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VOORWOORD, door Elaine Bohlken-Farquhar
Hogmanay

Hogmanay in Edinburgh. Foto: heynadine.com.

Hogmanay is het Schotse woord voor de laatste dag van het oude jaar en gaat
volgens Schotse traditie samen met het vieren van het nieuwe jaar. Er zijn veel
gebruiken, zowel nationale als plaatselijke, die worden geassocieerd met Hogmanay.
De meest voorkomende nationale traditie is die van de first foot. De first foot is de
eerste persoon die na middernacht op 1 januari over de drempel van het huis van
een vriend of buurman stapt en de veronderstelling is dat deze gast het geluk
bepaalt van het huishouden voor de rest van het jaar.
Lange mannen met donker haar hebben de voorkeur als first foot omdat het traditionele geloof is dat zulke mannen het meeste geluk brengen in het nieuwe jaar.
Vaak worden symbolische geschenken overhandigd, zoals zout (minder vaak tegenwoordig), steenkool, shortbread (een traditioneel soort biscuit), whisky, en
black bun (een rijke fruittaart), bedoeld om verschillende soorten geluk te brengen
aan de bewoners. De gasten krijgen vervolgens te eten en te drinken.
Nu zijn Schotten in het algemeen niet zulke lange mensen, dus als wij in Dumfries
waren voor Hogmanay, vonden de buren en vrienden van mijn ouders het heel erg
fijn als mijn echtgenoot met zijn (toen) donker haar en (voor Schotse begrippen)
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lange postuur de eerste was om na middernacht bij hen binnen te komen. Mijn
vader ging op deze bezoeken met Han mee en hij nam ook een fles whisky mee
om een glaasje in te schenken (a wee dram) voor de mensen die ze bezochten en
zij kregen dus ook allebei een glas whisky van de buren. Han had ook een stukje
steenkool mee voor de gastheer en gastvrouw als symbool dat hun haardvuur goed
zou branden in het nieuwe jaar. Han was het eerste jaar, dat hij dit meemaakte
hierop niet echt voorbereid en was dus erg goedgemutst toen hij en mijn vader
terugkwamen na een redelijk aantal van deze bezoeken. Het volgende jaar wist hij
beter!
Als Doopsgezinde Gemeente Arnhem begonnen wij 2020, terwijl wij niets vermoedden van het verpletterend effect van het Coronavirus op onze levens.
Vóór de kerkdienst op 1 maart met Rinske Pfaff deden we een beetje lacherig over
het elkaar geen hand geven maar een elleboog. Twee weken later hebben wij de
kerkdiensten afgelast voor onbepaalde tijd en pas op 5 juli konden wij weer een
dienst organiseren. Maanden waarin wij elkaar praktisch nooit hebben gezien,
maar de gaten opvulden met een telefooncirkel en het lezen van artikelen, die door
leden waren geschreven en werden rondgestuurd door de redactie van het GemeenteNieuws. Nu is het 24 weken later en hebben wij weer een lockdown en
weer vond de kerkenraad dat het verstandig was om geen diensten te organiseren
voor in ieder geval vijf weken.
Nu staan wij op de drempel van een nieuw jaar, onzeker over wat 2021 ons gaat
brengen. Er is angst, maar er is ook hoop en vertrouwen dat wij door deze moeilijke tijden heen zullen komen en dat net zoals op Maes Howe in Orkney het licht
zal beginnen terug te keren.
In een stuk waarin ik weer veel over Schotland heb geschreven had ik kunnen
kiezen om te eindigen met de woorden van Auld Lang Syne van Robert Burns,
maar dat is een lied, dat veel gaat over het verleden. Ik eindig liever met de tekst
van een lied van John Rutter dat kijkt naar de toekomst, het licht en een stem dat
nieuw leven, liefde en hoop brengt.
A Guid New Year
Turn your eyes to the light.
Cast away the works of darkness, let them
go.
Turn your eyes to the light.
Turn your face to the sun,
Feel the warmth, the hope of new beginnings
With each new year.

Turn your ears to the sound
Somewhere near, a voice is calling. Hear
the news.
Turn your ears to the sound.
Turn your heart to the love:
Christ is come to bring the world new
life,
To bring new life.

The light was always there, if we could but
see it;
And warmth was in the air, if we’d known
how to feel,
Turn your eyes to the light.
Turn your face to the sun:
New light, new hope, new year.

The voice is always there, if the world
will hear it;
And love is always there, if you search
in your heart.
Turn your ears to the sound,
Turn your heart to the love,
New life, new love, new year.
New life, and love, and light and hope,
this good New Year, New Year, New
Year.

