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VOORWOORD, door Diny Wouda
Ik heb het gemist, die zondagse dienst in de Waalse Kerk,
Ik mis het bij elkaar zijn, ik mis de mensen, ik mis jullie,
Ik mis het moment van bezinning, ik mis de rust, de stilte.
Maar om nu thuis voor de tv of laptop te gaan zitten…
Met kerst hebben we het gedaan, maar de andere zondagen niet.
Ik ben daar te onrustig voor, te snel afgeleid.
Maar we hebben er wel iets voor in de plaats gevonden.
De PREEK van de LEEK.
We hebben de nodige preken van leken bezocht, eerst in Amsterdam, maar later
ook dichter bij huis.
Eind vorig jaar is er een boek verschenen met preken van leken zodat we daar
de deur niet voor uit hoeven. Nu lezen we zondags een van deze preken.
Afgelopen zondag hebben we de preek gelezen van Hugo de Jonge, onze demissionaire minister.
Hij begint met de schriftlezing uit Psalm 8: 4-5
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, door u daar bevestigd,
wat is de sterveling, dat u aan hem denkt,
het mensenkind, dat u naar hem omziet?
Als zoon van een dominee voelt hij mee met Seth Gaaikema die het leven van
een domineeskind weet te verwoorden in het gedicht Pastorie. Het leven in het
‘glazen huis’ en de vele verhuizingen.
Maar de Jonge is dankbaar voor de opvoeding die hij heeft gehad. De manier
waarop zijn ouders hem hebben laten zien dat je niet voor jezelf leeft, maar dat
je een taak hebt om iets van je leven te maken en dat je er hebt te zijn voor
anderen.
Hij gaat verder met Psalm 8: 6-7
U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen,
en alles aan zijn voeten gelegd.
Bijna een god die het werk van Gods handen toevertrouwd krijgt.
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Waarom zou God dat doen? Zijn werk toevertrouwen aan die kleine en nietige
mens die geneigd is tot zoveel narigheid. Het antwoord staat in het scheppingsverhaal, in Genesis 1: ‘God zei: laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn,
die op ons lijken.’ En: ’God schiep de mens als zijn evenbeeld.’ Daarom dus.
Omdat wij als mens naar Gods beeld geschapen zijn. Daarom wordt ons het werk
van Zijn handen toevertrouwd.
Onze kleinheid, onze nietigheid is voor niemand een excuus om het daar dan
maar bij te laten. Iedere dag opnieuw kunnen we ervoor kiezen om een betere
buur, een betere vriend, een betere partner, een beter mens te zijn. Iedere dag
opnieuw. En daarmee maakt elk van ons de samenleving een beetje sterker. En
daarmee maken we samen waar, waartoe we zijn geroepen.
VAN DE CONSULENT
Het vasthouden verandert in loslaten,
het stuwmeer wordt een stromende rivier.
Opgekropt verdriet vindt een uitweg
en oud zeer geneest.
Een licht gaat op, het verstopte hart gaat open.
De bevroren grond ontdooit;
schijnbaar dood hout loopt uit
en de lentezon keert de kou.
Aangeraakt door warmte gaat alles bewegen:
wat hard was, wordt zacht;
waar verdoving was, komt nieuwe kracht.
Tijd rond Pasen: het hart is geraakt – nieuw leven!
Deze woorden schreef ik ooit op na een ontmoeting met een hartpatiënt in Ziekenhuis Tergooi in Blaricum, toen ik daar nog werkzaam was als geestelijk verzorger. Ik zal het gesprek nooit vergeten.
Hij zag enorm op tegen zijn hartoperatie. Het zat in zijn familie. Zijn vader was
jong aan een hartstilstand overleden toen hij een puber was. Hij had het gevoel
nooit echt om zijn vader gerouwd te hebben. ‘Vreemd hè, ik heb eigenlijk nooit
een traan om hem gelaten’, zei hij.
