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GEMEENTENIEUWS Nr. 03
Maart 2021

Voor u ligt het lentenummer van GemeenteNieuws. De lente gaat dit jaar, meteorologisch gezien, op 20 maart in. Ook deze keer is er een verscheidenheid aan
nieuws en thema’s.
Wilt u ook eens een stuk schrijven? Interesses, bezigheden, ervaringen, observaties, hobby’s, belevingen van deze of andere tijden, al dan niet met beeldmateriaal, zijn van harte welkom.

Lente. Foto: Marina.

VOORWOORD, door Marjo Werkhoven
Blijf bij me want de dag versmalt
nog even en de nacht
zal het licht verjagen
blijf bij me als je kunt
help me
het zwart te verdragen
hou de nacht met me uit
zing me
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liedjes van liefde
vertel me
verhalen van licht
en
als je kunt
dat na de nacht de morgen komt…
Blijf bij me want de dag versmalt…. Die zin trof me. Hij komt uit een kruiswegstatie
van Gerard Ursem en Margreet Spoelstra uit 2010. In het evangelie van Marcus
vraagt Jezus in de Hof van Getsemane aan zijn leerlingen om bij hem te blijven en
te waken. En tegen wie zeggen wij dit nou?
Het gevoel dat je dag versmalt, dat je niet ten volle aan het leven kunt deelnemen.
Dat er een dreiging is en je weet niet wat en hoe. Als je nu thuis zit en naar buiten
kijkt vanachter het glas, vanachter het raam dat slechts een uitsnede is van de
wereld die steeds kleiner dreigt te worden?
Jezus zegt net daarvoor met Psalm 42 dat zijn ziel ten diepste bedroefd is tot in
de dood. Dat is nogal wat.
Kennen wij dat ook? Natuurlijk kennen we dat. Als het noodlot heeft toegeslagen
en je geen woorden meer kunt vinden voor je beklemming en verdriet.
Blijf bij me…help me het zwart te verdragen, hou de nacht met me uit.
Zeggen we dat ook niet als we wanhopig zijn tot God en tot Jezus? Tegen anderen,
mensen die plaatsvervangers mogen zijn? Of ze alsjeblieft bij ons willen blijven?
Albert Schweitzer zei eens: ‘Gebeden veranderen de wereld niet. Ze veranderen
mensen en mensen veranderen de wereld.’
En dat is zo. Als we ten diepste ons hart kunnen luchten, verandert dat ons. Als er
mensen zijn die uit alle macht iets tegen het virus proberen te verzinnen en zich
verbeten inzetten om de ramp te verkleinen, verandert er iets.
Aanstaande zondag, de eerste van de lijdenstijd op 21 februari, gaan we weer niet
naar de kerk. De plek waar we het vol proberen te houden, waar we elkaar bemoedigen, waar we elkaars verhalen horen en vertellen. Waar we liedjes van hoop
zingen. Nee, in plaats daarvan breng ik een vriendin naar Papendal, waar zij haar
eerste prik tegen Corona mag ontvangen.
‘Op zondag?’ vroeg ik verbaasd de mevrouw aan de telefoon.
‘Ja, op zondag.’
‘En wanneer moet ze dan voor de 2e prik?’
‘Nou, 6 weken later op 4 april om 8:45.’
‘Dat is Paaszondag!’
Terwijl Jezus opstaat in de kerk, halen wij de hoop uit de 2e prik die ons door deze
donkere periode moet helpen.
Maar ondertussen zingen we liedjes van liefde, vertellen we elkaar verhalen van
licht en dat na de nacht de morgen weer komt!
Elke keer mogen we weer ontdekken dat de wereld groter, mooier en lichter is dan
onze donkerste nacht. Dat we gedragen worden, ook als we dat soms even niet
voelen. Dat er leven is, onverwachts groter en rijker dan wij ons konden voorstellen.
Deze periode komen we weer door omdat er mensen zijn en een God waarop wij
mogen vertrouwen.
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VAN DE KERKENRAAD
Zoals alle leden en vrienden reeds begin februari per mail of post is bericht, zijn
de vorderingen rond beroeping zodanig, dat de fase van besluiten aanbreekt.
Onderstaande vergadering is met spoed belegd om te voldoen aan de reglementair
genoemde termijnen. Wegens de coronamaatregelen is een normale aanloop tot
deze vergadering helaas niet mogelijk. Zoals in het GemeenteNieuws van februari
al is gemeld, heeft de beroepingscommissie zr. Aly Meijer als enige kandidaat voor
de vacature van predikant voorgedragen. Normaal volgt dan kennismaking met de
kandidaat bij een beroepingspreek en dan een uitnodiging voor een ledenvergadering met een toelichting over de kandidaat bij de agenda.
