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VOORWOORD, door Marjan van Binsbergen
Mijn Kerkje

De Zuidervermaning. Foto: Stadsherstel Amsterdam.

Uit de verte doemt zo vriendelijk mijn kerkje aan de horizon,
Het spitse dak ten hemel wijzend.
Dus onderbrekend ’t neigend zonlicht.
’t Vervult mijn hart met
gezangen van moedig gelovig Gods vertrouwen.
‘k Herinner me het zielsgenoegen,
Van ‘t daar gemaakte levenswoord.
‘k Weet in Uw stille vredige ruimte, weerklinkt des zondags ’t troostvol woord.
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Van God die door des dienaars lippen, zijn liefde en goedheid me ontvouwt.
O, ik bemin U lieflijk kerkje,
In al de eenvoud van uw bouw.
Uw rijkdom is de geest des Heren, die ’t hart vervult van de Gemeente
Als ze in ‘t geloven samen komt.
Geen trotse, grootse kathedralen,
Van mensen harten mint Uw geest,
Uw liefderijk noden vindt slechts weerklank.
In ’t nederig verslagen harte
Welke breuk Gij geheel geneest.
Van de Doopgezinde Gemeente Westzaan-Zuid, december 1923.
De afbeelding is van Stadsherstel Amsterdam.