Maar hoe zou het nu met hem zelf gaan aflopen? De drukte van zijn ziekenhuiskamer maakte hem nog zenuwachtiger. Daarom ging ik met hem naar de Stilteruimte van het ziekenhuis. Daar, in die stille ruimte, vertelde hij over zijn vader,
het verlies, het gemis, zijn leven lang.
Op een gegeven moment vroeg ik hem: ‘Ik weet niet of het bij u past, maar zal
ik een kaarsje voor uw vader aansteken?’
‘Heel graag’, antwoordde hij.
De kaars was nog niet aan of hij barstte in tranen uit. Zijn oude verdriet kwam
naar boven. Al die tijd had hij het ergens in een laatje weggestopt, maar nu was
er geen houden meer aan. Het verdriet golfde naar buiten. Zelden heb ik iemand
zo lang en zo heftig zien huilen.
Het enige dat ik deed, was mijn beide handen op zijn schouders leggen, tot hij
langzaam tot bedaren kwam.
De volgende dag vertelde hij hoe het hem had opgelucht en hoe diep hij die nacht
had geslapen. Hij was bekaf geweest. De operatie kort daarna verliep gelukkig
goed. Ik hield contact met hem via zijn controlebezoeken aan de polikliniek.
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Uiteindelijk bleek dat de operatie en dit emotionele gebeuren in die Stilteruimte
een soort wending in zijn leven hadden gebracht. Hij was dichter bij zichzelf gekomen, zijn hart kon weer mee, er was nieuw leven gekomen.
En dat in de tijd van Pasen …
Nu het einde van de Veertigdagentijd en het Paasfeest, feest van het nieuwe
leven, aanstaande is, moest ik ineens aan deze patiënt denken. De aanleiding ligt
natuurlijk in onze eigen situatie, in ons aller verlangen dat we uit de tunnel van
de Corona raken. Ons verlangen dat de beklemming van alle beperkingen eindelijk wordt doorbroken en we ons weer veilig genoeg voelen om naar de diensten
te komen, bij elkaar op bezoek te gaan en onze verjaardagsfeestjes en andere
festiviteiten met elkaar te vieren.
Vele ouderen in onze gemeente hebben zich inmiddels laten vaccineren en duidelijk is hoe goed hun dat doet. Er gaat weer meer mogelijk worden, al zal het
proces nog traag verlopen.
Tegelijkertijd zien we het eerste jonge groen aan de takken van struiken verschijnen, bloeien de narcissen al uitbundig aan de kant van de weg, worden de
dagen langer en neemt de kracht van de zon toe. Tekenen van nieuw leven.
‘Schijnbaar dood hout loopt uit en de lentezon keert de kou’.
Ook het hout van het kruis van Christus leek alleen maar het lijden en de dood
te weerspiegelen, maar bleek, hoe wonderlijk, op nieuw leven uit te lopen.
De dood heeft niet het laatste woord gehad. De Emmaüsgangers over wie ik in
het vorige GemeenteNieuws ook al sprak, waren somber onderweg na de dood
van Jezus. Maar toen zich ineens een derde onderweg bij hen voegde, bleken zij
Hem in hun midden te hebben. Toen deze onbekende derde uiteindelijk met hen
het brood brak en het zegengebed uitsprak, herkenden zij Hem. Hij was de Opgestane! En zo werden zij zelf getuigen van het nieuwe leven.
‘Aangeraakt door warmte gaat alles bewegen. Wat hard was, wordt zacht; waar
verdoving was, komt nieuwe kracht.’ Pasen, het hart is geraakt – nieuw leven!
Laten we van harte hopen dat de voorgenomen diensten in april daadwerkelijk
kunnen doorgaan, de Paasviering op zondag 4 april, Eerste Paasdag, waarin ik
hoop voor te gaan.
Dan de dienst op zondag 18 april onder leiding van ds. Aly Meijer. Hierin is Johannes 21,15-24 één van de lezingen. Jezus stelt aan Petrus de vraag: ‘Volg je
mij?’ Over deze kernvraag en meer gaat deze bijzondere dienst.