Door Corona loopt dit allemaal echter met hindernissen en lijkt het wijs om aansluitend op de beroepingspreek op zondag, 7 maart, een ledenvergadering te houden, voordat een derde golf ons weer in een lockdown brengt. Helaas gaat dit ten
koste van tijd voor de leden om eerst alle indrukken te laten bezinken.
We hebben begrepen, dat onze consulent Ruud Mulder veel vreugde beleeft aan
zijn huidige taak (die al aanzienlijk langer duurt dan was voorzien), maar met
evenzoveel vreugde uitziet naar de tijd, dat hij echt van zijn pensioen kan gaan
genieten.
Mocht de beroepingspreek door de coronamaatregelen niet door kunnen gaan, dan
wordt ook deze ledenvergadering helaas uitgesteld.
De notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 1 november 2020 staan niet op
de agenda. Deze worden samen met die van deze extra ledenvergadering behandeld op de voorjaarsledenvergadering zodra die kan worden gehouden (voorzien
op 18 april 2021).
Agenda van de extra ledenvergadering op 7 maart, zie ook de Agenda
1.
Welkom en opening door de voorzitter zr. Elaine Bohlken.
2.
Vaststellen van de agenda.
3.
Mededelingen.
4.
Beroeping.
a.
De kerkenraad stelt voor om op voordracht van de beroepingscommissie zr. Aly Meijer te beroepen als predikant van onze gemeente
(zie GemeenteNieuws februari 2021). Aanvullende informatie over de
kandidaat is verstrekt bij de uitnodiging begin februari.
b.
Verslag van de beroepingscommissie.
c.
Reacties op de verstrekte informatie.
d.
Reacties op de dienst.
e.
Stemming.
5.
Rondvraag.
6.
Sluiting
Opmerking: Het reglement voorziet in de mogelijkheid om een broeder of zuster
een volmacht te geven om namens u een stem uit te brengen als u zelf niet kunt
komen. Dat kan met een eenvoudig briefje of e-mail aan voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl (met een kopie aan de gemachtigde).
VOLG DE VLOG VAN ZR. ALY MEIJER OM HAAR ALVAST EEN BEETJE TE
LEREN KENNEN
https://www.youtube.com/watch?v=N8VyipjiXRA&feature=youtu.be,
https://www.youtube.com/watch?v=cpc2RdZuvwg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PTr2D6ll0H4&feature=youtu.be.
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VAN DE CONSULENT
De tijd voor Pasen is begonnen. De eerste dag ervan viel op ‘Aswoensdag’ en dat
was op 17 februari, na de dagen van het carnaval. Dat feest werd dit jaar niet
gevierd. Zoals zoveel niet werd gevierd; uitgebreide bruiloftsfeesten, mijlpaalverjaardagen zoals die van Daniëlle Wigman, studentenfeesten, familiereünies, speciale gedenkdagen, kerkdiensten, fysieke vergaderingen, noem maar op.
Overal waar geloofsgemeenschappen, gezelschappen en groepen samen in het geding zijn, is het uitstel, nu niet, alleen met grote beperkingen, uiterst sober. En al
zijn de vaccinaties nu eindelijk van start gegaan, we zijn er nog lang niet. Maar we
kruipen wel degelijk naar het einde van de tunnel.
Soberheid past ook bij de tijd voor Pasen, ook wel ‘veertigdagentijd’ genoemd of
de ‘vastentijd’. Tijd voor bezinning, tijd om af te zien van lekkernijen en snoepen,
tijd om na te denken over de doelen in eigen leven, over wat er nu wel en wat er
eigenlijk minder toe doet. Voor velen ook de tijd om weer voeding te geven aan
spiritualiteit, zingeving, geloof.
Eigenlijk is de hele periode van de verlengde ‘lockdown’ één grote veertigdagentijd, één grote oefening in het ‘ingehouden’ leven. Voor sommigen was en is deze
‘lockdown’ zelfs een ‘blessing in disguise’ omdat mensen door het virus gedwongen
werden pas op de plaats te maken en zo meer tot rust kwamen dan anders het
geval was geweest.
Daartegenover staan de ervaringen van veel mensen, jongeren en ouderen maar
ook gezinnen met jonge kinderen, die lijden onder deze crisis.
Gelukkig zijn de basisscholen weer opengegaan en wordt er op dit moment - ik
schrijf dit op 19 februari - sterk gepleit om meer sectoren van de samenleving te
gaan openen, zoals het middelbaar onderwijs, sommige winkels en de horeca.
Want de rek is er bij velen uit. Maar of het wijs is nu al de ‘lockdown’ langzaam te
gaan opheffen … ik heb mijn twijfels.
