvaardigste en brutaalste antwoordt: ‘…maar Hij verklikt
niet!’
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden: zr. Jikke Venema – de Boer op 27-08 2019, in de leeftijd van 96 jaar.
Bedankt als lid: zr. C.W. Kassenaar per 01-09-2019.
Bedankt als vriendin: mevr. A Mendels – van Dijk.
Startdag 2019
Op 1 september werd onze startdag gehouden in de Waalse kerk. De liturgiecommissie had deze dienst georganiseerd. Deze dienst stond in het teken van psalm
221. In die psalm komt de regel: Van waar komt mijn hulp voor. Vanwaar komt
mijn hulp is het jaarthema van 2019-2020.
Paul hield een preek waarin hij erop inging dat het zo prettig is om God, zoals in
deze psalm, te zien als een God die altijd bij je is, een God die je beschermt.
In de open ruimte zijn de leden zelf aan de slag gegaan. De ene groep hield zich
bezig met vragen over de psalm, met name de hulpvraag. De andere groep maakte
elfjes waarin het jaarthema aan de orde kwam. Een elfje is een gedichtje van elf
woorden. Hier volgen er een paar:
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Vandaag
zijn wij
bij elkaar om
samen uw hulp te
ontvangen.
Wie
helpt mij
wat doe ik
Geloof, hoop en liefde
God
Natuur
ik zie
planten, dieren, mensen,
wat zal mij helpen?
Woorden
Eenzaam
was ik
toen die stemIk ben er altijd
voor jou
Help
roep je
je roept mij
heb je me nodig
Ja?
Goed om eens over na te blijven denken.
Coby van der Berg

De Kanaänitische vrouw (Mattheus 15:21-28), Deel 1.
Door Joanne Vrijhof, in zijn geheel uitgesproken op 28 juli 2019.

Het verhaal […] over de Kanaänitische vrouw is een heel belangrijk verhaal in de
evangeliën. Je zou het kunnen zien als een keerpunt in het optreden van Jezus.
Dit verhaal komt zowel in Marcus als Mattheus voor. In Marcus is het een SyroFenicische vrouw en in Mattheus wordt er gesproken over een Kanaänitische
vrouw. In Lucas is er een soortgelijke ontmoeting, met een bloedvloeiende vrouw.
Volgens de Joodse wetten is bloed onrein. Je wil er niet mee in aanraking komen.
Vóór de ontmoeting met deze buitenlandse vrouw, richtte Jezus zich tot Israël. Zo
zegt hij het ook zelf tegen de vrouw, hij is er voor de verloren kinderen van het
volk van Israël, en dus niet voor haar.
Maar na deze ontmoeting is zijn boodschap voor de hele wereld. Je kunt dit goed
zien aan de wonderbaarlijke spijzigingen die hij doet, de eerste komt voor deze
ontmoeting, de andere erna. In de Bijbel betekenen getallen namelijk meer dan
enkel de hoeveelheden zelf. Getallen zijn symbolen.
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Bij de eerste spijziging, blijven er twaalf
manden met broden over. Het getal twaalf
staat in de Bijbel voor de twaalf stammen
van Israël.
Bij de tweede wonderbaarlijke spijziging,
blijven er zeven manden over. In de Bijbel
staat het getal zeven voor volheid, volmaaktheid of compleetheid. Vanaf het
nieuwe testament staat drie voor de drieeenheid en vier voor de wereld (de vier
windrichtingen). Maar ook in het Oude Testament is zeven een getal van vervolmaking, denk bijvoorbeeld ook aan de zeven
dagen waarin God de wereld schiep.
Het gaat hier dus over een overvloed voor
de twaalf stammen van Israël en daarna
over een overvloed voor de hele wereld.

De Kanaänitische vrouw. Detail van het
schilderij van Willem van Oordt (16001700). Foto: Redactie GN.