Ik roep u van harte op om deze dienst bij te wonen.
Op zondag 25 april komen we als gemeente bijeen in de ledenvergadering. Eindelijk kunnen we een besluit nemen over de beroeping van Aly Meijer als de
nieuwe predikante van onze gemeente. Wat hebben we daarnaar uitgekeken …
Ik hoop dat velen van u ook dan zullen komen.
Met een hartelijke groet, een vrolijk Paasfeest gewenst, blijf zo gezond mogelijk,
alle kracht en sterkte, moed en vertrouwen,
Ruud Mulder
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 4 april a.s. hoopt ds. Ruud Mulder ons voor te gaan in de Paasdienst. Het
wordt geen eieren zoeken, maar hoe dan ook een inspirerend samenzijn na zo’n
lange tijd dat we elkaar niet konden ontmoeten.
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Zondag 18 april komt ds. Aly Meijer naar Arnhem om over en weer kennis te
maken in de dienst waarin zij ons voorgaat. U hebt wellicht via de online-viering
‘Een pelgrim uit Utrecht’ al een beetje kennis met Aly kunnen maken.
Zij laat ons weten dat de lezingen Micha 4, 1-5 en Johannes 21, 15-24 centraal
zullen staan in deze dienst: “In dit verhaal probeert Petrus de aandacht van zichzelf naar een andere leerling van Jezus te verleggen. Maar Jezus roept hem tot
de orde en daagt hem uit de vraag ‘Volg je mij?’ zelf te beantwoorden. Dat dit
nog niet zo eenvoudig is om te doen, weten we allemaal. Wie of wat verdient uw
aandacht? Daarover en meer gaat de dienst. Ik hoop u dan echt in het echt te
ontmoeten.” Dat hopen wij ook van harte!
Op zondag 25 april houden we de voorjaarsledenvergadering, waarin de beroeping van Aly Meijer centraal zal staan. Een extra reden om naar deze vergadering
te komen. Zie elders in dit GemeenteNieuws voor de agenda.
Helaas zijn ook deze data onder een heel klein voorbehoud. Maar de intentie om
elkaar te kunnen begroeten en bemoedigen is nog groter dan anders!
De Kerkenraad
AGENDA VAN DE LEDENVERGADERING OP 25 APRIL 2021
1. Welkom en opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Mededelingen.
4. Notulen van de najaarsledenvergadering van 1 november 2020.
5. Beroeping.
a. De kerkenraad stelt voor om op voordracht van de beroepingscommissie
zr. Aly Meijer te beroepen als predikant van onze gemeente.
b. Verslag van de beroepingscommissie.
c. Reacties op de verstrekte informatie die eerder verscheen in het februari
nummer van het GemeenteNieuws. Daarin waren onder meer deze passages uit haar sollicitatiebrief te lezen:
‘Ik ben een echte verbinder en sta bekend als een bruggenbouwer tussen
jong en oud, traditie en vernieuwing. Ook kan ik goed samenwerken met
diverse mensen en heb ik een breed netwerk. Verder ben ik muzikaal en
kan ik goed zingen. Muziek is een belangrijk en verbindend onderdeel van
mijn vieringen. Als predikant is het mijn droom om een open en levendige
geloofsgemeenschap te laten bloeien en groeien door mensen zich er
thuis te laten voelen. Ik vind het belangrijk met mensen van een geloofsgemeenschap een oefenplaats voor samenleven te vormen, als onderdeel
van de samenleving eromheen. Mijn inzet, enthousiasme en samenwerking met mensen van organisaties in de buurt en ook daarbuiten, zullen
daar zeker aan bijdragen.’
Het bovenstaande geeft goed weer waarom de kerkenraad de voordracht
van Aly Meijer heeft overgenomen van de beroepingscommissie. Haar ervaring als predikant en geestelijk verzorger en haar pastorale vaardigheden en haar verbindende kwaliteiten.