VAN DE CONSULENT
Pinksteren 2021, een nieuw begin
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.
Lied 686, tekst Huub Oosterhuis
Een nieuw begin! Aan dit lied moest ik denken nu het Pinksterfeest nadert, het
feest van de gave van de Geest. Het is het feest dat we - zo verwacht ik mede
door de vaccinaties en de versoepelingen - nu eindelijk met elkaar kunnen vieren
in een ‘fysieke’ dienst en niet langer online, hoe inspirerend die mogelijkheid voor
sommigen van ons ook was.
Een ‘nieuw begin’ en dan gaan mijn gedachten uit naar onze voorganger op Eerste Pinksterdag, ds. Aly Meijer, die een week eerder door de ledenvergadering
als de nieuwe predikante van onze gemeente is beroepen. Althans, zo verwacht
ik, maar zeker weten doe ik dat nog niet, nu ik deze woorden schrijf op 19 april.
Haar eerste dienst na die beroeping is de Pinksterdienst op zondag 23 mei, op
haar verjáárdag ook nog, de dag waarop zij zelf aan een nieuw jaar begint.
Een ‘nieuw begin’, ook voor onze gemeenteleden die lang moesten wachten op
de verbintenis met een nieuwe voorganger en die nu eindelijk weer in de Waalse
Kerk kunnen samenkomen, elkaar in de ogen kunnen kijken en elkaar, zij het
nog voorzichtig, kunnen ontmoeten en spreken.
En natuurlijk wens ik namens ons allen ds. Aly Meijer alvast met degenen die
haar lief zijn een goed en gezond nieuw levensjaar toe, ook te midden van onze
gemeente!
Van die Geest moeten we het hebben. De Geest die ons weer samenbrengt na
een lange tijd van beperkingen, afstand houden en zorgen om de gezondheid.
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De Geest die ons weer verwarmt en ons uitnodigt tot ‘herbouw’, ja, tot ‘nieuwbouw’ van onze kleine maar dappere gemeente.
De Geest als hartstocht voor vrede en gerechtigheid, de Geest die ons doet omzien naar de ander, de Geest die ons woorden in de mond legt van bemoediging
en bewogenheid en zich afzet tegen de harde taal waarmee mensen elkaar in
onze samenleving genadeloos kunnen bejegenen.
‘Heilige Geest’, zegt Huub Oosterhuis, dichter van dit lied, is ‘iets in mensen, een
kracht, een intuïtie, een tegenkracht tegen alles wat hard en rigide en koud en
versteend is. En wel zó in mensen, dat de Geest loskomt naarmate mensen zich
meer verbinden aan elkaar. Ze moeten wel met elkaar onder één dak willen zijn,
en rond één tafel. Iets in mensen? God in mensen. Dát in mensen, waarin zij
beeld en gelijkenis zijn van hem die Schepper en Bevrijder heet.
Heilige Geest: scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen’ (Huub Oosterhuis in: Boek van mijn leven, Kampen 2000, blz. 75-76).
Van harte wens ik dat onze gemeenteleden toe, dat zij weer met elkaar onder
één dak willen zijn, om naar elkaar om te zien en inspiratie op te doen voor het
leven in de wereld van alledag.
De eerste dienst na de coronabeperkingen is op zondag 2 mei. Hierin kunnen we
kennismaken met ds. Aly Meijer die eindelijk, na maanden vertraging, voor het
eerst fysiek voorgaat in de viering op deze zondag.
Ik doe een beroep op u om hierbij aanwezig te zijn!
Er mogen maximaal dertig kerkgangers zijn. Geeft u zich van tevoren wel op zie elders in dit nummer.
Als ds. Aly Meijer wordt beroepen, zal zij per 1 juni in onze gemeente beginnen.
Ik zal dan al mijn taken die horen bij het consulentschap aan haar overdragen.
Op haar verzoek zal ik haar dan alleen nog begeleiden in haar beginperiode in
onze gemeente. Dat betekent dat ik in de maand mei mijn laatste bezoeken als
consulent in onze gemeente afleg. Ik kijk terug op ruim anderhalf jaar consulentschap, op bijzondere ontmoetingen met u, de leden en vrienden van onze gemeente, maar ook op het afscheid van verschillende leden en één ‘Vriend van de
gemeente’ die ons ontvallen zijn. Ook was en ben ik blij met de prima samenwerking met de kerkenraad en daarin tot 1 maart met zr. Elaine Bohlken, onze
vorige voorzitter, en notulist br. Han Bohlken, die ik van mijn kant hartelijk dank
voor hun grote inzet gedurende vele jaren.
Met een hartelijke groet, blijf zo gezond mogelijk, alle kracht en sterkte, moed
en vertrouwen.
Ruud Mulder
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 2 mei gaan we dan eindelijk onze diensten hervatten. Het wordt meteen
een heel bijzondere dienst, want ds. Aly Meijer gaat ons dan voor in haar kennismakingsdienst. Tevens is het een moment waarop we elkaar na lange tijd in de
kerk zullen weerzien.
Op zondag 16 mei houden we alsnog onze voorjaarsledenvergadering, waarin de
beroeping van ds. Aly Meijer centraal zal staan. Een extra reden om naar deze
vergadering te komen. Zie elders in dit GemeenteNieuws voor de agenda.
Op zondag 23 mei, het is dan Pinksteren, gaat Aly Meijer ons wederom voor en
wel in de dienst waarin we de verjaardag van de christelijke kerk vieren.
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Traditiegetrouw is er dan na afloop taart, maar u raadt het waarschijnlijk al:
vanwege de coronamaatregelen is dat helaas nog niet mogelijk. Tip: haal iets van
taart in huis of bak iets lekkers om na de dienst thuis van te genieten en deze
verjaardag te vieren!
De laatste dienst van deze maand, zondag 30 mei, gaat een ouwe getrouwe ons
voor: ds. Ineke Reinhold.
Al met al hopen we dat het om meerdere redenen een gedenkwaardige maand
voor onze Gemeente gaat worden.
De Kerkenraad
IN MEMORIAM ZR. OCKJE MARTHA VAN ZALINGE-VISSER
Op Goede Vrijdag, 2 april, hebben we afscheid genomen van onze oudste zuster
in de gemeente, Ockje van Zalinge. Op 17 april zou zij 97 jaar zijn geworden. Zij
hoopte dat zij haar verjaardag nog zou halen, maar haar gezondheid ging in de
afgelopen maanden steeds verder achteruit, totdat een opname in Hospice Rozenheuvel in Rozendaal onontkoombaar werd. Toen zij de regie niet meer in handen had, moest zij zich vier dagen later al, op zondag 28 maart, gewonnen geven
en dit leven loslaten.
Ockje werd op 17 april 1924 in Batavia in voormalig Nederlands-Indië geboren
als middelste kind in een warm gezin dat uiteindelijk drie kinderen zou tellen.
Haar vader had ervoor gekozen om Nederlands-Indisch ambtenaar te worden.
Ik ben opgegroeid in de wonderlijke multiculturele samenleving in Indië. Er was
geen familie, die was in Holland, en de brieven – het enige contact – deden er
lang over, dus de problemen losten wij in Indië zelf op, vertelde zij.
Door overplaatsingen van haar vader veranderde Ockje nogal eens van scholen.
De bezetting van voormalig Nederlands-Indië door Japan luidde een heftige en
ingrijpende tijd in. In maart 1942 eisten de Jappen ons huis op en moesten wij
binnen een uur weg. Mijn vader was in zijn kantoor opgepakt en gevangen gezet,
hij had niets bij zich. We hebben hem nooit meer teruggezien. Zelf zat ik in drie
jappenkampen, ik kwam er als een scharminkel uit, aldus Ockje.
Pas in juni 1946 konden ze voorgoed terugkeren naar Nederland. Er was geen
opvang, geen luisterend oor, geen erkenning van haar leed en van haar lotgenoten. Ockje voelde zich diep gekwetst maar zag zich gedwongen zich aan te passen
aan de maatschappij. Altijd bleef zij moeite houden met de onkunde in Nederland
over ‘ons’ Indië. Dat het toenmalige leven daar in de context stond van het kolonialisme, was onbespreekbaar.
Ze kwam in Haarlem te wonen. Ockje volgde de opleiding stenotypen en daarna