Luister ook naar:

https://www.youtube.com/watch?v=D6gpFr0XzKs

5
VAN DE KERKENRAAD
Diensten in lockdown
Bij de toespraak van de minister president op 14 december werd weliswaar opgemerkt, dat kerkdiensten toegestaan blijven, maar ook, dat je steeds ook je gezonde verstand moet gebruiken bij de beoordeling of iets wenselijk is. We moeten
onze contacten met anderen zo veel mogelijk terugbrengen en niet onnodig reizen.
Daarbij komt, dat de kerkgangers voor een heel groot deel horen bij de meest
kwetsbare groepen. De kerkenraad heeft, dit overwegende, besloten om onze
kerkdiensten tot 19 januari 2021 niet door te laten gaan.
VAN DE CONSULENT
In het decembernummer van het GemeenteNieuws schreef ik dat mijn jaarlijkse
retraiteweek in november niet door kon gaan. Het Gastenhuis van ‘mijn’ klooster
bij Tilburg, Abdij Koningshoeven, is in elk geval tot half januari gesloten, zeker nu
er een nieuwe ‘lockdown’ is gekomen.
Opnieuw is ons leven beperkt geraakt. We kunnen nauwelijks mensen thuis ontvangen en worden gemaand zoveel mogelijk thuis te werken en drukke plekken te
vermijden. ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’, is het parool. Sommigen kunnen daar
slecht tegen. En ouders die moeten thuiswerken met jonge kinderen om hen heen
die niet naar school kunnen, vliegen soms tegen de muren op. Er is in coronatijd
weer meer geweld in de huiselijke situatie.
Ik moet onwillekeurig denken aan de monniken van ‘mijn’ klooster, nu ik dit afgelopen jaar niet bij hen kon verblijven. Zij sluiten zich in zekere zin voor altijd op in
een vorm van ‘lockdown’.
Als een monnik een klooster ingaat, kiest hij ervoor om in zijn religieuze zoektocht
‘vrij te worden voor God’, voor zover dat mogelijk is. Dat betekent dat hij al zijn
passies zal moeten onderzoeken, al zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden, alles
in hemzelf dat blokkerend werkt in de omgang met God. Dat is een grote zelfconfrontatie die zich afspeelt in de gemeenschap én in de eenzaamheid van de kloostercel. De kloostertraditie komt voort uit de vroege woestijnvaders en woestijnmoeders aan wie ik een spreuk ontleen die mij aanspreekt.
Een broeder was naar de woestijn gekomen om van abba Mozes een richtlijn voor
het leven van alledag te vernemen. Abba Mozes zei tegen hem: ‘Keer terug naar
je cel en ga zitten, en je cel zal je alles leren’.1 Een intrigerend antwoord. Behalve
het heerlijke trappistenbier – naast Abdij Koningshoeven staat een grote brouwerij
waarin ook monniken werkzaam zijn – trekt mij vooral in het klooster de stilte van
de monnikencel. Wij mogen die als gasten in het Gastenhuis ook ervaren. Die stilte
is een weldaad, maar ik merk ook dat sommige medegasten die voor het eerst in
het klooster komen, daarmee niet altijd goed raad weten. De stilte is immers ook
confronterend: je komt jezelf tegen. Je bent op een plek waar geen ‘werelds vermaak’ is. Er is geen televisie, geen radio, geen internet. Maar dat werkt voor wie
ervoor openstaat, weldadig: langzaam kom je, in het ritme van de getijden van
het klooster, tot rust, tot ontspanning, tot jezelf. Ik wandel veel in het prachtige
kloostergebied met bos en vennen, neem altijd een enkel (studie)boek mee en
mijn eigen dagboek, om ook zelf te kunnen schrijven. De kloostercel is, samen
met de diensten met de monniken, inderdaad de ideale gelegenheid om de eigen
hebbelijkheden en onhebbelijkheden, de hartstochten en de behoeften en alles dat
daarmee verbonden is, weer te onderzoeken. Om opnieuw na te gaan wat de
1