Zo zijn ook de kerkdiensten van februari uitgesteld, net zoals in januari, en is het
nog maar de vraag of de diensten in maart kunnen doorgaan.
Misschien blijven we nog aangewezen op onlinediensten die onder meer via de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit worden aangeboden.
Graag sta ik de dienst van zondag 7 maart af aan de enige overgebleven kandidate
voor de opvolging van collega Paul Thimm, Aly Meijer, die door de beroepingscommissie is voorgedragen. Van harte mogen we met elkaar hopen dat zij fysiek in
deze ‘beroepingsdienst’ kan voorgaan, zodat we haar eindelijk in levenden lijve
kunnen ontmoeten. En met elkaar in de ledenvergadering een besluit kunnen nemen over de vraag of zij onze nieuwe voorganger gaat worden. We wachten het
af.
Opnieuw: houdt u de berichtgeving hierover in de gaten. Mocht ook deze dienst
niet kunnen doorgaan, dan zullen we de kennismaking met Aly Meijer en de ledenvergadering weer moeten opschuiven.
Ik heb al eerder gezegd, zolang er nog geen nieuwe voorganger is, blijf ik mijn
taak als consulent van harte verrichten – al had ik nooit gedacht dat ik onze gemeente alweer bijna anderhalf jaar in deze opdracht zou ‘dienen’.
Ik zeg er eerlijk bij dat ik het ook weer fijn zou vinden als ik deze taak geheel kan
overdragen aan de nieuwe voorganger. Wat betreft mijn contacten met u, schreef
ik in het februarinummer van het GemeenteNieuws dat ik de contacten in de gemeente met name onderhoud via de mail, de app en de telefoon.
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Inmiddels probeer ik toch ook weer fysieke bezoeken af te leggen, op een veilige
en verantwoorde manier en voor wie het aandurft ...
Wat nog altijd kan als uw fysieke conditie het toelaat: wandelen, bewegen. De
ruimte van de natuur zoeken waarin onze zorgen weer enigszins worden gerelativeerd.
In Trouw van 16 februari kwam ik een inspirerend voornemen tegen van een jonge
vrouw van 31 jaar die vertelde dat zij in de veertigdagentijd ‘Emmaüswandelingen’
ging doen, naar het verhaal van de evangelist Lucas (24:13-35).
Lucas vertelt dat twee leerlingen van Jezus na zijn kruisiging en dood op weg
waren naar het dorp Emmaüs in de buurt van Jeruzalem. Zij spraken over wat er
allemaal gebeurd was. Terwijl zij dat deden, voegde zich een derde bij hen – en
Hij bleek, toen Hij het brood met hen brak, de opgestane Jezus te zijn.
Hij verdween uit hun gezicht toen zij Hem ineens herkenden.
Deze jonge vrouw vertelde dat zij mee gaat doen aan een veertigdagen-project
van Holy Hub (zie www. holyhub.nl), ‘een zingevingsplek voor millennials in Amsterdam’. Zij gaat elke zondag een wandeling maken met iemand die zij nog niet
kent. Holy Hub koppelt haar aan een onbekende ander. Ze lopen samen de eerste
twintig minuten in stilte en daarna wordt er gesproken over een tekst en over
vragen die zij vooraf hebben meegekregen voor onderweg. Wie weet welke verrassingen deze ontmoeting oplevert … Zij zegt: ‘We zijn zo druk met van alles,
maar als je om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Het is mooi om in de
veertigdagentijd naar Pasen te vertragen, om je bewust te zijn van de tijd, van de
schoonheid van de natuur en van de schepping. Die zijn voor mij hét bewijs dat er
meer is tussen hemel en aarde, en dat God bestaat. Ondanks corona is er nog veel
verleiding om allerlei dingen te doen. Bij deze wandelingen is er tijd voor verwondering en ontmoeting.’
Ik wens u een goede veertigdagentijd toe. Met een hartelijke groet, blijf zo gezond
mogelijk, alle kracht en sterkte, moed en vertrouwen.
Ruud Mulder
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 7 maart 2021 zal – als alles goed is – na twee rondes van uitstel hopelijk
weer onze eerste dienst zijn na de verzwaarde lockdown. Ds. Aly Meijer hoopt nu
echt op een wederzijdse kennismaking door in de dienst voor te gaan. Zelf schrijft
zij:’7 Maart is het hopelijk weer mogelijk om samen te komen. Wat duurt het toch
lang. Soms moeten we in ons leven veel geduld hebben en worden we op de proef
gesteld. Jezus ging de woestijn in en werd op de proef gesteld door Satan. Samuel
werd op een nacht 4 keer geroepen door God. Twee verschillende stemmen naar
wie een mens kan luisteren. Wanneer voelt u zich op de proef gesteld en naar
welke stem luistert u op zulke momenten het liefst? Ik zie ernaar uit om u te leren
kennen en om naar elkaars stemmen te mogen luisteren.’