in 1950 met uitstekend resultaat heilgymnastiek en massage met de aanvullende
opleiding van één jaar voor fysiotechniek. Na enige moeite kon zij aan de slag
als fysiotherapeut in het St. Elisabeth Gasthuis in Haarlem.
Haar grote liefde Roelof van Zalinge trouwde zij op 20 december 1952 in Haarlem.
De gelukkigste tijd in haar leven brak aan. Zijn werk bracht hen naar Arnhem.
Hier zette Ockje zich in voor kerk en samenleving, samen met Roel. Zo werkte
ze later ook als fysiotherapeut in het Diakonessenhuis, het Gemeenteziekenhuis
en ook nog in Het Dorp bij Arnhem. Haar huwelijk bleef tot haar verdriet kinderloos maar ze hield intens van de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen van haar broer en zus die zij jaren overleefde.
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Groot was haar verdriet toen haar geliefde Roel in het voorjaar van 2007 overleed. Niet lang daarna verliet zij hun geliefde en gastvrije huis aan de Jagermeesterlaan in Rozendaal en verhuisde naar Nieuw-Schoonoord in Velp. Ook hier was
Ockje weer volop dienstbaar, zoals in de bewonerscommissie, nieuwe bewoners
verwelkomend.
We nemen afscheid van een trouw lid van onze gemeente. Sinds 29 maart 1960
stond zij hier ingeschreven. Een zeer betrokken, actief en meelevend lid. Altijd in
de diensten aanwezig, destijds met andere jonge echtparen bevlogen betrokken
bij ‘De jonge gemeente’, van 1967 tot 1972 lid van de kerkenraad, en vanaf het
begin van de jaren tachtig lid van de Commissie van Bezoek. Ockje was bijna
veertig jaar één van de dragende krachten van deze commissie.
Onvermoeibaar bezocht zij ouderen in de gemeente, stuurde kaarten en attenties
met verjaardagen, hield het wel en wee bij van de leden die aan haar waren
toevertrouwd, taxiede goedgehumeurd oude leden naar de zondagse diensten.
Altijd belangstellend naar anderen toe. Nog op zeer hoge leeftijd vroeg zij aan de
gemeenteleden die na de dienst in het keukentje in de Waalse Kerk aan het afwassen waren: Kan ik nog iets voor jullie doen?
Voor Ockje was geloven ook heel doopsgezind ‘handelen, daadkracht, er zijn voor
de ander’.
We namen op 2 april afscheid van haar met deze woorden uit het Johannesevangelie:
Zoals de Vader mij heeft liefgehad
heb ík ú liefgehad:
blijft één met mijn liefde;
Dit is mijn gebod:
dat ge elkaar liefhebt
zoals ik ú heb liefgehad.
Grotere liefde dan deze heeft niemand:
dat iemand zijn lijf-en-ziel inzet
voor zijn vrienden.
Als er één zuster is die zich onvermoeibaar en met lijf en ziel inzette voor haar
vrienden, voor de leden van onze gemeente en voor ieder die op haar pad kwam,
dan is het Ockje wel geweest. Het oorlogstrauma heeft haar manier van geloven
wel veranderd, maar zij heeft haar geloof op haar manier wel tot het einde toe
behouden. Geloof als medemenselijkheid en hulpvaardigheid én geloof als vertrouwen, als vormgeving van die liefde van God die aan ons voorafgaat.
Voor Ockje was het niet afgelopen met de dood: ‘O nee’, zei ze mij in één van de
laatste gesprekken, er is veel, veel meer tussen hemel en aarde dan wij beseffen
met ons verstand.
En zo laten wij zr. Ockje van Zalinge, deze sterke, warme, liefdevolle, humoristische vrouw met haar ontwapenende glimlach gaan, verdrietig en dankbaar tegelijk. Wij laten haar gaan en vertrouwen haar toe aan de handen van de Eeuwige,
God, die wij de bron van alle liefde, licht en leven mogen noemen.
Haar nagedachtenis zij ons tot zegen.
Ruud Mulder
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VAN DE KERKENRAAD
Agenda van de ledenvergadering op 16 mei 2021:
1. Welkom en opening door een kerkenraadslid.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Mededelingen.
a. Afscheid zr. Elaine en br. Han Bohlken.
b. Bekrachtiging van toetreden tot lid van de kerkenraad van zr. Marjo van Werkhoven.
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 februarinummer 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 2 mei jl.
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
komen. Dat kan met een eenvoudig briefje of e-mail aan zr. Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 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. verslag Financiële Commissie.
c. 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. Er is nu gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te
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wisselen, zodat we in de najaarsledenvergadering 2021 hierover een besluit kunnen nemen. Verdere toelichting van de kerkenraad tijdens de ledenvergadering
zelf.
10. Rondvraag.
11. 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.
Protocol corona
Protocol voor diensten en de 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 dat 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.
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.
11. Het dragen van een mondkapje is verplicht.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden: Zr. Ockje-Martha van Zalinge-Visser op 28-03-2021 te Rozendaal,
in de leeftijd van 96 jaar.
Bedankt: zr. Rie van Eerde-van Vliet, per 01-05-2021.
In het aprilnummer van GN is de postcode van Roeleke Middelkoop helaas onjuist vermeld. Het juiste volledige adres is Rosendaalseweg 485-129, 6824KK
Arnhem.
BIJ DE KOPIJ VAN RUUD MULDER
Ruud leverde in zijn hoedanigheid van consulent trouw elke maand kopij, die
inhoudelijk sterk, origineel, met vaart geschreven, aansprekend en bemoedigend
was. Eigenlijk net zoals hij zijn stukken schrijft voor Doopsgezind.nl.
Ook zijn mooie weergave van de biografieën van hen die ons zijn ontvallen en
zijn troostrijke woorden in de In Memoriams zijn om niet gauw te vergeten.
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Aan die vaste bijdragen aan GemeenteNieuws komt per 1 juni 2021 een einde.
Ruud draagt dan al zijn taken die horen bij het consulentschap over aan Aly
Meijer.
Toch, als wij in de toekomst van Ruud af en toe kopij ter publicatie mogen ontvangen, zullen wij ons als redactie bevoorrecht voelen.
We danken hem voor zijn bijdragen aan het GemeenteNieuws en voor de fijne
samenwerking, en wensen hem veel plezier met de welverdiende rust en alle
genoegen bij het oppakken van nieuwe bezigheden.
Redactie GemeenteNieuws
BIJ DE KOFFIE NA DE DIENST
Bij de rondvraag in de ledenvergadering van 1 november 2020 werd gevraagd
om met elkaar na te denken en te praten over het aantal diensten per maand.
Nu er weinig diensten zijn en geen gelegenheid is om bij de koffie van gedachten
te wisselen, kies ik de weg van het GemeenteNieuws.
Als gewoon en onbezoldigd gemeentelid citeer ik uit de notulen van deze vergadering: ‘Elaine Bohlken vraagt de gemeente na te denken over het gewenste
aantal diensten. Soms worden diensten slecht bezocht en zou dat niet meer zo
zijn als we van b.v. drie naar twee diensten per maand zouden gaan? Laten we
daar nu over nadenken en met kerkenraadsleden spreken. Besluiten kunnen we
uitstellen tot een nieuwe predikant is begonnen.’
Deze vraag kwam op nadat een gastpredikant slechts 7 kerkgangers trok. Er werd
besloten de vraag niet voor de leden te beantwoorden maar door de leden te
laten beantwoorden.
Een wezenlijke vraag is dan: waarom besluit een regelmatige kerkganger om een
keer niet naar de dienst te komen?
Hiervoor kan ik een aantal overwegingen bedenken en misschien zijn er nog wel
meer:

Het weer is slecht.

Ik voel mij grieperig.

Ik moet naar een verjaardag.

Van deze voorganger van dienst verwacht ik geen aanstekelijke viering.

Ik ben vorige week al geweest en ga volgende week wel weer.
Stel, dat we met drie diensten per maand gemiddeld 10 bezoekers hebben (het
zijn er gelukkig meestal meer), zouden we met twee diensten per maand dan op
gemiddeld 15 bezoekers mogen rekenen?
Na het afscheid van onze vorige predikant zagen we langzaam het aantal bezoekers van de dienst stijgen van ca. 12 naar 17 of 18 en soms nog meer. Zou het
bezoek aan de diensten vooral beïnvloed worden door hoe ‘aanstekelijk’ de diensten zijn (ref: Jan Hendriks (2013). Goede wijn - waarderende gemeenteopbouw.
Kok Boekencentrum)?
Han Bohlken
Vraag van de redactie: Zou taart bij de koffie kunnen concurreren met een verjaardag?
Antwoord Han: De oplossing lijkt mij de verjaardag in en na de dienst vieren,
met taart en koffie!

11
OPBRENGST COLLECTES
2 mei
23 mei
30 mei

BESTEMMING COLLECTES
Stichting Menno Simons fonds
DG Zending, pinksterinzameling
Christian Peacemakers Team