d. Reacties op de dienst van zondag 18 april.
e. Stemming.
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
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komen. Dat kan met een eenvoudig briefje of e-mail aan zr. Anne-Rie Bus, Goudenregenstrtaat 35, 6663 EA Lent, email arbus35@gmail.com, tel. 024-322 1076
(met een kopie aan de gemachtigde).
6. Jaarstukken 2020
a. presentatie door de penningmeester zr. Diny Wouda.
b. bekrachtiging Coby van de Berg als lid van de Financiële Commissie.
c. verslag Financiële Commissie.
d. voorstel tot decharge van de penningmeester zr. Diny Wouda voor het
gevoerde beleid in 2020.
7. Bericht van de Stichting Vermogensbeheer DG Arnhem in 2020 door de voorzitter van de SVB.
8. Verslag Kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over jaarstukken
2020.
9. Besluit over verminderen van het aantal diensten per maand.
Toelichting: de kerkenraad heeft in de vorige ledenvergadering bij de leden
van de gemeente de vraag neergelegd om te overwegen één dienst per
maand minder te houden.
De kerkenraad stelt voor nu een besluit te nemen om per 1 juni 2021 alleen
op de 1e en de 3e zondag van de maand een dienst te houden.
10.Afscheid van de (laatste) leden van de Commissie van Bezoek en de Liturgiecommissie.
11.Rondvraag.
12.Sluiting.
De notulen van de vorige ledenvergadering en de andere vergaderstukken zijn
op te vragen bij de penningmeester, zr. Diny Wouda, email d.wouda@kpnmail.nl.
Nogmaals protocol Corona
Protocol voor diensten en ledenvergaderingen van de Doopsgezinde Gemeente
Arnhem in de Waalse Kerk.
1. Ieder wordt (conform de formele richtlijnen) verzocht tevoren het bezoek aan
de dienst kenbaar te maken, zodat de organisatoren kunnen voorkomen, dat er
meer bezoekers komen dan wat de ruimte toestaat. Dat kan per email aan zr.
Anne-Rie Bus arbus35@gmail.com, tot en met zaterdag per telefoon 0243221076.
2. Bij binnenkomst is er gelegenheid voor het ontsmetten van handen, waarvan
natuurlijk gebruik moet worden gemaakt.
3. Alle kerkgangers wordt gevraagd jassen mee te nemen in de kerkzaal en daar
over hun eigen stoel te hangen.
4. Iedereen wordt verzocht anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.
Handen geven we niet.
5. Iedereen wordt verzocht alleen als dat strikt noodzakelijk is, van het toilet
gebruik te maken en daarna alles, wat is aangeraakt desinfecterend af te vegen.
6. Collecte aan de uitgang (liefst collectebonnen).
7. We handhaven zo veel mogelijk éénrichtingsverkeer. Voor de dienst is dat via
de voordeur naar binnen; na de dienst via de zijdeur naar buiten (EBG komt door
de voordeur binnen). We lopen niet in-en-uit voor of na de dienst.
8. Na de dienst zal er geen koffie geschonken worden omdat we dan geen besmetting kunnen overdragen via inschenken, aanreiken en afwassen en we vermijden zo, dat bij napraten in groepjes de anderhalve meter in de knel komt.
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9. Bij het begin en einde van de dienst handhaven voorganger en kerkenraadslid
ook de anderhalve meter en geven niet op traditionele wijze elkaar een hand.
10. Na de dienst worden aangeraakte delen van de geluidsinstallatie afgeveegd.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Verhuisd: Zr. Roeleke Middelkoop naar Rosendaalseweg 485-129, 824KK Arnhem. Tel: 06-24429532.
OPBRENGST COLLECTES
BESTEMMING COLLECTES
4 april
Vluchtelingenwerk
18 april
St. Menno Simons Fonds
MERKLAP, door Marjan van Binsbergen