Maar ook, vóór deze ontmoeting, was Jezus
in Israël en hij leek mismoedig te worden.
In het verhaal ervoor roept hij zelfs wanhopig uit tegen zijn leerlingen ‘Begrijpen
jullie het dan nog steeds niet?’
Hij stuit op weerstand en hij vertrekt naar Tyrus en Sidon. Het is steeds gevaarlijker in Israël en hij wijkt uit, naar buiten de grenzen van Israël. In het Marcus
evangelie staat zelfs dat hij niet wil dat iemand weet dat hij zijn intrek in een huis
heeft genomen. Maar meteen na deze ontmoeting, trekt hij op naar Jeruzalem en
lezen we de eerste lijdens-aankondigingen. Er is iets in hem veranderd en hij gaat
naar Jeruzalem om, zoals we weten, zijn lot te vervullen.
De ontmoeting met deze vrouw is dus een keerpunt, hiervoor richtte hij zich op de
kinderen van Israël, hierna wordt zijn boodschap universeel, voor iedereen.
Maar naast dat dit verhaal zo belangrijk is, is het ook een vreemd verhaal. We zien
Jezus op een heel andere manier dan we gewend zijn. We kennen Jezus als ons
ideaal, ons voorbeeld. Hij leerde ons hoe we moeten leven, hoe met elkaar om te
gaan. Maar hier vertoont hij gedrag dat we niet zo snel associëren met naastenliefde en barmhartigheid.
Een vrouw vraagt Jezus om hulp. In eerste instantie, negeert hij haar. Hij keurt
haar geen woord waardig. Zijn leerlingen vragen hem zelfs, stuur haar weg. In het
Grieks wordt het woord losmaken gebruikt, ‘maak haar los’. Ze vragen dus aan
hem om haar wens in te willigen, want anders blijft ze maar achter hen aan
schreeuwen. Maar Jezus is onverbiddelijk. Nee, hij is gekomen voor de verloren
schapen van Israël.
Dan werpt ze zich voor zijn voeten en smeekt hem haar te helpen. En dan reageert
hij met een soort vergelijking, dat het niet goed is om het brood af te nemen van
de kinderen en het voor de honden te werpen. Hond was in die tijd een soort
scheldwoord voor buitenlanders. Maar wat gebeurt hier dan? Scheldt Jezus haar
nu uit?
Het is moeilijk om zo naar de tekst te kijken. Wat moeten we hiermee? Zo kennen
we Jezus niet. Deze tekst wordt dan ook vaak zo uitgelegd, dat Jezus dit expres
doet. Hij probeert het geloof van de vrouw en van zijn discipelen te beproeven. Hij
test hun geloof. Dat idee past beter bij ons beeld van de alwetende goede Jezus.
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Maar laten we het verhaal eens níet zo interpreteren. Laten we het verhaal eens
lezen zoals het er staat.
Wordt vervolgd.

OPBRENGST COLLECTES
augustus

BESTEMMING COLLECTES
oktober

Eigen gemeente

€ 55,70

Wereldhuis

€ 89,85

06 okt Weeshuis Sri Lanka
Doopsgezinde Zending
20 okt (ADS)
27 okt Weeshuis Sri Lanka

AGENDA VOOR Oktober 2019

Wanneer?
Zo
06 okt

10.00

Do

10 okt

Vrij
Zo
Zo

11 okt
20 okt
27 okt

10.00
18.00
10:00
10.00
14.30

Di

29 okt

12:30

Zo

3 nov

10:00

Wat?
Dienst met brood en wijn
(avondmaal) Paul F. Thimm
Kerkenraad
Themakring
Bijbelkring
Dienst, Jelmer Koornstra
Afscheidsdienst van
Paul F. Thimm
Commissie van Bezoek,
Lunch en vergadering
Najaarsledenvergadering

Waar?
Waalse Kerk, Arnhem
bij Marjan, Arnhem
Atlantaflat, Velp
Maria, Velp
Waalse Kerk, Arnhem
Zaal van de Elleboog,
Nieuw Schoonoord,
Velp
Velp
Waalse Kerk