DE PEN
Vertrouwen
Het is een zonnige dag. Ik zit op onze zolder thuis te werken als ik gebeld wordt:
“Wil je als eerste voor de rubriek ‘De Pen’ schrijven?”
Ja, leuk! Waar moet het over? ‘Mag je zelf weten.’ Ok, prima, dat is makkelijk,
dacht ik toen.
Tja, geen van tevoren bepaald onderwerp, het klinkt makkelijker dan het voor
mij is. Waar zal ik over schrijven? Over politiek? Iets activerends over de klimaatverandering problematiek? Of juist iets meer persoonlijks?
Bijvoorbeeld over hoe blij kinderen kunnen zijn met hun ‘dapperheidsdiploma’
van de GGD corona-kinderteststraat. Voor de mensen die denken dat het testen
van kinderen zielig is: mijn 7-jarige zoon ging er vol enthousiasme naar toe want
dan kreeg hij ook zo’n dapperheidsdiploma, net zoals iemand uit zijn klas. En hij
had honderd keer meer last van het stofje dat in zijn oog kwam op de fiets op
weg naar de teststraat, dan van het wattenstaafje in zijn keel en neus.
Of over het geloof? Over wat het geloof voor mij betekent. Dat is best een logisch
onderwerp voor in een kerkblaadje. Dus bij deze.
Voor mij is het wel een lastig onderwerp, omdat ik niet weet óf ik wel in een God
geloof. Ik kom uit een doopsgezind nest. Ik ben al mijn hele leven betrokken bij
de doopsgezinde kerk. Voor de twee oudste kinderen hebben we een kinderdankzegging gedaan. Maar ik heb zelf geen belijdenis gedaan.
Ik twijfel altijd of ik wel of niet geloof. Ik denk dat het te maken heeft met dat ik
een ratio-persoon ben. Ik neem pas iets aan als ik het begrijp of als ik het bewijs
gezien heb. Maar ja, dan is het ook geen gelóven meer.
Ik wil het geloof snappen. Ik wil snappen hoe het kan dat er enerzijds een entiteit
is, een Iets, dat Wijs en Goed zou zijn. Terwijl er anderzijds zoveel ellende is, op
de schaal van de wereldproblematiek (oorlogen, aanslagen, pandemie) maar ook
op persoonlijke, kleine schaal. Dat vind ik lastig te rijmen.
Ja, er is veel ellende, maar er is ook veel moois. Er zijn ook heel veel mensen die
elkaar juist helpen en steunen tijdens lastige periodes.
De natuur kan prachtig zijn. En bovenal kan ik heerlijk genieten van bijvoorbeeld
het samenzijn met het gezin: de goede zorgen en plagerijtjes van mijn wederhelft, de ontwikkeling die onze 1-jarige doormaakt, de wijze woorden van onze
7-jarige zoon, de grapjes van de 4-jarige dochter. Het leven is niet louter kommer
en kwel, er is ook veel geluk en plezier.
En daardoor heb ik toch een vertrouwen dat het allemaal goed gaat komen. Nee,
het leed dat is geschied, wordt niet ongedaan gemaakt. En soms hebben mensen
veel pech of pijn. Maar ik denk dat er een (lichte) natuurlijke neiging naar het
goede is.
Dat er een lichte balans naar het positieve is in de mens en de kosmos. En het is
aan ons, de mens, om die balans nog positiever te maken. Met ons handelen
hebben we invloed op die balans en kunnen we ervoor kiezen die balans voor de
medemens en de wereld nog positiever te maken.
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Is dat vertrouwen op die neiging naar het goede in de kosmos, en dat we zelf
(grotendeels) verdere sturing kunnen geven aan het geluk; is dat vertrouwen
een vorm van geloven?
Pieter van de Wijk
Wat voor rubriek is De Pen?
In De Pen komen leden, vrienden en belangstellenden aan het woord met een onderwerp
dat zij zelf interessant vinden. Zij geven daarna ‘de pen’ door aan een door hen zelf
gekozen ander.
We hopen op deze manier met elkaar niet alleen tijdens de diensten en bij de koffie, maar
ook in het gewone leven, zij het via verhalen, te communiceren.
Tegelijkertijd biedt het GemeenteNieuws een platform voor leden, vrienden en belangstellenden als zij spontaan een verhaal willen vertellen of iets willen meedelen.