En ook wij willen van onze kant graag haar leren kennen omdat na deze dienst er
een korte ledenvergadering zal zijn met als belangrijkste agendapunt ‘beroeping’.
In het vorige GemeenteNieuws schreef de beroepingscommissie hier al over.
Zondag 21 maart is weer helemaal bekend. Christien Duhoux, die sommigen kennen van de Bijbelkring en ook al eerder bij ons voorging, is dan weer onze predikant.
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En zondag 28 maart is het alweer Palmpasen. Vorig jaar wilde Minze Postma zijn
gedachten bij het verhaal van die dag graag met ons delen en toen dat wegens
corona niet door kon gaan,
spraken we met elkaar af, dat
het nog wel een keer Palmpasen zou worden.
Bij het ontstaan van deze teksten is het nog helemaal niet
zeker of corona het doorgaan
van bovengenoemde activiteiten toestaat, maar uit de
plannen voor 28 maart blijkt
wel, dat onze gemeente een
langere adem heeft dan corona. Kijk anders nog eens
naar de tekening in het vorige
GemeenteNieuws…
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Er zijn in februari geen mutaties geweest.
PROTOCOL
Het protocol voor diensten van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem in de Waalse
Kerk, zoals eerder in deze krant gepubliceerd, geldt onverkort.
OPBRENGST COLLECTES
BESTEMMING COLLECTES
januari
maart
7-mrt SODBA vakantiekampen
21-mrt Corona Task Force Mennonite World Conference (ADS)
28-mrt Vluchtelingenwerk
VRIJWILLIGERSWERK AAN DE WINKEL, door Anne-Rie Bus
Dan wordt er in een drukke week door de redactie gevraagd of je een stukje over
‘jouw werk’ wilt schrijven.
Wat ik eigenlijk voor werk doe?
Als iemand dat vraagt, antwoord ik steevast dat ik fulltime-vrijwilliger ben. De
reacties zijn nogal uiteenlopend, van verbaasd tot enthousiast of juist niet-begrijpend. Mijn ervaring is in ieder geval dat voor veel mensen betaald werk meer
aanzien heeft, pas echt meetelt als werk. Ik denk dat zonder vrijwilligers de maatschappij stil komt te staan.
Er zijn sowieso veel soorten vrijwilligerswerk, zoals je inzetten voor een goed doel,
voor de plaatselijke sportclub, voor een wereldwijde organisatie of de kerk waar
je bij aangesloten bent.
Eén misverstand over vrijwilligerswerk wil ik meteen uit de wereld helpen, namelijk
dat het vrijblijvend zou zijn. Het begint weliswaar allebei met ‘vrij’, maar is allesbehalve dat. Mijn insteek is qua inzet dezelfde als voor een betaalde baan en misschien zet ik er juist wel een tandje bij.
Mijn keuze om fulltime-vrijwilliger te zijn, is deels uit noodzaak ontstaan. Ik heb
veel gedaan in mijn ‘betaalde leven’ van verpleging tot natuurvoedingsadviseur,
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maar ook op administratief en pedagogisch gebied. Door diverse fysieke perikelen
moest ik mij nogal vaak ziekmelden en vond ik dat ik de continuïteit binnen mijn
werk niet meer kon garanderen. In mijn vrijwilligerswerk loop ik daar ook wel
tegenaan, maar ik kan dan - geheel tegen mijn natuur in - toch iets minder bezwaard afzeggen. Alhoewel dat ook niet helemaal waar is…
Maar, wat doe ik dan voor vrijwilligerswerk? Het begon op mijn 25e toen ik in de
plaatselijke werkgroep zowel voor Amnesty International als Milieudefensie actief
werd. Voor Amnesty ben ik dat tot op de dag van vandaag gebleven. Hoogtepunt
is de jaarlijkse collecte in maart, waarvoor ik in Lent de coördinatie op mij neem.
Zes weken lang staat ons huis vol met eerst lege collectebussen en na de collecte,
als het goed is, met rijkgevulde retour-bussen.
Het contact met de collectanten en de hele organisatie er omheen geeft mij veel
voldoening. Helaas gaat de collecte dit jaar online. De werkgroep heb ik sinds een
paar jaar verruild voor incidentele acties waaronder de verkoop van kaarten e.d.
rond kerst.