Vakantie predikant: 15 t/m 22 oktober 2019
Uw predikant heeft van 15 t/m 22 oktober vakantie.
Zr. Elaine Bohlken (0316 343358) zal u zo nodig helpen om in contact te komen
met een andere predikant die hem kan vervangen.
Afscheidsdienst Paul F. Thimm
Op zondag 27 oktober nemen wij afscheid van Paul F. Thimm als onze predikant.
Na 11 jaar in dienst van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem te zijn geweest heeft
Paul nu een beroep aanvaard van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Met ingang van 1 november 2019 zal Paul niet meer in dienst zijn bij de DGA. De kerkenraad wil zijn vertrek niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er op
zondag 27 oktober om 14.30 uur een afscheidsdienst in De Elleboog in Nieuw
Schoonoord waarin wij als gemeente samen met Paul en Akke-Clara en hun families, vrienden en collega’s terug kunnen kijken op de afgelopen 11 jaar. Na de
dienst is er tijd om Paul te feliciteren met zijn nieuwe uitdaging in Aalsmeer. De
kerkenraad hoopt velen van u te verwelkomen op deze dag.
Elaine Bohlken-Farquhar
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Najaarsledenvergadering
De kerkenraad nodigt alle leden en vrienden uit voor de Najaarsledenvergadering. De agenda volgt hieronder.
Agenda Najaarsledenvergadering 3 november 2019
Waalse Kerk, Arnhem, 10:00 uur
1. Opening
2. vaststellen agenda
3. Notulen Ledenvergadering 7
april 2019
4. Mededelingen
5. Ingekomen en uitgaande post
6. Bericht van de predikant br.
Paul F. Thimm
7. Jaarprogramma 2019-2020
8. Verslag van de secretaris
9. Begroting boekjaar 2020
a. Presentatie door penningmeester zr. Diny Wouda
b. Advies financiële commissie
c. Eventuele wijzigingsvoorstellen
d. Stemming
10.Mutaties kerkenraad
a. Voorstel tot bekrachtiging van de benoeming van zr. Anne-Rie Bus
als lid van de kerkenraad
11.Mutaties financiële commissie
a. Reglementair dient er minstens één nieuw lid te worden benoemd.
12.Rondvraag
13.Sluiting
De notulen van de vorige ledenvergadering en de begroting 2020 zijn op te vragen bij de kerkenraad en te lezen op de website na inloggen. Als u geen inloggegevens (meer) hebt kunt u deze aanvragen bij Webmaster@doopsgezindenarnhem.nl
Bouwactiviteiten Waalse Kerk
Ingaande dinsdag 1 oktober 2019 worden werkzaamheden uitgevoerd in de
Waalse Kerk. Dit in verband met het aanbrengen van een groot kerkvenster van
gekleurd glas, een kunstwerk van Hermine van der Does. De preekstoel wordt naar
rechts verplaatst en de rechter herenbank in het liturgisch centrum wordt afgebroken.
Dit heeft gevolgen voor het gebruik van de kerkzaal door het Coventry gebed en
Kerk Open op de vrijdagen 4 en misschien ook op 11 oktober. Het Coventry gebed
en De Bijbelkring van de Evangelische Broedergemeente kan eventueel in de consistoriekamer worden gehouden.
Op de vrijdagavond en in het weekend is de kerkzaal weer geschikt en schoon voor
koorrepetities en kerkdiensten. Enig ongemak is niet uitgesloten.
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Op vrijdag 25 oktober zal de kerkzaal ’s middags in ieder geval weer geschikt zijn
voor een kerkelijk huwelijk. Het gekleurde kerkvenster zelf zal eind dit jaar worden
bevestigd.
(Naar een bericht van Cor de Jonge, Secretaris Kerkenraad Waalse Gemeente Arnhem)