A. Grün, Bidden met de woestijnvaders, Zoetermeer / Kapellen 2002, blz. 19-20.
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belangrijkste waarden in het leven zijn, waarom het gaat. En om het geloof weer
te voeden en te verdiepen door te bidden en te mediteren, door de stilte te zoeken,
en door, ook samen met de monniken in de diensten, de bijbel te openen en te
drinken uit de Bron.
Nu is er weer een nieuwe ‘lockdown’ van kracht. Ik ben weer meer aan huis gebonden. Daarom probeer ik zo nu en dan de sfeer van mijn Brabantse kloostercel
terug te halen en zo de opgelegde beperkingen om te draaien naar wat mij goed
doet. Zo wordt de ‘lockdown’ ook weer een kans om het uit te houden met wat er
is, om weer zicht te krijgen waarom het gaat: niet om meer en meer op materieel
gebied, maar om menselijkheid en medemenselijkheid, om de oefening in soberheid en eenvoud, om tevreden te zijn met en dankbaar te zijn voor wat er wel is.
Op maandag 4 januari, na de kerstvakantie, neem ik als consulent het werk in de
gemeente weer op mij. Nu we worden geconfronteerd met een nieuwe ’lockdown’,
zal ik ook helaas minder fysieke bezoeken in de gemeente kunnen afleggen. In
december heb ik al in overleg met betrokkenen een enkele afspraak afgezegd en
opgeschoven naar betere tijden, juist met het oog op de veiligheid. Ik zal in de
pastorale zorg elke keer met u een afweging maken en zeker telefonisch of per
mail weer meer contact zoeken en onderhouden. Tot 4 januari kunt u in geval van
nood een beroep doen op mijn collega Carla Borgers, verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente van Almelo en Twente Zuid-Oost, telefoon 074-8531404 of email
c.borgers@doopsgezind.nl.
Ik hoop van harte dat het lukt om op zondag 24 januari weer de eerste dienst na
de ‘lockdown’ te houden. Reken er maar op dat dat een bijzondere en verrassende
dienst gaat worden met als thema: ‘Geroepen worden’. Allen van harte welkom!
Ik wens u tot slot alle sterkte toe en uithoudingsvermogen en een zo gezond mogelijk 2021. Laten we van harte hopen dat we in het nieuwe jaar de pandemie
achter ons gaan laten en dat er meer bewegingsvrijheid gaat komen.
Met een hartelijke groet, blijf zo gezond mogelijk, moed en vertrouwen.
Ruud Mulder
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
In de afgelopen maand zijn er geen mutaties geweest.
DOE MEE AAN DE ARNHEMSE WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID
#blijfinmijnliefde.
Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid
van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens
Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp
(Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van
eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen
mee. Zoals elk jaar doen we ook in Arnhem hier van harte aan mee. Vanuit onze
plaatselijke Raad van Kerken en Hart voor Arnhem zijn verschillende kerken benaderd om invulling te geven aan momenten van gebed.
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Wilt u overwegen om juist in deze week eens aan te sluiten bij een kerk waar u
normaal gesproken niet naartoe gaat? In het kader van de eenheid, bevelen we
dat natuurlijk van harte aan!
Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid
voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te
geven. Zo hopen we ook bij onze bijeenkomsten concreet stil te staan bij de zorgen
en noden van onszelf en onze mede-Arnhemmers.
Thema
Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit
Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel
vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met
ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en
de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen
eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen
dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt. Per dag in de Week van
gebed zal een gedeelte van Johannes 15 centraal staan, zo is de week onderverdeeld in deelthema’s.
Praktisch
Ondanks de huidige situatie, die we mogelijk allemaal anders ervaren, doen we
ons best om het in goede banen te leiden. Het is elk jaar weer heel bijzonder wat
er in beweging komt. Voor de week van 17 tot 24 januari 2021 zijn er maar liefst
14 vieringen en gebedsmomenten in voorbereiding.
We zijn dankbaar voor alle toezeggingen van kerken. Er zijn meer kerken in Arnhem dan in ons weekschema passen.
We hopen natuurlijk dat veel Arnhemse christenen meedoen. Voelt u zich vooral
ook welkom als uw eigen kerkelijke gemeenschap dit jaar niet in het schema voorkomt! Voor sommige avonden moesten we keuzes maken, waarbij we zo goed
mogelijk recht hebben willen doen aan de breedte van het kerkelijk spectrum.
De meeste bijeenkomsten kunnen bezocht worden. In een aantal gevallen is daarvoor aanmelden noodzakelijk en enkele gebedsuren zijn alleen online te volgen.
Via livestreaming op internet kan naar verwachting aan een groot deel van de
bijeenkomsten meegedaan worden. Hoe fijn is het dat we in deze tijd zulke technische mogelijkheden ter beschikking hebben!
Voor adressen, aanmelden en livestream wordt een site ingericht: www.weekvangebedarnhem.nl.
Hier worden ook eventuele komende wijzigingen bijgehouden. Dus: voor iedereen
die mee wil doen… houdt deze website goed in de gaten!
Schema
Wijzigingen voorbehouden. Voor details en adressen, zie: www.weekvangebedarnhem.nl.
Wim Bos, stadswerker Koepelkerk en Johannes Kon, voorzitter Raad van Kerken
Arnhem.
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BERICHT VAN MINZE POSTMA
Aan het eind van mijn dienst op 29 november, de eerste advent, heb ik gezegd
iets over mijzelf te vertellen. Dit, omdat ik al meerdere keren in uw gemeente ben
voorgegaan en ook in 2021 weer zal voorgaan.
Ik ben geboren op 14 augustus 1942 in het noordoosten van Friesland, vrij dicht
bij de Waddenzee. Bij ons in het dorp was het zo dat er twee mogelijkheden waren:
of je was Nederlands Hervormd of je was gereformeerd. Wij waren gereformeerd.
Dat hield in dat er veel werd gelezen na de maaltijd uit de gewone bijbel en ook
uit de kinderbijbel.
Niet naar de openbare school, maar naar een christelijke school waar we psalmverzen leerden die we op maandagmorgen moesten opzeggen. De rest van de
week begon de dag met een vertelling van een Bijbelverhaal.
Ik ging in Dokkum naar de kweekschool omdat ik graag in het onderwijs wilde
werken. Hier kregen we godsdienstles en kerkgeschiedenis waarvoor we een diploma konden halen. Tijdens onze stage, ook op een christelijke school, begonnen
we met het vertellen van een Bijbelverhaal. Dit alles heeft gemaakt dat ik behoorlijk veel Bijbelkennis heb opgedaan, iets waar ik nog steeds veel profijt van heb.
Dat zijn positieve herinneringen.
Het is interessant om je eigen ontwikkeling te bekijken. Wij leerden bij ons in de
kerk dat je alles wat in de Bijbel staat letterlijk moest nemen. Zo herinner ik mij
dat de dominee eens probeerde uit te leggen dat God uit niets iets kon maken. Zo
probeerde hij de schepping te verklaren. Nu denk ik geheel anders maar meer
betekenisvol.
Ongeveer twintig jaar geleden hebben wij ons bij de doopsgezinde kerk aangesloten, een stap in ons leven waar we nog steeds blij mee zijn. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in theologie en probeer de nieuwste ontwikkelingen te volgen.
Onze broederkring werd eens geacht een dienst te verzorgen en in deze dienst heb
ik de preek/vermaning gehouden. Dat was het begin en zo werd ik lekenpreker.
Preekfeint, zegt Froukje Bosch, bij sommigen van jullie wel bekend. Feint is het
Friese woord voor knecht. Voorgaan in de gemeente, dat doe ik steeds met veel
genoegen.
Minze Postma
N.B.: In 2021 hoopt Minze voor te gaan op 21 februari, 28 maart en 4 juli.
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 24 januari vermeldt het dienstenrooster weer een dienst met Ruud Mulder
als voorganger. We hopen, dat de corona-slaap dan over is, zodat deze dienst weer
door kan gaan. Thema van deze dienst is: 'Geroepen worden'. Daarbij spelen twee
roepingsverhalen uit de bijbel een hoofdrol. Uit 1 Samuël 3:1-10 lezen we over de
roeping van Samuël in de tempel en uit het Evangelie naar Marcus (1:14-20) horen
we hoe Jezus zijn leerlingen bij het Meer van Galilea achter zich roept. Verrassende
verhalen in een verrassende dienst!
Zondag 31 januari gaat Raang Boer Iwema voor. Ook hem hebben wij in het vorige
jaar al een paar keer gehoord. Hij schrijft:
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Beste zusters en broeders,
Op 31 januari 2021 zal ik, als de situatie
dat mogelijk maakt, weer voorgaan in uw
gemeente.
In een vorig schrijven heb ik al gemeld dat
ik in mijn werkzame leven oogarts ben geweest. Ook meldde ik u dat ik mij bezig
houd met ikebana, bloemschikken volgens
Japanse regels. Inmiddels ben ik docent in
die tak van ‘sport’.
Op relatief late leeftijd ben ik op belijdenis
gedoopt in de doopsgezinde gemeente in
Zuid-Limburg. Daar heb ik ook een cursus
preken door leken gevolgd onder leiding
van Ineke Reinhold - Scheuermann. Sinds
30 jaar ga ik nu voor in verschillende gemeenten, waaronder die in Arnhem.
Ook volgde ik de cursus Doperse Theologie
in Elspeet. Dat was een zeer leerzame cursus.
Ik hoop u eind januari in Arnhem te zien.
Met broederlijke groet,
Raang Boer Iwema
DE GROTE KERK VAN SCHERMERHORN

