GemeenteNieuws

JUNI 2021
Maandblad van de
Doopsgezinde
Gemeente te Arnhem

2

COLOFON
Adres:
Waalse Kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem
Predikant:
ds. Aly Meijer
030-2318678 of 06-26493146
of alyjjmeijer@gmail.com
Consulent:
Ds. Ruud Mulder kunt u tot 1 juni
2021 voor dringende pastorale zorg
bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot
9.00 uur op nummer 06-27305094 of
per email predikant@doopsgezindenarnhem.nl.
Redactie:
Zr. Marina Valkenburcht-Viehoff,
Istvan Valkenburcht
redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Redactieadres:
Marina J. Valkenburcht-Viehoff
Redactie GemeenteNieuws,
Stationsstraat 32, 6671 AW Zetten.
Ledenadministratie:
Br. Onno van Binsbergen en
Zr. Marjan van Binsbergen
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem

Contact:026-3810354,ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl
Website:
www.doopsgezindenarnhem.nl
Dagelijks bestuur van de kerkenraad:
Voorzitter: vacant. Anne-Rie Bus
neemt waar
Secretaris: vacant
Penningmeester: Zr. Diny Wouda
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl
Bankrelatie:
NL48 TRIO 0390 9147 03
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem
Autodienst:
Wie van de autodienst gebruik wil
maken, belt zaterdag vóór 12.00 uur
Br. Han Bohlken, 0316-343358
autodienst@doopsgezindenarnhem.nl
of Ruud Mulder, 06-27305094.
Kinderopvang:
Met ouders die jonge kinderen mee
willen nemen naar de dienst zijn wij
natuurlijk blij. Omdat er vaker geen
dan wel vraag naar kinderopvang is,
proberen we die steeds op verzoek te
regelen.