Concert ‘Living Composers’ Capella Arnhem
Zaterdagavond, 12 oktober 2019, 20.00 uur geeft Kamerkoor Capella Arnhem een
Najaarsconcert met orkest in de Kloosterkapel in het Dominicanenklooster te Huissen. De uitvoering omvat o.a. werken van Ola Gjeilo, Arvo Pärt, Peteris Vasks,
Colin Mawby en John Rutter, én een première met de speciaal aan Capella Arnhem
opgedragen ’Missa Colorata’ van dirigent/componist Jan van Dijk! Ook zijn er enkele muzikale intermezzo’s met orgel en orkest.
Adres: Dominicanenkloosterkapel, Stadsdam 1, Huissen. Parkeren kan op de parkeerplaats aan de dijk bij de supermarkt. Entree: Voorverkoop 15,00 euro, bij de
kerk 17,50 euro , Jongeren: 7,50 euro.
Info en kaartverkoop: info@capella-arnhem.nl of bel Martha Pieper 06-49682795.
Dwars door de Bijbel!
Verhalenverteller Kees Posthumus geeft op vrijdag 11 oktober 2019 een solovoorstelling in Apeldoorn. Bekende en onbekende verhalen uit het OT en het NT zijn
samengebracht in een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren
zoon heen en terug, profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een
liedje; in ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.
Deze voorstelling is tot stand gekomen in opdracht van de Protestantse Kerk in
Nederland. Tijd: 20.00 - 21.15 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Plaats: Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn. Kosten: € 10,- p.p. inclusief koffie en
thee vooraf en een drankje na afloop.
Festival in Dopersduin op zaterdag, 26 oktober 2019
Tijdens dit festival bouwen we aan het
huis van Wereldwerk dat bestaat uit
duurzaamheid, solidariteit en vrede
met workshops, film, theater en muziek maken.
Vanaf vrijdagavond kun je slapen in
Dopersduin. Zondagochtend is er een
bijeenkomst in de kerk. Na de lunch
gaat ieder weer zijn eigen weg.
Geef je nu op via: wereldwerkfestival@gmail.com.
Vermeld of je alleen voor het festival
komt of voor het hele weekend, met wie en hoe oud ieder is. Geef ook je dieetwensen door.
We verwelkomen je graag zaterdag om 9.30 met koffie en thee. Om 10 uur start
het programma. Het festival is gratis, maar de lunch kost €10,- (kinderen tot 12
jaar gratis). Na opgave ontvang je een bevestiging en betaalinformatie.
Blijf je van vrijdag (15.00) tot en met zondag (na de lunch)? Koffie/thee en alle
maaltijden zijn inbegrepen in de prijs. Dan zijn de kosten voor kinderen vanaf 4
jaar € 35,- voor niet-werkende jongeren € 55,- en voor volwassenen in slaaphuis
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1 € 185,- en in slaaphuis 3 € 225,-. Er geldt een toeslag van € 30,- als je de kamer
alleen bezet. Een linnenpakket kan gehuurd worden voor € 8,50.
Als de kosten bezwaarlijk zijn, is er mogelijk een regeling te treffen na contact met
de penningmeester van Wereldwerk Roel Meihuizen: roel.meihuizen@dgwereldwerk.nl.
Ontmoetingsdag in Zwolle
Zinzoekers-IJsseldelta organiseert samen met de landelijke Vrijzinnig Protestanten
deze ontmoetingsdag om indrukken te ervaren en met elkaar te delen.
Je bent van harte uitgenodigd om 10:00 uur op zaterdag, 14 november 2015 aan
de Pilotenlaan 1, 8017 GG Zwolle, Gebouw Apostolisch Genootschap.
Je kunt deelnemen aan drie van de onderstaande thema-werkgroepen. Entree: €
10,- incl. koffie/thee en lunch.
1.
Mens. Mensbeeld – godsbeeld – maatschappijbeeld.
2.
Beeld. Zelf met verf in beeld brengen wat ontmoeten voor ons betekent.
3.
Verhaal. Hoe vertellen wij het verhaal van ons leven?
4.
Muziek. We luisteren naar muzieksoorten, waarin ontmoeten centraal staat.
5.