Deze merklap stond
twee jaar gelden in
Doopsgezind.nl en het
patroon kon je downloaden, wat heel moeilijk te lezen was en
met een loep moest je
het ontcijferen. Maar,
het is gelukt.
Ik vond het zo leuk om
dit te gaan borduren.
En dit is het resultaat.
De merklap is ontworpen voor een tentoonstelling in 1989 van de
doopsgezinden in de
Zaanstreek. De ontwerpster is helaas onbekend evenals de datum.

Foto: Marjan van Binsbergen

in een boek met merklapmotieven met deze vermelding.

Het leuke is, dat het
patroon van de vijf
dwaze en wijze maagden van een merklap
uit het Zaans Museum
komt.
Het patroon staat ook

DRIE FRIESE KERKEN
Het is een laat 16e-eeuws huis, zoals er in Friesland wel meer staan, al is dit
misschien wel het meest authentieke van Pingjum. Erachter is het Mennist
Skûltsjerkje verborgen. Het heeft de typisch doperse uitstraling van eenvoud en
functionaliteit. Het uitbundig door de boogramen schijnende licht op de zachte
grijstinten accentueert de sereniteit van de inrichting.
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Diensten worden er niet meer gehouden, anders dan bij bijzondere gelegenheden. De doperse Pingjumers kunnen terecht in de gemeente De Lytse Streek in
het nabije Witmarsum.
Mennist en boer Menno de
Vries is dadelijk bereid zijn
melkvee, annex agrarisch
bedrijf even in de steek te
laten om de gewoonlijk gesloten fermanje voor je
van slot te doen.
Hij wekt meteen de nodige
nieuwsgierigheid door aan
de telefoon al over Mennobrood te reppen.
Menno is een man uit één
stuk die dingen vlot vertelt
en oplossingen uit zijn
mouw schudt voor elk probleem(pje), maar ook veel
opwinding van deze tijd
met een kalme stem relativeert. Hoe druk hij het in
zijn bedrijf heeft, merk je
aan zijn gsm die geregeld
aandacht vraagt.
Interieur van het schuilkerkje van Pingjum. Foto: IGV.
Je krijgt van Menno een
volledige, maar korte rondleiding. Hoe kan het anders in de kleine vermaning
met plaats voor zo’n 60-70 kerkgangers? Zusters en hun kinderen zaten er vroeger keurig in het midden en de broeders omringden hen langs de muren, afgescheiden met dichte houten balustrades.
Het schilderachtige Pingjum is na Witmarsum voor doopsgezind Nederland waarschijnlijk een van de bekendste dorpen. Menno Simons heeft er in ieder geval
heel wat voetstappen liggen. Het schuilkerkje stond er tijdens zijn leven nog niet,
maar wel de uit zijn voegen gebouwde Victoriuskerk. Als kapelaan diende Menno
hier enige tijd het zielenheil van de gelovigen.
De kerk stond er al een paar eeuwen vóór hem. Er moeten in Pingjum destijds
veel meer mensen hebben gewoond dan de krap 600 van nu, waaronder veel
schrijvers en beeldende kunstenaars, aangetrokken door de pittoreske ligging en
de rijke geschiedenis van dorp en streek.
Pingjum is onderdeel van de gemeente Súdwest-Fryslân - met zijn oppervlakte
de grootste gemeente van Nederland, maar met nog geen 90.000 inwoners - en
doet haast nostalgisch aan. Iedereen die je tegenkomt, beloont je met een groet.
Een stokoude heer, zonder stok, komt op gepaste afstand een praatje maken.
‘Blokkendozen’ en hoogbouw zie je er niet, maar niet alles is puur Fries wat de
klok slaat. Als je het dorp binnenrijdt, passeer je links het zowat 200 jaar oude
Café-Restaurant met de naam ‘De Hollandse Kus’.
Het overwegend weidelandschap rond het dorp valt op door zijn bochtige sloten,
die in hun loop nu eens wijd uitlopen, dan weer versmallen. Gevormd door de
eeuwen heen schijnt niemand zich druk te maken over kanalisering. Hazen
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rennen er rond en een groepje reeën
graast er met de vanzelfsprekendheid van
de seizoenen.
Beroemd is de oudste binnendijk van
Nederland, de Pingjumer gulden halsband,
een 10e-eeuwse ringdijk die het dorp
beschermde tegen de grillen van de zee.
Na de aanleg van zeedijken langs de kust
verloor deze zijn functie en is grotendeels
afgegraven. Op meerdere plaatsen echter,
zijn restanten nog goed herkenbaar.
Er loopt een wandelroute van zo’n 15 km
over dit fraaie cultuurlandschap.

Victoriuskerk in Pingjum. Foto: IGV.

Vanuit Pingjum kun je een wandeling
maken van een half uur naar de 17eeeuwse Koepelkerk van Witmarsum,
gebouwd op de plaats van het godshuis
dat in 1631 door noodweer is verwoest.
Hier stond Menno Simons vanaf 1532 als
pastoor en dit is ook de plek waar hij de
leer van de traditionele kerk losliet.