HERINNEREN
We herinneren ons de hele dag gewone en minder gewone zaken. Bijvoorbeeld
wat we in de ochtendkrant hebben gelezen, maar ook dat er die dag in april
sneeuwval werd voorspeld. Sommigen herinneren zich dan ook meteen de
spreuk: ‘April doet wat ie wil’ en zelfs ‘In mei leggen alle vogels een ei, behalve
de koekoek en de griet, want die leggen in de meimaand niet.’
Soms herinneren we ons iets niet of verkeerd. Dat is niet zo bijzonder. Rechtspsycholoog W.A. Wagenaar toonde aan dat ons vermogen tot herinneren niet
altijd goed werkt. Naarmate de tijd verstrijkt, vallen er gaten in het verhaal en
die vullen we dan onbewust zelf in om het betoog consistent te houden. Hoe
vaker we in de loop van de tijd iets vertellen, hoe meer er wordt ingevuld. Wagenaar toonde zelfs aan dat rechtbankgetuigenissen na vele jaren niet meer zo
betrouwbaar zijn als vaak wordt gedacht.
Soms is de bron of het tijdstip van de gebeurtenis niet meer duidelijk, zoals in
het volgende voorbeeld. Peter heeft vroeger met zijn vriend Alex gekampeerd in
Oostende maar toen was de tent zo lek als een mandje. Het jaar daarop kampeerde hij op dezelfde plek met een andere vriend, Theo, in een waterdichte tent.
Toch beweert Peter 30 jaar later heel zeker dat de lekkende tent tijdens het
kamperen met Theo was.
En een actieve herinnering?
Het is bijzonder dat we elk jaar aan de dodenherdenking op 4 mei en aan de
bevrijding op 5 mei 1945 een actieve herinnering mogen hebben.
Istvan Valkenburcht
EVENEMENTEN
Vrede leren
Sinds enkele maanden heeft het online Vredesmuseum de nieuwe pagina 'Vrede
Leren'. Het is een gemakkelijk leesbare en levendig geïllustreerde site voor iedereen die benieuwd is naar de vele manieren om in de maatschappij een cultuur
van vrede te bevorderen.
De talloze aspecten van vrede worden in een wekelijks groeiend aantal korte
artikelen behandeld. Benieuwd? Ga naar vredesmuseum.nl/n/vrede-leren/.
Is Nederland af?
Een land is eigenlijk nooit af zoals een huis dat tot de laatste druppel verf klaar
is. Er zijn altijd weer nieuwe uitdagingen als tanend vertrouwen tussen burger en
overheid, starre bureaucratisering van publieke diensten, vastlopende woningmarkt en groeiende ongelijkheid in de verdeling van welvaart.
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Dat laat Pieter Omzigt zien in zijn recente boek Een nieuw sociaal contract in
glasheldere taal, zoals we dat van hem in zijn optredens gewend zijn.
Omzigt, sinds 2003 Kamerlid voor het CDA en sinds 2004 lid van de Parlementaire
Assemblee van de Raad van Europa, geeft geen kant en klare oplossingen als
fijngeslepen diamanten, maar eerder ruwe natuurstenen blokken om samen een
nieuw sociaal contract mee te vormen.
Omzigt, P. (2021). Een nieuw sociaal contract. Amsterdam: Prometheus.
Rondlopen in het Mauritshuis
Wist u dat u virtueel kunt rondslenteren in het Mauritshuis? Bekijk het wereldberoemde Meisje met de parel van Johannes Vermeer, zoom in op het Gezicht op
Delft of de humorvolle Soo voer gesongen soo na gepepen (slecht voorbeeld doet
slecht volgen) van Jan Steen, onze meest ironische schilder uit de 17 e eeuw.
Info: www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/virtueel-mauritshuis/.
Vervlogen – geuren in kleuren
Heel bijzonder in hetzelfde Mauritshuis: u kunt fysiek ‘genieten’ (zodra de overheidsmaatregelen het toelaten) van geurende bloemen en parfums, maar ook
van stinkende grachten en onwelriekende lichaamsluchtjes, van nieuwe geuren
uit verre werelden (specerijen, tabak, koffie en thee) en de verdwenen geuren
van bleekvelden.
Bij de tentoongestelde schilderijen worden diverse historische geuren gebrouwen
om de schilderijen tot leven te wekken.
Het Mauritshuis informeert u via hun website wanneer de tentoonstelling (t/m 29
augustus 2021) open kan. info: www.mauritshuis.nl/nl-nl/ontdek/tentoonstellingen/aankomende-tentoonstellingen/.
Roeien over de Amstel
Over het water van Hans van den Brink is een klassieker in de Nederlandse literatuur. De hoofdpersoon van deze novelle, een Amsterdamse jongen van eenvoudige afkomst, bezoekt tijdens de Oorlogswinter van 1944 weer de rivier de
Amstel.
Op deze rivier is hij in de zomer van 1939 gefascineerd geraakt door het water
en het roeien, waarmee hij triomfen vierde binnen zijn roeivereniging.
Hij herinnert zich dan hoe hij met zijn vriend en zijn coach een tijd beleefde van
geluk, dat bij het roeien bestond uit de harmonie van lichaam en geest en de
verbondenheid in vriendschap tussen de jongens onderling en hun coach als hun
bondgenoot.
Van den Brink, H.M. (2018). Over het water. Atlas Contact.
(EIGEN)AARDIGHEDEN
Vijf planeten in een lijn
Predikant-boer Eelco Alta te Bozum doet in 1774 Friesland schudden op zijn
grondvesten.
Op 19 februari van dat jaar verschijnt in de Leeuwarder Courant een bericht over
de ‘gewichtige en in vele duizenden jaren misschien niet weder voorkomende
conjunctie der vijf planeten'.
Paniek alom. Dat Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en de Maan op zondag 8 mei
1774 in een lijn zullen staan, is zo’n zeldzaam hemelverschijnsel dat het wel een
teken van naderend onheil, oftewel van het einde der tijden moet zijn.
En inderdaad, op 9 april wordt in dezelfde krant een boekje van Eelco Alta aangekondigd, waarin hij voorspelt dat de conjunctie niet alleen invloed heeft op de
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aarde, `maar ook op het ganse zonnestelsel, waartoe wij behoren, en een voorbereiding of een beginmaking van de sloping of vernieling ervan, ten dele of geheel zou kunnen zijn’.
Nu is het toch wel duidelijk dat de wereld op het punt staat te vergaan. De paniek
wordt nog aangewakkerd door liedjeszangers, die de mensen tot berouw en boete
manen.
Het ontregelt de Friese dorpen en steden zo dat het provinciebestuur zich genoodzaakt ziet in te grijpen. De boekjes worden in beslag genomen en de zangers
gaan tijdelijk achter slot en grendel.
In de krant van 16 april wordt een ‘contrabericht’ geplaatst, waarin de Franeker
hoogleraar Nicolaas Ypey duidelijk maakt dat er niets aan de hand is.