Buiten. Hoe kun je jouw innerlijke stilte ervaren te midden van alle geluiden
en beelden? (Een stiltewandeling).
6.
Toneel (rollenspel). Hier staan personage, handeling en doel centraal.
7.
Film met Rinus van Warven, moderator, docent en verhalenverteller.
8.
Beweging met sacrale dans in een kring. Danservaring is niet nodig.
Meld je aan met opgave van je naam, woonplaats, E-mailadres en 5 thema’s op
038-333 2315 of dezinzoekers@gmail.com. Zie ook www.dezinzoekers.nl.
Studieweekend over de Psalmen
Van 22 t/m 23 november a.s. wordt in
het kader van het verschijnen van deel
7 van de serie Weg van de Tora weer
een studieweekend gehouden op Fredeshiem, Eiderweg 2, Steenwijk-De
Bult.
We verkennen enkele algemene kenmerken van de psalmen en buigen ons
dan over de tekst van een aantal ervan. We komen o.a. God tegen als herder (Psalm 23) en als wreker (Psalm
94). Ook Psalm 1 staat op het programma. Joodse commentaren zorgen voor verrassende inzichten. Zo blijkt de
herder minder gezapig en de wreker minder bloeddorstig dan we soms denken. En
omdat psalmen gedichten zijn, bevatten ze vaak onvermoede diepere lagen.
Het studieweekend staat onder leiding van drs. Dodo van Uden (theologe, gespecialiseerd in het Oude Testament en het rabbijnse Jodendom en lid van de Doopsgezinde Commissie voor de verhouding Joden-Christenen).
Start 17.00 uur op 22 november en afsluiting 16.00 uur op 23 november. Kosten:
€ 134,50 p.p. (tweepersoonskamer); € 149,50 p.p. (eenpersoonskamer), inclusief
overnachting, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee. Aanmelden en/of informatie:
0521- 53 51 00; info@fredeshiem.nl
Ook belangstellenden die niet aan een of meerdere van de vorige studieweekends
hebben deelgenomen zijn van harte welkom.
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Tot nu toe zijn 7 delen verschenen in de serie Weg van de Tora. De delen zijn te
bestellen als E-book of Print on demand ‘Weg van de Tora’, bij de ADS (0206230914 of ads@doopsgezind.nl). De kosten per deel zijn € 7,00. Deel 1-5 kosten
samen € 30,00, deel 6-10 eveneens.
Op http://www.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=2549#1014 5 kunt u een gratis
proefboekje downloaden.
Joris Luyendijk verzorgt Menno Simons-lezing
Journalist en antropoloog Joris Luyendijk verzorgt de achtste editie van de Menno
Simons-lezing, op 7 december in Leeuwarden. Het thema van de Menno Simonslezing wordt Omgaan met verschil. ‘Dat is een thema dat ik al langer eens wilde
uitdiepen’, aldus Luyendijk. ‘De uitnodiging voor deze lezing biedt daar een mooie
gelegenheid voor.’
De Menno Simons-lezing is een initiatief van de ADS. Met de lezing wil zij kerk en
wereld bij elkaar brengen rond een thema dat past bij de doopsgezinde identiteit.
De Menno Simons-lezing wordt gehouden op zaterdag 7 december, aanvang 15.00
uur, in het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente in Leeuwarden, Wirdumerdijk 18.
De lezing is gratis toegankelijk en staat open voor alle geïnteresseerden.
Fotogalerie De Gang (tot en met 17 november 2019)
De route tussen Haarlem, Leiden en Den Haag
is onderdeel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Roswitha de Boer portretteerde tachtig pelgrims in dit unieke landschap.
Fotogalerie De Gang, Grote Houtstraat 43,
2011 SC Haarlem, is een initiatief van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem
die met exposities een verbinding legt tussen
de buitenwereld en de kerk. De Gang is de oude
toegang naar de doopsgezinde kerk en bevindt
zich midden in de mooiste winkelstraat van