3

GEMEENTENIEUWS Nr. 06
Juni 2021

VOORWOORD, door Anne-Rie Bus
Met liefde geloven
“Het valt veel mensen van christelijke huize moeilijk om aan zichzelf te bekennen
dat wat heet ‘het christelijke geloof’ hen niets meer zegt en volstrekt geen richting
geeft aan hun vaak onvervulde en verwarde leven. En tegelijkertijd voelen zij in
zich een grote behoefte aan verbondenheid, en een grote energie tot overgave en
inzet. Die energie zouden ze willen geven aan iets dat groter is dan zijzelf. Zij
willen ‘geloven’, in de betekenis van ‘krediet geven’, vertrouwen. Zoals je vertrouwt op iemand die je liefhebt.
Geloof en liefde zijn stam- en geestverwante woorden. In het Engels is dat nog
hoorbaar: I believe, I love. Het Bijbelse woord voor ‘geloof’ omvat vertrouwen,
vastberadenheid, moed.
Geloven is de moed om je te geven, kome wat komt. Dat klinkt bijna roekeloos.
Het klinkt naar dat woord van Jezus:
‘Wie de hand aan de ploeg slaat en omziet, is niet geschikt voor het koninkrijk van
God’- niet geschikt voor die wereld die nog gewonnen moet worden; voor de toekomst die nog gemaakt, voor die grote liefde die nog volbracht moet worden.
Het klinkt ook naar andere evangeliespreuken: wie zijn leven omklemd houdt, zal
het verliezen - als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen.
Woorden die aan gewone, herkenbare mensen afgelezen zijn.
Je zorgt voor mishandelde kinderen; of je geeft zwemles, tekenles, leesles. Of je analyseert problemen; wast stervende lichamen. Of je doet wat je handen vinden om te doen,
je ziet wel. Je bent te vinden voor wie je zoeken en niet zoeken - je bent ‘in de buurt’ met
open oren. Je komt langs, vaak kom je als geroepen. Je wordt gevraagd en je laat je
vragen; je doet boodschappen en kookt en je wordt zelf gegeten en gedronken. Alles kan;
niets valt buiten de grote liefde die volbracht moet worden. Niets is onmogelijk voor wie
gelooft.”
Als suggestie voor de opening van onze ledenvergadering jl. stuurde Ruud Mulder, nog tot
1 juni 2021 onze consulent, mij bovenstaande tekst van Huub Oosterhuis. Afkomstig uit
de bundel ‘Boek van mijn Leven’ (hoofdstuk ‘Geloven’).
Wat ik uit deze tekst haal, is dat geloven niet iets hoogdravends is, maar in de kleine en
alledaagse dingen zit. Het meest essentiële is om dat te doen met liefde als hoofdingredient. Die liefde kent vele hoedanigheden, zoals overgave, inzet en bezieling.
Graag wil ik onze scheidende consulent Ruud enorm bedanken voor de liefde die hij voor
de gemeente en haar leden heeft getoond, waarbij die drie hoedanigheden
steeds weer zichtbaar en voelbaar waren.
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Ik ben ervan overtuigd dat ik namens de hele gemeente en andere betrokkenen
spreek om die dank uit te spreken. De liefde voor de gemeente als uiting van
jouw geloof…
Goede, mooie jaren toegewenst in gezondheid - naast geloof en liefde ook onontbeerlijk - voor jou en Henriëtte!
VAN DE KERKENRAAD
Inmiddels heeft Aly Meijer er haar eerste maand, die fungeerde als kennismaking,
als predikant voor onze gemeente (bijna) op zitten. Er ging een lang traject aan
vooraf door corona, maar eindelijk kon ze van start! Op 2 mei jl. ging Aly voor
het eerst in onze gemeente voor. Inmiddels is zij al bij een aantal leden op huisbezoek geweest. Maar waarschijnlijk het belangrijkste voor haar en ons: in de
ledenvergadering van 16 mei jl. is er ingestemd met haar beroeping (21 stemmen
vóór en 1 onthouding). Tijdens de kerkenraadsvergadering heeft zij haar contract
getekend. De kerkenraad feliciteert haar van harte met deze beroeping en wenst
haar een inspirerende tijd toe bij onze gemeente!
VAN DE CONSULENT
Hartelijke gelukwensen!
Daarmee moet ik beginnen: een felicitatie aan het adres van onze gemeente en
een gelukwens voor ds. Aly Meijer en haar gezin. Na ruim anderhalf jaar vacant
te zijn geweest na het vertrek van collega Paul Thimm naar de DG Aalsmeer,
heeft onze gemeente op zondag 16 mei nagenoeg unaniem een beroep uitgebracht op zr. Aly Meijer uit Utrecht (er was bij de stemming slechts één onthouding).
Al snel werd duidelijk dat zij dit beroep in blijdschap heeft aanvaard. Daarmee
breekt voor onze kleine maar dappere gemeente een nieuwe fase aan. Na een
pittig en voor vele leden ingrijpend en vervreemdend coronajaar waarin we
maanden moesten afzien van onze diensten in de Waalse Kerk, wordt de draad
weer opgepakt. We kunnen elkaar weer in diensten en kringen en commissies
ontmoeten, de geloofsgemeenschap verder versterken, en dienstbaar zijn: in omzien naar elkaar en in dienstbetoon naar buiten toe. Nooit is de gemeente immers
een doel op zichzelf, maar altijd een gemeenschap voor het Aangezicht van God,
geroepen om er voor elkaar te zijn en geroepen om in deze wereld het visioen
van vrede en gerechtigheid vorm te geven.
Ik moet denken aan de ‘Geloofsbrief’ van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
die is afgedrukt in het boekje ‘Aangeraakt door de Eeuwige’ dat wij destijds in
onze gemeente ook intensief hebben besproken. Deze ‘Geloofsbrief’ eindigt zo:
‘Voor de opbouw en instandhouding van de Gemeente is van wezenlijk belang
-