De Grote Kerk in Schermerhorn. Foto: Stadsherstel Amsterdam.

Onze tocht voert je langs het waterrijke gebied rond De Rijp, Oost-Graftdijk, Middenbeemster en Noordeinde, in de 16e eeuw toevluchtsoorden voor doopsgezinden. We reizen door een oer-Hollands weidelandschap met talloze slootjes, rietkragen, zeldzame veenplanten als de koekoeksbloem en de zonnedauw, en vogels
als de grutto, de rietzanger en de wulp. Het gebied is door de eeuwen heen bewoond door vooral boeren en zeevaarders. Beide waren sterk afhankelijk van de
elementen. Dat hield wellicht verband met hun diepe godsdienstigheid.
In het immense godshuis van Schermerhorn staat een tafeltje met een koffiekan,
drie kopjes en een handjevol spritsen. Donald Mens, een vriendelijke, welbespraakte gids, nodigt ons uit om te gaan zitten en steekt van wal, te beginnen met
de bouw van de kerk.
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Hoewel Schermerhorn in de 17e eeuw allesbehalve armlastig was - er woonden
diverse rijke reders uit de walvis- en haringvaart - ontbrak het aan voldoende
middelen voor de ambitieuze bouwplannen. Daarom werd een extra belasting geheven op zakken gemalen graan, geslachte dieren, huizen, bedrijven, schepen en
op beroepen als haringvaarders en hamburgvaarders, etc.
Uiteindelijk kon de kerk in 1635 in gebruik worden genomen. Hij was niet alleen
bedoeld als godshuis, maar ook als toevluchtsoord voor de dorpelingen en hun
veestapel in tijden van oorlog, brand of watersnood.
Vlak langs de noordelijke beuk loopt het Zwet, dat de toenmalige Beemster en het
Schermeer met elkaar verbond. Hier voeren de dorpelingen van oudsher ‘schuitsvrachten’ groente en graan naar de Alkmaarder markt en keerden terug met kaas
en bier. Tolheffing door het dorpsbestuur garandeerde een mooi publiek neveninkomen.

Glas-in-lood met visser en boerin. Foto: IGV.