Op 8 mei 1774, de dag dat het gebeuren moet, ligt de temperatuur rond de 17,0 °C
met helder weer en een zacht briesje uit het zuidoosten. Een mooie lentezondag,
maar de onrust ebt pas weg als de dag voorbij is zonder dat er een blad van een
boom is gevallen.

Bronnen: 1. Canon van Nederland. 2. Tresoar, Schatkamer van Fryslân. 3.Beekman, G. (1999).
Weer geen einde der tijden. In: NRC 06-05-1999. 4. KNMI.

HELP DE UITSTERVENDE BIJ
Zo maak je je tuin bijenvriendelijk
Bijen hebben het hele seizoen bloemen en andere gewassen nodig. Kies daarom
soorten die aantrekkelijk zijn voor bijen én die in verschillende seizoenen in bloei
staan. Zeker wilde bijen die niet ver van hun nest kunnen vliegen, zullen je er
dankbaar voor zijn. Honingbijen en hommels kunnen langere afstanden afleggen
om voedsel te vinden.
Kijk daarvoor naar een bloemetjes- en bijtjeskalender van Milieucentraal, die per
maand voorbeelden geeft van bloemen die bijen geweldig vinden. Enkele voorbeelden per seizoen, naast de vele andere soorten die ze heerlijk vinden:
Lente: judaspenning, krokussen, sneeuwklokjes, wilgen.
Zomer: lavendel, vlinderstruik, koninginnenkruid, hemelsleutel.
Herfst: herfstaster, klimop.
Bron: Radar, Avrotros. 24 april 2021.