Dan is er onze wijkkrant ‘Lentse Lucht’ waarbij ik van het begin af aan (1998)
betrokken ben. Tien jaar lang deed ik de eindredactie met hart en ziel in een steeds
verder digitaliserende wereld. Buiten de maandelijkse column kwam ik nauwelijks
aan schrijven toe. Juist dat aspect trok mij zo aan. Na tien jaar eindredacteur te
zijn geweest, ben ik nu ‘freelance’ schrijver voor het blad en maak ik deel uit van
het bestuur. Lentse Lucht is een soort ‘kindje’ van me geworden: ik kan er letterlijk
mee lezen en schrijven. Het is een enthousiaste, creatieve club mensen die het
plezier alleen maar vergroot.
Dan is er ook nog ‘De Lentse Aarde’, een biologische moestuinvereniging waarbij
ik ook vanaf de oprichting in 2013 betrokken ben. De leden zijn erg fanatiek en
het is heerlijk om op de tuin bezig te zijn, elkaar te ontmoeten en de nodige kennis
en ervaring uit te wisselen. Sinds vorig jaar zijn we verhuisd naar een andere
prachtige locatie en als secretaris is er dan veel werk aan de winkel. Daardoor ken
ik alle leden persoonlijk en is het extra gezellig om naar de tuin te gaan, alleen al
voor de sociale contacten.
Tja, wat doe ik nog meer? Ik zit in de Patiëntenadviesraad van het Radboudumc.
Als raad zorgen wij ervoor dat ervaringen, miscommunicatie en diverse problemen
waar patiënten of hun naasten tegenaan lopen, worden geïnventariseerd en aangekaart bij de desbetreffende poli. De uitdaging is om in samenspraak met die poli
naar oplossingen en verbeteringen te zoeken. Al met al leerzaam, interessant en
zinvol werk.
Zo zijn er nog wat organisaties, verenigingen, etc. waar ik wat hand- en spandiensten voor doe, maar die zijn over het algemeen vrijblijvender, aangezien ik daar
niet echt een vaste functie heb. Ik kan mij als het ware inschrijven voor een activiteit wanneer mij dat uitkomt. Dus toch een vrijblijvender vorm van vrijwilligerswerk.
Last but not least probeer ik ook een bijdrage te leveren aan onze Arnhemse
Doopsgezinde Gemeente.
Aan de hand van bovenstaande inkijk, kunt u zich als lezer hopelijk voorstellen dat
ik mijn dagen én avonden goed gevuld krijg. Al met al voel ik mij zeer nuttig voor
de maatschappij en geeft al dat vrijwilligerswerk mij heel veel voldoening en - niet
onbelangrijk - houdt het mij scherp. Want er komt meer bij kijken dan je zou
denken.
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WAAROVER SPRAKEN ZIJ?
Het is al weer even geleden dat ik van mij heb laten horen.
Al enige jaren ben ik namens de gemeente afgevaardigde in het overleg Stedelijk
Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA).
Deze werkgroep bestaat uit een aantal vaste deelnemers zoals het College van
Diakenen, Parochiële Caritas van de St. Eusebiusparochie en de Vincentiusvereniging. Deze hebben samen met de Doopsgezinde Gemeente een belangrijke rol
gespeeld bij de oprichting van het SODBA. En door de tijd hebben zich een aantal
anderen aangesloten zoals de Evangelische Broedergemeente.
Er zijn ongeveer een viertal vergaderingen per jaar. Tijdens de afgelopen vergadering kwam vooral naar voren dat de aanvragen minder waren dan vorig jaar
rond deze tijd. Corona heeft gemaakt dat er minder contact was met instanties als
het wijkteam. Dit zal naar verwachting een tijdelijke trend zijn.
Ook was er een gastspreker vanuit SIZA die aanvragen van teams bundelt en
vervolgens met de betreffende fondsen contact opneemt om te kijken of zij hierin
iets kunnen betekenen.
Tijdens de volgende vergadering zal er een spreker zijn van Housing First die uitleg
zal geven over welke begeleiding zij geven en welke rol de diaconie hierin kan
spelen.
Housing First richt zich op de doelgroep langdurig dak- en thuislozen in Arnhem
met een meervoudige problematiek. Een deelnemer krijgt een huis en verplicht
begeleiding voor minimaal twee jaar. Hier zal ik de volgende keer verder op terug
komen.
Voorgaande jaren was er de aanvraag van de vakantiekampen Malburgen. Vorig
jaar kon dit helaas niet doorgaan en voor dit jaar is nog onduidelijk of het doorgang
kan vinden, of dat er een alternatief programma zal worden georganiseerd.
Hier zal tijdens de komende vergadering in mei meer duidelijkheid over zijn.
Jolanda Zewald-Balder
EVENEMENTEN
Tolerantie en turbulentie – een korte serie webinars
Vanaf 15 april 2021, 13:30 uur.