De twee klokken van de toren zijn
volgens de overlevering afkomstig
van een nogal vervallen kerk die
destijds tussen Schermerhorn en
Grootschermer stond. Die verzakte in de zachte grond steeds
verder en kon niet meer worden
gered. Beide dorpen wilden de
klokken graag in hun eigen kerktoren hangen, maar konden het
niet met elkaar eens worden. Na
lang overleg kwamen de kerkenraden tot een besluit. De richting
waarin de toren tijdens een storm
zou vallen, moest leidend zijn en
het dorp aan die kant zou de klokken krijgen.
Toen de dorpelingen van Schermerhorn dit hoorden, ondergroeven zij tijdens een vliegende storm
in het holst van de nacht de toren,
waarop deze in hun richting ter
aarde stortte.
Sindsdien heten de Schermerhorners ‘mollen’ en de Grootscher-

mers ‘langslapers’.
Dezelfde klokken werden in WOII door de bezetter voor de oorlogsindustrie weggehaald, maar, wonder boven wonder, bleken ze na de bevrijding ergens nog onbeschadigd te liggen.
De plafonds van het middenschip en de zijbeuken zijn over de hele lengte beschilderd met motieven van wijnranken, Franse lelies en tulpen op een crèmekleurige
achtergrond. Dat doet denken aan mediterrane culturen, maar de reden dat die
juist hier zijn aangebracht, is niet duidelijk, anders dan Jezus’ metafoor in Johannes 15 over de wijnstok.
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De gotische glas-in-loodramen vertellen telkens een verhaal. Het afgebeelde raam
bijvoorbeeld laat links een visser zien, die bij de drooglegging van het Schermeer
zorgelijk op zijn kop krabt en rechts een boerin die, in het vooruitzicht van nieuw
weidegrond, vrolijk aan het karnen is.
Een zestal ramen is geschonken door de steden Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Purmerend en Monnikendam, elk met een typisch eigen stadstafereel.
De vloer is bezaaid met fraai bewerkte zerken. Bekend is het reliëf van de Piskijker,
een chirurgijn die aan de plas van patiënten het ziektebeeld kon vaststellen.
De kerk is intussen voorzien van vloerverwarming, reden waarom de knekels verwijderd moesten worden.
Er vinden geen diensten meer plaats, maar wel kunst en cultuurevenementen,
congressen, trouwerijen en jubilea. En, er zijn faciliteiten voor een (familie)dagje
uit met volop natuur en cultuur. Voor een gering bedrag krijg je een rondleiding,
een kopje koffie met appelgebak en een vaartochtje in het seizoen over het Zwet.
Zelfs een lunch in de kerk is mogelijk.
Op initiatief van Donald Mens organiseren vier kerken - van Schermerhorn, Stompetoren, Grootschermer en Noordeinde - eens per jaar een muzikale fietstocht,
met afstanden van 3 tot 5 km. Er kan worden gestart bij de kerk naar keuze. Op
elk heel uur begint in een van de kerken langs de route een optreden van 20 minuten. Het aanbod varieert van klassiek koor tot coverband en van cabaret tot
jazz; een muzikale ervaring in vier kerken. Info: info@grotekerkschermerhorn.nl.
METEN IS WETEN
Mensen die vaak denken dat iets zo is als ze denken, horen vaak van anderen:
meten is weten.
Er zijn kerkgangers, die denken, dat de ventilatie in de Waalse Kerk niet coronaproof is omdat er geen raam open kan. Op 13 december waren er 24 mensen in
de kerk en Egon Haffmans (Jansbeek Ekklesia) had een meetinstrument meegebracht om de CO2 -concentratie te meten. Deze wordt gebruikt om in te schatten
of er voldoende ventilatie is voor de aanwezige bezoekers. Mensen ademen immers niet alleen aerosolen uit, maar ook CO2. Er is onderzocht, dat als de CO2 concentratie beneden de 1000 PPM (parts per million) blijft, de ventilatie voldoende is en ook de aerosolen, die tot coronabesmetting kunnen leiden, verantwoord laag aanwezig zullen zijn. Egon heeft gemeten en liet ons weten, dat het
dak van de Waalse Kerk voldoende ventileert, zodat er geen ramen open hoeven
om deze veilige waarden te handhaven. Ook bleek, dat het voor vijf minuten openen van de zijdeur bij het wisselen van gebruikersgroepen de concentratie snel
nog eens twintig procent daalt.
Conclusie: het dak van de Waalse Kerk zorgt ervoor, dat we hopelijk na 19 januari
veilig kunnen kerken, maar of het ook bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van
Parijs is nog de vraag…
Han Bohlken
PROTOCOL
Het protocol voor diensten van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem in de Waalse
Kerk, zoals eerder in deze krant gepubliceerd, geldt onverkort.
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OPBRENGST COLLECTES
Opbrengst collectes in
november
Eigen gemeente
Amnesty
Weeshuis Sri Lanka