REDACTIONEEL
De voerman uit Gerkesklooster
Met Bevrijdingsdag realiseren we ons dat vrijheid een kostbaar goed is.
Een van de pijlers daarvan is de onafhankelijke rechtsspraak. Die wordt in ons
land als vanzelfsprekend ervaren.
Ruim 80 jaar geleden was dat anders. De rechtszekerheid kwam onder druk te
staan en in de daaropvolgende oorlogsjaren verordende de bezetter om de rechtspraak in te zetten als instrument voor onderdrukking.
Echter, een flink deel van de magistratuur kwam in verzet. In februari 1943,
rechtte het Leeuwarder hof de rug met een arrest dat de bezetter onwelgevallig
was.
In een rechtszaak in hoger beroep concludeerde fungerend voorzitter Mr. Frans
Viehoff namelijk dat de strafduur van een veroordeelde verkort moest worden.
Dit omdat hij de kans liep in het strafkamp Ommen terecht te komen, waar de
gevangenen onder Duits regiem systematisch werden mishandeld. Bovendien
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werden gevangenen vanuit Ommen veelal doorgevoerd naar Duitsland en daar
onder onmenselijke omstandigheden als dwangarbeider tewerkgesteld.
Het hof wilde onder geen beding dat Nederlanders in wrede Duitse strafinrichtingen terechtkwamen.
Die actie van Viehoff met zijn mederaadsheren Mr. Jan Wedeven en Mr. Hans
Heijmeijer werd door de bezetter niet in dank afgenomen. Onder druk ontsloeg
Mr. Jaap Schrieke, secretaris-generaal van het Departement van Justitie - die de
NSB met succes buiten zijn departement wist te houden, maar overigens Duitsgezind was - Viehoff en Wedeven wegens ‘plichtsverzuim’. Heijmeijer ontsprong
de dans, vermoedelijk omdat hij ‘slechts’ plaatsvervangend raadsheer was.
Wat was er aan de hand?
In februari 1943 stond een veertigjarige voerman uit Gerkesklooster (Friesland)
wegens diefstal in hoger beroep terecht. De man was vader van een heel groot
gezin en zat in geldnood. Hij heeft toen bij zijn zwager, die er warmpjes bijzat,
een deurgrendel geforceerd en een flink bedrag, dat in huis was verborgen, meegenomen. Hiervoor was hij eerder door de Leeuwarder rechter tot negen maanden gevangenisstraf veroordeeld.
Op het moment van de zaak in hoger beroep had hij er al vier maanden voorarrest
opzitten in het huis van bewaring in Leeuwarden. Zou de gevangenisstraf van
negen maanden worden bevestigd, dan zou hij nog vijf maanden moeten zitten.
Het was toen op brede schaal bekend dat sinds de zomer van 1942 duizenden
door Nederlandse rechters veroordeelden hun straf niet uitzaten in Nederlandse
gevangenissen, maar via Ommen werden weggevoerd naar het concentratiekamp bij de Hermann Goering Werke bij Wolfenbüttel. Daar bezweken velen.
Anderen, mishandeld en uitgeput, had men weer naar Nederland getransporteerd
en tientallen van hen lagen in de winter van 1942 op 1943 in ziekenhuizen in het
oosten van het land.
De drie raadsheren voelden zich moreel verplicht daar rekening mee te houden.
Daarvoor moest de strafduur van de voerman tot vier maanden - precies de duur
van zijn voorarrest - worden beperkt, zodat hij na de uitspraak vrij heengezonden
kon worden.
Het hof was zich ervan bewust dat de Duitse gevangeniskampen een strafverzwaring inhield die in strijd was met de wet en met de bedoeling van de rechter.
In het arrest lezen we dat het hof de uitvoering van de straf, zoals hiervoor beschreven, in aanmerking neemt en daarom zich om des gewetens wille van zal
onthouden, de verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van zodanige
duur als in dit geval wel terecht zou zijn, maar hem tegelijkertijd zou blootstellen
aan het risico van plaatsing in Ommen en Wolfenbüttel.
Zo klonk het op 25 februari 1943, ruim twee weken na de razzia's op jongeren
en vier dagen na de voorlezing van het kerkelijk protest, in een van de zittingszalen van het Paleis van Justitie te Leeuwarden.
Binnen de rechterlijke macht werd dit arrest snel bekend en afschriften verschenen, ook in de illegale bladen. 'Moge', zo schreef Het Parool, 'de rechterlijke
macht van Nederland zich spiegelen aan dit uitnemend voorbeeld. Zó moet het!'
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Viehoff wist dat het arrest voor hem persoonlijke consequenties zou hebben en
heeft tevoren zijn vrouw en kinderen geconsulteerd. Hij bereidde hen erop voor
dat zij hun huis zouden kwijtraken en zouden moeten onderduiken. Toch stond
het hele gezin pal achter hem en zei meteen dat hij het moest doen.
Intussen had de Amsterdamse officier van justitie Mr. H.A. Wassenbergh al actie
gevoerd tegen het detineren van gevangenen in inhumane Duitse kampen, zoals
in Ommen, en drong aan op sluiting. Hij schreef brieven aan Schrieke en riep alle
rechtbanken op om adhesie te betuigen. Dat werd massaal gedaan.
Schrieke riep Wassenberg vervolgens op het matje en gaf hem te verstaan dat
hij hem persoonlijk aansprakelijk zou stellen voor het organiseren van deze actie.
Daarop reageerde de dappere Wassenberg met het op zich nemen van alle schuld
met inbegrip van het oproepen van rechtbanken om mee te ondertekenen.
Wassenberg schreef ook een brief aan Viehoff met o.m.: ‘Mochten tegen u of een
der leden van uw Hof naar aanleiding van dit zo moedige en onze Nederlandse
goede naam en het Recht zo ter ere strekkend arrest enige maatregel van welke
aard ook worden genomen, dan zal ik al het mijne doen om te zorgen dat de
gehele rechtelijke macht zich als één man achter u schaart en zich geheel inzet
om iedere genomen represaillemaatregel ongedaan te krijgen.’
Misschien wel mede hierom, maar in elk geval vanwege de algehele beroering
binnen de rechtelijke macht zijn de maatregelen tegen Viehoff en Wedeven uiteindelijk gebleven bij hun ontslag.
Geraadpleegde bronnen: 1. Hermans, H.C.L. (2003). Om des gewetens wille. Leeuwarden: Friese
Pers Boekerij. 2. De Jong, L. (1975). Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
1939-1945, Deel 6, tweede helft. ‘s Gravenhage: Martinus Nijhoff.

AGENDA
Vanaf mei gaan we onze diensten en andere activiteiten voor zover mogelijk weer
hervatten. Of de Bijbelkring doorgang kan vinden hangt o.a. af van of Nieuw
Schoonoord haar deuren weer kan openen voor mensen van buitenaf.
Wanneer?
Zo 2 mei
Do
Zo
Vr

6 mei
16 mei
21 mei

Zo

23 mei

Zo

30 mei

Wat?
Kennismakingsdienst Aly Meijer
10.00 Kerkenraad
10:00 Ledenvergadering
14.00 Bijbelkring
(onder
voorbehoud!)

10:00

Waar?
Waalse kerk, Arnhem

Nog nader te bepalen
Waalse kerk, Arnhem
Nieuw Schoonoord (indien de
coronamaatregelen dat toestaan)
10:00 Dienst, Pinksteren, Waalse kerk, Arnhem
Aly Meijer
10:00 Dienst, Ineke Rein- Waalse Kerk, Arnhem
hold

Vergeet u niet om zich aan te melden voor de diensten en/of ledenvergadering?
Dat kan via Anne-Rie Bus, arbus35@gmail.com of tel. 024 - 322 1076. Zie het
protocol.
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SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET JUNINUMMER
van het GemeenteNieuws: uiterlijk vrijdag, 21 mei 2021 vóór 12.00 uur,
op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
CITAAT VAN DE MAAND
De dwaas riep op het marktplein. Niemand bleef staan om te antwoorden. Zo
werd bevestigd dat zijn stellingen onweerlegbaar waren.
Dag Hammarskjöld (1905-1961), van 1953-1961 secretaris-generaal van de VN.

- 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.