Nederlanders en hun (vermeende) tolerantie: het blijft een actuele discussie. Vaak
wordt erop gewezen hoe Nederland de eeuwen door een welkom thuis zou hebben
geboden aan groepen die elders uitgestoten werden.
Maar nu staat de tolerantie onder druk. Wie verstaat de kunst om vreedzaam,
verschillen accepterend, samen te leven in tijden van nepnieuws, polarisatie en
verwarring? Feiten en waarheid zijn niet meer eenduidig, zo lijkt het. Wie ontwart
de knoop?
Over deze en andere vragen zal het gaan in een serie van drie online webinars die
wordt georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium en het Arminius Instituut/Remonstrants Seminarium.
Op drie donderdagmiddagen, 15, 22 en 29 april 2021 van 13.30-15.00 uur, wordt
het onderwerp tolerantie vanuit verschillende invalshoeken belicht: historisch, filosofisch en bijbels-theologisch. Onder leiding van o.a. Mirjam van Veen, Wibren
van der Burg, Peter Nissen, Chris Doude van Troostwijk en Christiane Karrer zal
steeds een verbinding worden gemaakt met de actualiteit.

11
Zo zal het onder meer gaan over Black Lives Matter, de LHBTIQ+ gemeenschap,
en vrijheid in tijden van internet en Facebook. In interactieve breakout rooms is
gelegenheid voor verdere verwerking en verdieping van de thema’s.
Opgave is nu al mogelijk via v.l.m.kok@vu.nl. U ontvangt dan ruim van te voren
meer informatie over de precieze opzet van de webinars.
De titel is speels ontleend aan het boek Tolerantie in turbulente tijden (2019), over
Johannes Wtenbogaert (1557-1644) en hedendaagse denkers over verdraagzaamheid. Dit boek is nog leverbaar via de webshop van de Remonstranten, www.remonstranten.nl/webshop/.
Uitnodiging buitenlandse reis naar Taizé
In het weekend van Hemelvaart, 13 t/m 16 mei
2021, leeftijd 18+, is Menno’s Global Village van
plan om die kant op te gaan.
Taizé is een oecumenisch klooster in Frankrijk
waar al vele jaren jongeren vanuit de hele wereld
naartoe komen. Benieuwd wat die jongeren daar
zoeken? Dat kan. Het is nog wel even spannend of
het door kan gaan want we kunnen niet zo ver
vooruit kijken vanwege de coronamaatregelen. Wil
je meer weten over Taizé, kijk dan op deze website: www.taize.fr/nl. Info Tonke Boelens, boelenstonke@hotmail.nl.
De Dialoognota Ouder Worden 2020-2040
van het Ministerie van VWS geeft iedereen, die te maken heeft met ouderenzorg,
de gelegenheid om mee te denken over de toekomst. In 135 pagina’s goed leesbare, met veel afbeeldingen en informatieve grafieken toegelichte tekst wordt een
compleet beeld geschetst van nu en de komende 20 jaar.
Met deze brede maatschappelijke dialoog wordt de start gemaakt om anders handelen op gang te brengen. Ideeën die combineerbaar zijn met het haalbare kunnen
een deel worden van de agenda voor de komende jaren.
De nota is te downloaden op waardigheidentrots.nl. Met doorklikken op Ouder worden 2020-2040 kunt u uw ideeën (desgewenst anoniem) insturen.
Het rechtvaardigheidsgevoel
Waarom wij niet allemaal hetzelfde denken over politiek en moraal is een pas in
het Nederlands vertaald boek van de Amerikaan Jonathan Haidt.
Het boek behandelt onze instinctieve morele opvattingen en hoe we die achteraf
vertalen in ‘rationele’ redeneringen.
Waarom zijn behoudende en vooruitstrevende mensen het zo oneens over bijvoorbeeld politiek en religie? Volgens sociaal psycholoog Haidt ligt dit aan de manier
waarop het brein werkt. Behoudenden en vooruitstrevenden vinden instinctief verschillende waarden belangrijk. Deze waarden verbinden ons met een gemeenschap, maar maken ons tegelijk blind voor het standpunt van de ander.
Volgens Haidt is kennis van dit proces het begin om dichter bij elkaar te komen.
Haidt, J. (2021). Het rechtvaardigheidsgevoel. Utrecht: Uitgeverij Ten Have.
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(EIGEN)AARDIGHEDEN
Vleermuis
Het in 1845 gebouwde Fort
Vuren aan de Waal is werelderfgoed.
Forten van dit type zijn rond
en staan te pronken in de uiterwaarden van onze rivieren.