Haarlem. Ernaast bevindt zich ‘De Wereld van
Jansje’, een gezellige cadeauwinkel/lunchgelegenheid, die gerund wordt door mensen met
een beperking.
Openingstijden: maandag 12.00 - 17.30 uur; dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30
uur, zaterdag 10.00 - 17.00, zondag 12.00 - 17.00 uur.
Thema-avonden in Amersfoort: Mensbeeld, kwaad en lijden in het 20eeeuwse Jodendom
Een zoektocht met als focus moderne joodse denkers, waarbij de vraag aan de
orde komt in hoeverre de holocaust het joodse denken over de mens en over de
oorsprong van kwaad en lijden beïnvloed heeft. Data: zes woensdagavonden, t.w.
30 oktober 2019 (Jodendom na de Verlichting), 20 november 2019 (godsdienstfilosoof Martin Buber), 9 december 2019 (Amerikaanse rabbijn Abraham Herschel),
22 januari 2020 (Emmanuel Levinas, Frans-joodse filosoof), 19 februari 2020 (Joseph Baer Soloveitchik, Amerikaanse rabbijn) en 18 maart 2020 (Het joodse
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denken over de mens na Auschwitz). De begeleiding van de gesprekken ligt bij dr.
Marcel Kemp, kempmsf@gmail.com.
Aanvang steeds om 20.00 uur in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort,
telefoon 033-4617858. Dit is een open aanbod voor iedereen, in principe zonder
kosten. Van niet-kerkleden kan een bijdrage worden gevraagd.
(Eigen)aardigheden
Geef het door
Eens, ik was nog een schoolknaap en zou naar huis gaan, kwam ik te Bristol en
ging aan boord van de stoomboot met juist geld in mijn zak om de vracht te betalen. In mijn onnoozelheid meende ik met het betalen der passage ook voldaan
te hebben alles, wat betrekking had op den maaltijd enz.
Ik had, vanwege zeeziekte, eenige uren in de kooi gelegen, zonder iets te kunnen
nuttigen, toen de hofmeester kwam en bij mijn bed ging staan.
‘Uw rekening, jongeheer’, zeide hij, mij een stuk voorhoudende.
‘Ik heb geen geld’, zeide ik in een groote verlegenheid.
‘Dan moet ik uwe bagage aanspreken. Wat is uw naam en adres?’
Ik noemde hem die.
Oogenblikkelijk nam hij de pet met gouden band van het hoofd, strekte de rechterhand naar mij uit en zeide: ‘Mag ik U de hand drukken?’
Ik reikte hem de hand en schudde de zijne, zoo goed ik dat vermocht.
Toen volgde de verklaring - hoe eenige jaren tevoren door mijn vader een vriendelijkheid was bewezen aan zijne moeder, die toen als weduwe, in zorg en droefheid verkeerde.
‘Nooit had ik gedacht’, zeide hij glimlachende, ‘dat mij nog eens de gelegenheid
zou geschonken worden, om die goedheid te vergelden; maar o, hoe blijde ben
ik, dat het nu gebeuren mag!’
Zoodra ik aan wal was, vertelde ik mijn vader wat mij overkomen was.
‘Ha’, zeide deze daarop, ‘zie wat een daad van dienstbetooning met welwillendheid
voortleeft! Nu is het aan U om ze door te geven! Denk erom dat gij iemand ontmoetende, die een vriendelijke hand noodig heeft, ze hem toereikt.’
Bron: Onze Gemeente-Bode, Orgaan van de Doopsgezinde Gemeente te Arnhem, 1e jaargang, No.
2, maart 1920 (auteur onbekend).

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het novembernummer van het
Gemeentenieuws: uiterlijk dinsdag 22 oktober 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
Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming,
het is de dispositie voor goede daden, vertrouwen en recht.
Baruch Spinoza (1632-1677).
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- 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
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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.