Menno vertelt enthousiast
over
het
‘oergranen’
Mennobrood, dat smaakvol,
voedzaam en rond van
vorm is. De Amerikaan L.D.
Friesen beschikte over dit
graan
dat
zijn
Friese
voorouders lang geleden via
omzwervingen meesmokkelden naar Amerika. Hij
zond vijf grote zakken van
dit zuivere Turkey Red
Wheat naar Menno de Vries,
die het sindsdien verbouwt.
Het is van bijzondere
kwaliteit, bevat veel voedinstoffen en op de akker is
De Koepelkerk van Witmarsum. Foto: IGV.
het een stuk langer dan de
gangbare granen. Desondanks kan het goed tegen regen en sneeuw, en als de
wind het platslaat, richt het zich weer op; bijna symbolisch voor mennonieten die
zich na tegenslagen telkens weer oprichtten.
Na de oogst maalt Mevrouw de molenaar Christa Bruggenkamp het en bakt er
het heerlijke Mennobrood van.
Onder de molenwieken heeft ze er een voor ons klaargelegd, samen met een zak
Friese Dumkes en zwaait vriendelijk vanuit haar bakkerij, met de nijvere naam
‘De Onderneming’.
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Wilt u meer weten? Voor de omgeving bezoekt u www.marenklif.nl/nationaallandschap-geschiedenis. Mevrouwdemolenaar.nl geeft u alle informatie over
Mennobrood.
EVENEMENTEN
Emancipatie
In april 2019 verscheen van socioloog Abram de Swaan het lezenswaardige boek
Tegen de vrouwen. In glasheldere taal beschrijft deze emeritus hoogleraar de
wereldwijde strijd van rechtsextremisten en jihadisten tegen emancipatie.
De Swaan ziet de opkomst van het nieuwe extreem rechts, het christelijk
fundamentalisme en het hardnekkige jihadisme als een reactie op de mondiale
vrouwenemancipatie. Zo waarschuwt Grace Meng, een Amerikaans democratisch
congreslid, al jaren tegen racistische incidenten die vooral vrouwen treffen die
een Aziatische achtergrond hebben. Tussen maart 2020 en maart 2021 waren er
bijna 3800 geregistreerd, waarvan 68% tegen vrouwen (Bron: MSNBC, 20 maart
2021, 10.40 p.m.).
Zullen die misogyne bewegingen doorzetten, of zijn ze een laatste stuiptrekking
van het achterhaalde patriarchaat?
Zr. Lies Hoogterp van DG Zutphen wijdt momenteel een serie van 7
belangwekkende artikelen aan het onderwerp in het gemeenteblad Doopsgezind
Venster; te downloaden op dgzutphen.doopsgezind.nl/ klik op Gemeenteblad.
Swaan de, A. (2019). Tegen de vrouwen. Prometheus.
Liturgisch concert
Op Goede vrijdag, 2 april 2021, is er in de Arboretumkerk in Wageningen een
online Liturgisch concert. Dit kunt u bezoeken op arboretumkerk.nl/8arboretumkerk, en dan klik op de knop ‘kijken’.
Kosmos
Het pas verschenen boek De kosmische komedie van Frank Westerman is een
vertelling over het vorsen in het mysterieuze heelal en de ruimtevaart.
Bijna iedereen keek met spanning naar de ruimtereizen van de NASA en velen
herinneren zich nog de sensationele vlucht van Joeri Gagarin als eerste mens in
de ruimte.
Zouden deze kosmische avonturen leiden tot de ontdekking van hemellichamen
waarop we zouden kunnen overleven? Kunnen we ooit op Mars onze tenten
opslaan? ‘Wie de sterrenhemel bestudeert of bereist, komt tot denkbeelden die
niemand onberoerd laten’, aldus Westerman.
Centraal in het verhaal staat de sterrenwacht in Westerbork die met zijn enorme
schotelantennes de hemel afspeurt. Westerman voert ons verder naar het
planetarium van Eise Eisinga in Franeker, langs Venetië, Florence en Turijn op
een tijdreis langs ons veranderende beeld van de kosmos.
Hij laat ook een keur aan - vaak pal voor vrede staande - astronomen aan het
woord, van wie er een tegen hem zei: ‘Wij sterrenkundigen realiseren ons dat we
wonen op dat hele kleine rotsblok ergens in de buitenwijken van de Melkweg.
Daarom kijken we anders naar conflicten.’
Westerman, F. (2021). De kosmische komedie. Singel Uitgeverijen, Querido.