Dit fort is van Staatsbosbeheer en de Stichting Wandel
en Fiets heeft er een gezellige
herberg met B&B gevestigd.
Maar, er is een probleem.
Mensen hebben geen toegang tot de centrale ruimte
vanwege een vleermuis. Natuur en cultuur wedijveren
om voorrang.
Verder is er ruimte genoeg.
Je kunt rond het bouwwerk
lopen en het ingenieuze systeem van de waterlinie en het
Foto: IGV.
majestueuze
rivierenlandschap bewonderen. En het restaurant is na de pandemie natuurlijk gewoon open
(voor passanten nu alleen koffie, thee en fris to go).
WAT IS VAN WAARDE OM TE BEWAREN?
Op 24 februari 1961 kwam het 2de exemplaar van de GEMEENTEBODE (in hoofdletters) uit, het Orgaan van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. Het is uitgegeven
door de Kerkeraad. Ze schreven Kerkeraad toen zonder ‘n’.
Het gaf beknopte informatie over gebeurtenissen in de gemeente op slechts één
blad, aan beide kanten bedrukt. Er gebeurde nogal wat in die grote gemeente.
Het is gestencild. Zouden ze dat zelf hebben gedaan?
Het is geschreven en gevuld door de predikanten ds. Th v. d. Veer en ds. M.C.
Schepman. Zij waren de redacteuren. Wat een duizendpoten die twee als je bedenkt dat de gemeente in die tijd honderden leden had…
Ik vond het in een oud boekje van mijn moeder. Wie had kunnen bedenken dat
het voor mij nu van waarde zou zijn.
Marina
REDACTIONEEL
De Hollandse tolerantie
Het werk van Desiderius Erasmus (1466-1536) kenmerkt zich onder meer door
zijn pleidooien voor tolerantie. Zo had hij een zekere sympathie voor de nieuwe
godsdiensttheorieën van tijdgenoot Maarten Luther en stond hij een Bijbel voor
die voor iedereen te begrijpen was in plaats van de toen gangbare Latijnse Vulgaat.
Hij ontwikkelde een soort Bijbels-humanistische theologie en stond pal voor
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verdraagzaamheid, waarmee hij mede aan de basis staat van de legendarische
aan Holland toegeschreven tolerantie en toegeeflijkheid.
Wat is tolerantie eigenlijk? Volgens Van Dale gaat het om verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Voor wat betreft het denken mag je die gerust absoluut
noemen, maar niet het handelen en zelfs niet het spreken. Mensen en de samenleving als geheel kennen wel degelijk allerlei (wettelijke) grenzen, maar betonen
zich, waar het kan, vaak ook inschikkelijk, tegemoetkomend en meegaand in zaken waar zij zelf vanuit hun overtuiging anders over denken.
De mate waarin dat gebeurt, is verschillend per individu en zelfs per land. Bijvoorbeeld betreffende iets alledaags als de bevrediging van de natuurlijke menselijke
behoeften, zoals het zich vrij ontwikkelen, genieten van het leven en plezier hebben. Er zijn landen die dat relatief vrijlaten. Daar staan landen tegenover die niet
zo verdraagzaam en toegeeflijk zijn en deze behoeften met strenge sociale normen
regelen en soms zelfs onderdrukken.
De Nederlandse wetenschapper in interculturele studies, Geert Hofstede, zocht het
uit en deelde landen in op een schaal van 0-100. Hoe hoger een land scoort, hoe
toegeeflijker het is en hoe lager, des te strenger en onderdrukkender.
Nederland kwam met een score van 68 relatief hoog uit, net als bijvoorbeeld England (69), Denemarken (70), Zweden (78) en Zwitserland (66). Burgers van deze
landen zijn niet alleen bereid hun medeburgers ruimte te gunnen, maar zijn doorgaans ook optimistischer en hebben vaker een positieve grondhouding.
Heel anders is het beeld in oostelijk en zuidelijk gelegen Europese landen. Duitsland (40) scoort nog redelijk hoog, maar dan gaat het snel neerwaarts met Polen
(29) en Rusland (20). Naar het Zuiden neemt het ook af, zoals in België (57),
Frankrijk (48), Spanje (44) en Italië (30), aldus Hofstede.
Maar, hoe zit het met die Hollandse tolerantie ten aanzien van andersdenkende
landgenoten en bijvoorbeeld nieuwkomers?
De ouderen onder ons hebben de verzuiling nog meegemaakt. Dat was een indeling van de samenleving op levensbeschouwelijke of sociaal-culturele basis, die
van ongeveer 1890 tot 1970 bestond. Het was de gereformeerde politicus Abraham Kuyper die aan de wieg ervan stond door zijn achterban (de kleine luyden) te
organiseren in Nederlands eerste politieke partij, de Anti-Revolutionaire Partij.