BESTEMMING COLLECTES
Bestemming collectes
januari
€ 124,60
€ 82,86
€ 47,60

EVENEMENTEN
Heet van de naald
Mennonite World Conference krijgt als president de Nederlander Henk Stenvers.
Lees het interview in Trouw van 21 december 2020 van Maaike van Houten:
www.trouw.nl/religie-filosofie.
Digitale Kerstdienst 2020
DGA kon op 25 december de sfeervolle digitale
dienst volgen die werd voorgegaan door Jantine
Brouwer. Het koor in de Grote Kerk van Den Haag
zong het stemmige ‘Komt allen tezamen’ en ‘Ere
zij God’. De lezing bestond uit het Kerstverhaal,
gevolgd door een bemoedigende overdenking met
als kernpunt: Kerst is het feest ‘waarop iedereen
warmte en licht ervaart… de goede boodschap kan
meenemen en uitdragen dat het licht in de wereld
is gekomen, dat Jezus is geboren, en dat wij van
daaruit ook uit mogen kijken naar een tijd die
mooier en beter wordt. Een wereld waarin vrede
het voornaamste streven is, en een ieder naast elkaar kan leven.’
Jantine besloot met de woorden: ‘Wees hoopvol,
houd moed, en houd vol.’
Nationaal Actieplan over vrouwen, vrede en veiligheid (NAP 1325-IV)
De Nederlandse overheid en maatschappelijk middenveld presenteren het vierde
Nationale Actieplan over Women, Peace and Security, kortweg het NAP 1325-IV.
Samen maken ze zich sterk voor een wereld waarin:
 gelijke en betekenisvolle deelname van vrouwen en meisjes in besluitvormingsprocessen ten behoeve van vrede en veiligheid vanzelfsprekend is;
 duurzame vrede en ontwikkelingskansen voor iedereen realiseerbaar zijn;
 conflictgerelateerd geweld tegen vrouwen, mannen, meisjes en jongens stopt.
Meer info? Download voor de kernpunten en/of voor de hele beleidsnota via de
site van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties
/2020/12/15/vierde-nationaal-actieplan-1325-vrouwen-vrede-en-veiligheid.
Het Geschenk
In het onlangs verschenen boek ‘Het Geschenk’ voert Edith Eva Eger - bekend als
de ballerina van Auschwitz - de lezers mee op een universele reis naar vrijheid en
vergeving.
Eger, nu een 93-jarige joodse, die Auschwitz op wonderbaarlijke wijze overleefde,
groeide uit tot een toonaangevende therapeut en onvermoeibare drijvende kracht
voor geestelijke bevrijding. Gelovig als zij is, bad zij tijdens haar gevangenschap
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voor de bewakers, die zij zag als de eigenlijke gevangenen van hun geest. Twintig
jaar later liep zij in de Burgerrechtenbeweging zij aan zij met Martin Luther King.
Op haar 50ste zette ze een succesvolle klinische praktijk in San Diego op. Op haar
90ste begon zij met het schrijven van boeken. Van haar hand zijn twee bestsellers
verschenen, waarvan de laatste het hier gepresenteerde is.
Haar overtuigende inzichten vormen, samen met de verhalen uit haar eigen leven
en die van haar cliënten, dit boek: Eger, E. (2020). Het Geschenk. A.W. Bruna
Uitgevers. Ook als E-boek verkrijgbaar.
Houd (van) het bos! zegt Stella,
is de titel van het pas verschenen eerste kinderboek van Nina Koevoets. Het gaat
over een meisje dat door de planten en dieren van het bos gevraagd wordt om te
helpen de kap van het bos te verhinderen. Ze weet zelfs Mier Officier ervan te
overtuigen dat een geweldloze aanpak beter is.
Voor kinderen vanaf 5 jaar, ook geschikt om door oma of opa te worden voorgelezen; 32 blz. met volop illustraties. Verkrijgbaar bij de webshop van het Museum
voor Vrede en Geweldloosheid, https://www.vredesmuseum.nl/n/, klik Webwinkel.
CHRISTIAN PEACEMAKER TEAMS (CPT)
CPT is een internationale NGO voor geweldloze strategieën en duurzame oplossingen bij langdurige gewelddadige conflicten. De werkwijze van CPT is geworteld in de Bijbelse getuigenis aangaande Jezus
van Nazareth.
In Nederland is er ook een team met Irene van Setten als coördinator en een groep
vrijwilligers die de vrede bevorderen door te bouwen aan partnerschappen met
mensen die het geloof respecteren. Zij versterken initiatieven aan de basis via
creatieve geweldloosheid in bevrijdende liefde voor de gehele schepping.
Het voormalige CTP-lid Kathy Kern beschreef in ‘Een evaluerend experiment op
weg naar solidariteit’ haar ervaringen - die we hier ingekort weergeven - waarin
ze laat zien met welke mogelijkheden en onmogelijkheden NGO’s soms worden
geconfronteerd.
Mensen die in de jaren ‘90 deelnamen aan trainingen van Christian Peacemaker
Teams, waren geïnspireerd door Ron Sider: dappere, toegewijde, doperse christenen die hun leven riskeerden door tussen de strijdende partijen te gaan staan. Ze
wisten dat het voor het soort werk dat de CPT wilde doen - de kerk betrekken bij
geweldloze directe actie - nodig zou zijn om relaties op te bouwen met de betrokken gemeenschappen.
Het eerste project was de begeleiding van de Parochie van Ste. Helene in Jeremíe,
Haïti. Die parochie werd doelwit van legereenheden, die na de militaire staatsgreep
tegen Jean Bertrand Aristide de macht gingen uitoefenen.
Toen we er aankwamen, wilde de parochie alleen maar dat we zichtbaar aanwezig
waren en met de mensen in de omgeving zouden praten.
’s Avonds spraken we in het huis van de priester over manieren om het geweld
van de militairen aan te pakken, maar we hadden geen elektriciteit en zo ontbrak
ons de mogelijkheid om over onze ideeën te overleggen met onze contactpersoon
in Port-au-Prince en het kantoor in Chicago.
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Maanden gingen voorbij en we zagen de mensen om ons heen hongeriger en wanhopiger worden. Velen van ons raakten ontgoocheld omdat we niet konden aantonen dat door onze aanwezigheid gevaar voor de bewoners uitbleef.
Toen we het CPT-model voor begeleiding meenamen naar volgende projecten in
Palestina, Chiapas (Mexico-RED), Washington, etc, werd ons duidelijk dat de CPTers daar, die in nauw contact stonden met de gemeenschap, meer leerden over
hun noden en hun werk meer effect had. Het CPT-model voor begeleiding werd
hierop aangepast.
In 2012 introduceerde de Nigeriaanse auteur Teju Cole de term 'blanke verlosser'.
Als we dit in onze training in 1993 hadden gehoord, hadden we misschien meer
nagedacht over onze manieren van begeleiding. We hadden een anti-racismetraining gehad, maar tegelijkertijd was een kenmerk van ons werk dat de onderdrukkers ons leven belangrijker vonden dan de mensen die wij begeleidden. Eigenlijk
was dit racisme volgens een woordvoerder van de Vredesbrigades.
We zagen dat het team in Colombia effectiever functioneerde met Colombianen in
hun gelederen. Maar toen we ons realiseerden dat deze mensen, die vanwege hun
etnische achtergrond anders behandeld werden, door onze organisatiecultuur getraumatiseerd raakten, beseften we dat we onze werkwijze weer moesten herzien.
In 2009 huurden we Sylvia Morrison in als Undoing Oppressions Coordinator (Coordinator voor de beëindiging van onderdrukking). Die bevestigde dat ons begeleidingsmodel onderdrukkend was en een negatieve invloed had op onze teams,
delegaties, administratie en communicatie.
We zijn ons gaan richten op het vormen van partnerschappen, in plaats van het
beschermen van mensen. Ons document 'Missie, Visie en Waarden' (2014) weerspiegelt deze verandering. We bouwen nu aan partnerschappen om geweld en
onderdrukking te veranderen en werken aan het versterken van initiatieven aan
de basis. De mensen ter plaatse vertellen ons wat ze nodig hebben.
Als u dit artikel leest, ben ik met pensioen, na 27 jaar in het veld gewerkt te hebben
als schrijver en redacteur. Ik zie dat CPT vanaf het begin een experiment is geweest dat gaande werd gehouden door liefde, trouw, hard werken, creativiteit en
passie voor verandering. Het heeft ons geholpen om te reageren op crises. Deze
creativiteit heeft ons naar plaatsen gebracht waar geen andere NGO heeft gewerkt
en heeft anderen vaak geïnspireerd om ons na te volgen. Het houdt altijd een
heldere, dynamische ruimte open voor het reageren op uitdagingen, wanneer we
geen geld hebben, wanneer we geen mensen hebben, wanneer we ‘nee’ moeten
zeggen - en blijft, door Gods genade, deze ruimte nog steeds openhouden.
De vertaling van de oorspronkelijke, Engelse versie is ingezonden door Irene van Setten, coördinator Christian Peacemaker Teams Nederland. Zie ook het origineel https://www.cpt.org/cptnet/2020/11/12/cpt-international-evolving-experiment-toward-solidarity.