12
Het gezin Kim
De film Parasite (Zuid-Korea, 2019, regie Bong Joon Ho) gaat over het gezin Kim
dat leeft onder deplorabele omstandigheden in een arme wijk in Seoul. Bestaand
van minimumloon-baantjes, opeengepakt in een te krappe woning in een achtergebleven deel van de stad, zijn zij bereid alles te doen om hun situatie te verbeteren.
Een mogelijkheid biedt zich aan wanneer zij kennis maken met de rijke familie
Park. Al snel profiteren de Kims van de naïviteit en arrogantie van de welgestelde
Parks en nestelen ze zich steeds dieper in het luxueuze wereldje van de nieuwe
rijken. Wat dan volgt aan hilarische, ontluisterende en angstaanjagende gebeurtenissen geeft een grimmige kijk op de Koreaanse samenleving, waarin overleven
met alle mogelijke middelen voor een groot deel van de bevolking dagelijkse
realiteit is.
Woensdag, 14 april 2021, 19.30 – 21.00 in het Stadsklooster (De Boskapel,
Graafseweg 276, Nijmegen; bijdrage: € 10,-.
(EIGEN)AARDIGHEDEN
‘The quick brown fox jumps over the lazy dog’
Deze zin spreekt voor sommigen boekdelen, voor anderen is er slechts sprake
van een interactie tussen twee dieren.
Het was bedoeld voor oefening in typevaardigheid en schoonschrift, toen The
Boston Journal in 1885 er een artikel aan wijdde. Doorgewinterde typisten weten
direct dat de zin alle 26 letters van ons alfabet bevat.
Sindsdien dient het een breder doel. Fabrikanten gebruiken het als test voor de
toetsen van nieuwe schrijfmachines. In dit digitale tijdperk testen ze vooral toetsenborden van computers en nieuwe ontwerpen van lettertypes, zoals de bekende Times New Roman, Verdana, Calibri of Arial.
Het is alleen van toepassing in talen die het Latijnse schrift gebruiken. Chinezen
hebben er niets aan. Russen met hun cyrillische schrift snappen er ook niets van.
In 1963, tijdens de Koude Oorlog, werd de hotline Washington-Moskou door de
Amerikanen getest met de zin: The quick brown fox jumps over the lazy dog’s
back 1234567890. Eenmaal door de Russen vertaald, zonden ze verbaasd een
bericht terug met de vraag: Wat bedoelen jullie ermee als jullie dit tegen elkaar
zeggen?
REDACTIONEEL
Doopsgezinden en de Oranjes
Koningsdag is een feestdag die begonnen is als Prinsessedag, een kinderfeest ter
ere van de vijfde verjaardag van Wilhelmina. Dat betekende schoolvakantie, chocolademelk, koek en oranjestrikken in het haar, en was zo populair, dat het uitgroeide tot het belangrijkste volksfeest. Bij Wilhelmina’s troonsaanvaarding ging
het vanzelf over in Koninginnedag.
Voordien was er met koninklijke verjaardagen wel iets wat er heel in de verte op
leek. Nederland herdacht vooral de bevrijding van het Franse juk als Waterloodag, vergelijkbaar met de huidige 4-5 mei.
Hadden het Huis van Oranje en de doopsgezinden altijd al iets met elkaar?
De geschiedenis laat zien dat het overwegend het geval was. Ook zij waren voor
God, Nederland en Oranje en niet altijd op grond van Bijbelse argumenten. Al
was het maar omdat een gedeelde oranjegezindheid vrede en stabiliteit waarborgde.
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Die verbondenheid vond zijn oorsprong bij de vorming van de Nederlandse natie
en haar strijd tegen de Spaanse overheersing. Willem van Oranje en opvolgende
Oranjevorsten groeiden in het nationale bewustzijn uit tot hoeders van waarden
als vrijheid van godsdienst en verdraagzaamheid.
Hierdoor ontstond er een positieve waardering voor de dynastie. De doopsgezinde predikant en schrijver Karel Vos (1874-1926) verwoordde het vlak na de
geboorte van prinses Juliana zo: ‘De Oranjes toch hebben onze doopsgezinde
voorvaderen de hand boven het hoofd gehouden in ogenblikken waarin zij verdrukt werden door overheden…[…]’
De dopersen konden zo in vrede en veiligheid voortbestaan en hun diensten onopvallend in schuilkerken houden, al bleven zij uitgesloten van bepaalde overheidsfuncties.
Die bescherming had een keerzijde. Als de Oranjes vanwege hun krijgsverrichtingen in geldnood raakten, waren de doopsgezinden de aangewezenen om de
portemonnee te trekken. Dat gebeurde al tijdens de Tachtigjarige Oorlog (15681648), maar ook ten tijde van de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) en in het
Rampjaar (1672). Het werd algemeen gezien als een compensatie voor hun weigering om ‘het zwaard te dragen’. In latere tijden droegen doopsgezinden bij om
de gevolgen van oorlogen te verlichten met inzamelingsacties en hulp aan vervolgden. Dat gebeurde collectief, maar ook individueel, zoals het Zaanse echtpaar