In het dagelijks leven betekende de verzuiling dat protestants-christelijke Nederlanders hun boodschappen deden bij een gelijkgezinde melkboer, bakker en slager, ze hadden hun ‘eigen’ omroep, en stuurden hun kinderen naar protestantschristelijke scholen. Bij katholieken was het niet anders. Ook zij hadden hun eigen
roomse kleermaker, kolenboer, kruidenier enz. Zelfs de zogenaamde Indische Nederlanders hadden zo hun eigen levenssfeer, al was daar de scheiding niet in elk
aspect van het bestaan doorgevoerd.
Maar bovenal kozen mensen voor een gelijkgezinde partner, want al sliep de duivel
niet direct tussen twee geloven op dat ene kussen, zoals het gezegde wel wilde,
het gaf soms gedoe in de families. Een enkele keer ontaardde een ‘gemengde’
relatie zelfs in een breuk tussen ouders en kind, dat weigerde de liefde om geloofsredenen op te geven. Als de ouders dan uiteindelijk toch instemden met het
onvermijdelijke, kreeg het trouwlustige kind de opdracht mee om de partner wel
even te ‘bekeren’.
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Zo was er in de samenleving een strikte horizontale scheiding tussen allerlei groeperingen, die voor vrede en rust zorgde. Hoewel het beeld van een tolerant Nederland al eerder gevestigd was door de (volgens de toenmalige begrippen) succesvolle immigratie van Portugese Joden in de 16e eeuw en van Franse Hugenoten
in de 17e, werd Holland weer alom geroemd om het vreedzaam naast elkaar leven
binnen de zuilen die ‘soeverein’ heetten in eigen kring.
In de politiek en diverse staatsorganen werd zeker wel nauw samengewerkt om
het land te kunnen besturen. Coalitievorming en evenredige verdeling van de bestuurlijke macht werd in acht genomen, zoals dat al eeuwen tot een van de tradities van de Lage Landen behoorde.
Toen vanaf het begin van de jaren zestig mensen uit Zuid-Europese, later uit
Noord-Afrikaanse landen en Klein-Azië voor werk naar Nederland kwamen, gaf de
bestaande zuilenstructuur aan die culturele minderheden alle ruimte. Neem de
kerken. Zij maakten definitief een keuze voor dialoog met de islam, benadrukten
oecumenische tradities en bevorderden een rol voor de islam in het openbare leven.
Sinds de jaren tachtig is er betreffende nieuwkomers nogal wat veranderd. Multiculturalisme als enige beleidsoptie is dan niet langer zaligmakend en burgerschapsvorming, maatschappelijke integratie en, als het kan, assimilatie is een vaak
geuit alternatief.
Niettemin, al klinkt er de nodige, soms niet malse kritiek, is Nederland nog altijd
een land dat op allerlei manieren tegemoetkomt aan de eigen cultuur en religie
van minderheden. Diversiteit en het tegengaan van discriminatie is al vele tientallen jaren een breed gedragen overheidsbeleid.
Bronnen: 1.Bron: Hofstede, G.J. (2001). Culture's Consequences, Californië: Sage Publications,(Het
'dikke boek', oorspronkelijke editie 1980). 2. Verkuyten, M. (2010) Identiteit en diversiteit. De tegenstelling voorbij. Pallas Publications. 3. Van der Valk, I. en Törnberg, P, (2017). Monitor moslimdis-

criminatie. Derde rapportage. UVA DARE.

AGENDA
Helaas plaagt de Coronapandemie ons nog steeds en zijn alle diensten en samenkomsten tot 7 maart 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?
Wat?
Do 4 mrt
10:00 Kerkenraad
Zo 7 mrt
10:00 Dienst, ds. Aly Meijer
Zo 7 mrt
11:30 Extra ledenvergadering
Do 11mrt
14:00 Themakring
Vr 19 mrt
14:00 Bijbelkring
Zo 21 mrt
10:00 Dienst, Christine Duhoux
Zo 28 mrt
10:00 Dienst, Minze Postma
Vergeet u niet om zich aan te melden voor de diensten? Kijk

Waar?
Waalse Kerk
Waalse kerk, Arnhem
Waalse Kerk
De Elleboog, Velp
De Elleboog, Velp
Waalse kerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem
in het protocol.

SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET APRILNUMMER
van het GemeenteNieuws: uiterlijk zondag, 21 maart 2021 vóór 12.00 uur,
op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
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CITAAT VAN DE MAAND
Our stories may be singular, but our destination is shared.

Barack Hussein Obama II (1961) is voormalig president van de VS, advocaat en schrijver.

- 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.