Rechtszaken op Lesbos tegen vermeende mensensmokkelaars
Het is bekend dat migranten die Europa via Lesbos bereiken, jarenlang vastzitten
op het eiland in afwachting van de afhandeling van hun asielprocedures.
Nieuw onderzoek door Christian Peacemaker Teams wijst uit dat migranten daarnaast het risico lopen op jarenlange gevangenisstraffen omdat zij worden aangemerkt als mensensmokkelaar.
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Vaak betreft het mensen die in ruil voor korting op de overtocht of onder bedreiging de boot bestuurden. In rechtszaken van gemiddeld 27 minuten, zonder afdoende verdediging of zelfs vertaling, worden exceptioneel hoge gevangenisstraffen gecombineerd met hoge boetes opgelegd.
REDACTIONEEL
Religiositeit
Is er een verband tussen iemands eigenschappen en diens godsdienstigheid? Welzeker, zegt Theresa Entringer van de Universiteit van Mannheim.
Entringer en haar team voerden wereldwijd een robuust cross-cultureel onderzoek
uit naar de vraag of persoonlijkheidskenmerken samenhangen met religiositeit. Zij
interviewden daartoe zo’n 4 miljoen mensen met de vraag hoe zij zichzelf zagen
en keken vervolgens of ze al dan niet godsdienstig waren.
Ze vonden dat mensen die zichzelf als vriendelijk en meelevend zien, vaker godsdienstig zijn dan die dat niet van zichzelf vinden. Dat geldt ook voor mensen die
zich als positief in het leven staand, bekwaam, onderlegd, of plichtsgetrouw beschouwen. Ook als mensen zich zelfdiscipline, doorzettingsvermogen, behulpzaamheid, onbaatzuchtigheid, inschikkelijkheid of vergevingsgezindheid toeschrijven, zijn die eigenschappen voorspellers voor religiositeit.
Daar staat tegenover dat sociabiliteit, assertiviteit, sensatiebelustheid, angstigheid
of vijandigheid geen verband hebben met godsdienstigheid en dat mensen die
zichzelf als grillig of snel geagiteerd beschouwen, juist minder vaak religieus zijn.
Entringer c.s. zegt er bij dat deze eigenschappen vooral voorspellers zijn in landen
waar de bevolking sowieso al vaker godsdienstig is, zoals in Nigeria, Jamaica, Sri
Lanka en Pakistan. Ze zijn minder goede voorspellers in ‘minder godsdienstige
landen’, als Zweden, Noorwegen, België, Denemarken en Estland. Anders gezegd,
religieuze culturen blijken ook het individu te beïnvloeden.
Kun je het ook omdraaien en stellen dat religiositeit die mooie eigenschappen vanzelf met zich brengt? Nou nee, tenslotte zijn zwanen wit, maar niet alles wat wit
is, is een zwaan.
Er is ook kritiek op de zelfrapportage van religieuze respondenten. Er zou sprake
kunnen zijn van het Better-than-average-effect. Ze zouden zichzelf beoordelen als
beter dan het gemiddelde op kenmerken die ze vinden horen bij goede christenen,
moslims, joden etc. Waarmee de critici maar zeggen willen dat je de beschrijving
van je eigen persoonskenmerken misschien beter aan objectieve, gekwalificeerde
anderen kunt overlaten.
Bron: 1. Entringer, T. M., Gebauer, J. E., Eck, J., Bleidorn, W., Rentfrow, P. J., Potter, J., & Gosling,
S. D. (2020). Big Five facets and religiosity: Three large-scale, cross-cultural, theory-driven, and
process-attentive tests. Journal of Personality and Social Psychology.