Ellen Weijl en Cor Inja deden tijdens en na de Bezetting.
In de periode van de Bataafse Republiek (vanaf 1795) sloten veel doopsgezinden
zich aan bij de Patriotten, waarmee zij - naar Frans voorbeeld - vrijheid en gelijkberechtiging, definitief hoopten te vestigen.
Maar, dat viel tegen. De Franse overheersing bracht weliswaar godsdienstvrijheid, maar werd tot teleurstelling van de doperse aanhang - en vele anderen meer en meer gekenmerkt door totalitaire tendensen onder Frans gezag.
Zo doofde de steun uit en kwamen de Oranjes weer in beeld; dan maar liever
terug onder de paraplu van de koning.
Ook buiten hofkringen werden de bescheiden levende, pacifistische en noeste
doopsgezinden meer en meer gewaardeerd om hun eerlijke reputatie. Zij waren
actief in de handel, financiële wereld en maakindustrie en heetten ‘de werkbijen
van de staat’. Oververtegenwoordigd waren zij in de sectoren die zich bezighielden met cultuuroverdracht als uitgeverijen en drukkerijen. Verder nestelden zij
zich in de scheepvaart. Niet alleen in navigatie, cartograﬁe en zeilmakerij, maar
ook in de walvis- en haringvaart. Ze droegen substantieel bij aan de bloei van
Holland in de Gouden Eeuw en daarna.
In de loop van de 19e eeuw werden doopsgezinden ‘gewone burgers’. Geleidelijk
aan werd het mogelijk, en in gebieden waarin zij talrijk waren zelfs noodzakelijk,
om aan het politiek-bestuurlijke leven deel te nemen. Een toen alom bekende
bestuurdersfamilie is het Groningse geslacht Modderman van wie opvolgende generaties in de 18e-19e eeuw aan het gemeentelijk en landelijk bestuur deelnamen.
Een ander is Cornelis Lely (1854-1929), de beroemde ontwerper van de afsluiting
van de Zuiderzee.
Dichterbij en op lokaal niveau vinden we Jan de Wit Dz. (1852-1927), een voorzaat van een van de DGA-leden, die actief lid was van de Liberale Unie, een partij
die zich sterk maakte voor de vrijheid van het individu en tegelijkertijd voor de
bescherming van zwakken (Individuele vrijheid in die context betekende
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uitoefening van rechten én plichten). Naast zijn kerkelijke werk als secretaris van
de diaconie, commissielid van de Spijsuitdeling en lid van de Kerkenraad, was hij
wethouder en locoburgemeester van Alkmaar.
Uit recentere tijden noemen we nog een aantal doopsgezinde politici uit het landsbestuur, onder wie Dick Tommel (D66), Bram van der Lek (PSP), Winnie Sorgdrager (D66), Krista van Velzen (SP) en Annemarie Jorritsma (VVD).
En de relatie DGA/Huis van Oranje? In het midden van de 19e eeuw had het de
toenmalige koning behaagd om de heroprichting van de Arnhemse Doopsgezinde
Gemeente mogelijk te maken. Zo heeft ook Arnhem geproefd aan de welwillendheid van het Hof.
Geraadpleegde bronnen: 1.Noord, A. (2016). De veel hoogere verheffing van het Huis Oranje in
ons herboren vaderland. Doopsgezinden op de bres voor vorst, vaderland en vrijheid in de Franse
tijd en in de vroege negentiende eeuw. In: Doopsgezinde Bijdragen, nummer 42. Hilversum: uitgeverij Verloren. 2. Vos, K. (1909). Oranjes en de doopsgezinden. Amsterdam. 3. Joods Monument
Zaanstreek/ZaanWiki.

AGENDA
Helaas plaagt de Coronapandemie ons nog steeds en zijn alle diensten en samenkomsten tot en met donderdag 1 april 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?
Zo 4 april
Do 8 apr
Zo 18 apr
Zo 25 apr

Wat?
10:00 Paasdienst, ds. Ruud
Mulder
14:00 Kerkenraad
10:00 Kennismakingsdienst,
ds. Aly Meijer
10:00 Ledenvergadering

Waar?
Waalse kerk, Arnhem
Waalse Kerk
Waalse kerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem

Vergeet u niet om zich aan te melden voor de diensten? Dat kan via Anne-Rie
Bus, arbus35@gmail.com of tel. 024 - 322 1076. Kijk in het protocol.
SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET MEINUMMER
van het GemeenteNieuws: uiterlijk dinsdag, 20 april 2021 vóór 12.00 uur,
op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
CITAAT VAN DE MAAND
De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst.
Godfried Bomans (1913-1971), Nederlands schrijver.
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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

Even voorstellen:
Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Arnhem

Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht
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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.