(EIGEN)AARDIGHEDEN
Bridgen in het verzorgingshuis
Paula is vier maanden geleden opgenomen in een verzorgingshuis voor mensen
met dementie of een somatische aandoening. Thuis vergat ze steeds vaker dingen en werd moeizaam ter been. Het ging niet meer.

16
Wennen aan de nieuwe plek viel haar niet mee, maar nog het meest miste zij de
avonden op haar bridgeclub. Ze kon vroeger heel analytisch denken en kansen
inschatten om een manchecontract, oftewel 10 slagen, binnen te halen. Kaarten
had ze tientallen jaren gedaan en ze had op de club veel vrienden en bekenden.
Dat miste ze nu.
Haar dochter benaderde de plaatselijke bridgeclub en vroeg of er spelers bereid
waren te bridgen met Paula en haar medebewoner en bridgepartner Netty. Verschillende clubleden melden zich aan, er werden afspraken gemaakt met de leiding
en zo kon het viertal eens per week in het verzorgingshuis enthousiast kaarten.
Op een dag meldde de teamleiding dat Netty getest was en in quarantaine moest.
Hoewel de test negatief bleek, overleed ze na een week onverwachts.
Ze was een enthousiaste, communicatieve dame en kon bogen op een lang en
mooi leven. Ondanks haar vergeetachtigheid was ze altijd onberispelijk gekleed en
verzorgd, en steeds blij en dankbaar als het kaartclubje bijeenkwam.
Nu Netty er niet meer is, wordt het aantal vrijwilligers uitgebreid tot drie om Paula
wekelijks een paar uren kaartplezier te garanderen.
Tot nader order mag ze geen bezoek van drie mensen tegelijk ontvangen, maar
daarna kan ze zich hopelijk weer thuis voelen in de opgeroepen sfeer van haar
vroegere kaartclub.
De namen zijn om redenen van privacy gefingeerd.

AGENDA
Helaas plaagt de Coronapandemie ons weer en zijn alle diensten en samenkomsten
tot 19 januari gecanceld. De agenda is daardoor korter dan normaal. Als heel Nederland zich aan de richtlijnen houdt, is er hoop, dat de agenda niet nog korter
wordt.
Wanneer?
Do 21 jan
vr 22 jan
Zo 24 jan
Zo 31 jan

Wat?
Waar?
Themakring
De Elleboog, Velp
Bijbelkring
De Elleboog, Velp
Dienst, Ruud Mulder Waalse Kerk, Arnhem
Dienst, Raang Boer Waalse Kerk, Arnhem
Iwema
Vergeet u niet om zich aan te melden voor de diensten? Kijk in het protocol.
14:00
14:00
10:00
10:00

SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET FEBRUARINUMMER van het GemeenteNieuws: uiterlijk donderdag, 21 januari 2021 vóór
12.00 uur, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
CITAAT VAN DE MAAND
Eén moment van vreugde verdrijft honderd zorgen.
Confucius (551 - 479 v.C.), Chinees filosoof.
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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 60 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.