de bestudering van de Bijbel en de overige traditie: uitgaande van het
Evangelie van de God van Israël, die zich met mensen verbindt;
de dienst van de gemeenteleden aan elkaar en aan deze wereld die hongert
naar gerechtigheid;
aanstekelijke vieringen, waarin ons geloof op een eigentijdse wijze wordt
verwoord, verbeeld en beleefd;
de opdracht om, ook naar buiten toe, in daad én woord te getuigen van de
hoop die in ons is (1)’.
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Ik ben ervan overtuigd dat deze thema’s nog steeds van wezenlijk belang zijn
voor onze gemeente. Al is de gemeente in de loop der decennia klein geworden,
al zijn we wellicht daardoor teveel naar binnen gekeerd geraakt en teveel alleen
bezig geweest met overleven, we kunnen niet zonder deze inhoud. En, we kunnen
niet zonder een voorganger die de uitdaging die hierin verwoord staat, met enthousiasme en gemotiveerd mét ons samen wil oppakken.
Daarom geldt de tweede hartelijke gelukwens naast de gemeente onze nieuwe
voorganger, ds. Aly Meijer, die het beroep heeft aangenomen en op 1 juni officieel
met haar werk onder ons zal beginnen, na de kennismakingsperiode van de afgelopen weken.

Bezegeling van het contract door Aly Meijer, Diny Wouda en Anne-Rie Bus. Foto: Ruud Mulder.

Ik heb er alle vertrouwen in dat onze nieuwe voorganger inderdaad de hierboven
genoemde uitdaging op een eigentijdse wijze zal aangaan. Maar zij kan het niet
alleen en wij kunnen nu niet achterover gaan leunen. Gemeente-zijn is sámen
onderweg zijn, sámen verantwoordelijkheid dragen, sámen taken op ons nemen,
ja, sámenwerken met haar en met elkaar, waar mogelijk en naar ons beste kunnen (op de ledenvergadering van 16 mei riep de interim-voorzitter de leden op
zich te realiseren dat er vacatures zijn in de kerkenraad).
Na ruim anderhalf jaar draag ik al mijn taken als consulent met ingang van 1 juni
aan haar over. Aan mijn pastorale bezoeken als consulent van de gemeente komt
een einde. Ik schreef eerder al dat ik alleen nog op verzoek van ds. Aly Meijer
zelf, haar zal begeleiden in de beginperiode in onze gemeente.
Van mijn kant dank ik u van harte voor alle vertrouwen dat u mij gaf tijdens de
ledenvergadering in het najaar van 2019, aan het begin van mijn consulentschap,
en gedurende die hele periode. Ik was natuurlijk vertrouwd met verreweg de
meesten van u vanwege mijn eerdere predikantschap en vond het fijn kennis te
maken met een aantal nieuwe leden en vrienden (al had ik nog wel meer bezoeken als consulent willen afleggen).
Ik dank ook de Redactie van ons GemeenteNieuws voor haar waarderende woorden in het meinummer! Ook dank ik hen die andere taken in de vacante tijd op
zich namen, zoals collega Christien Duhoux die, zo hoorde ik, met verve de bijbelkring leidde. Ik dank zr. Marjo Werkhoven voor haar tijd als lid van de
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kerkenraad en als voorzitter, een taak die zij kortstondig én grondig op zich nam
maar die zij helaas niet kon voortzetten.
Van de leden die ik bezocht wil ik hier één naam op haar eigen verzoek noemen,
zr. Corrie Hosper. De laatste keer dat ik bij haar was, vroeg zij mij om de hartelijke groeten aan de gemeente over te brengen. Bij dezen. Vanwege haar verminderde gezondheid lukt het haar helaas niet meer om naar onze vieringen in
de Waalse Kerk te komen. Dat spijt haar zeer, omdat ze altijd tot op de dag van
vandaag een trouw en meelevend lid is geweest. Jarenlang was zr. Hosper actief
in de Commissie van Bezoek en onder meer op zeer zorgvuldige wijze betrokken
bij de voorbereidingen van de jaarlijkse Kerstgroet van de gemeente. Namens
ons allen dank ik haar hiervoor hartelijk en wens ik haar en haar zoon en schoondochter alle kracht toe.
Dat laatste wens ik u allen ook! We kruipen gelukkig dankzij de vaccinaties langzaam uit het coronajaar, al zal dit virus ons blijven vergezellen als ik de deskundigen mag geloven. Dus eindig ik mijn allerlaatste bijdrage als consulent met de
wens waarmee ik steeds mijn bijdragen eindigde: blijf zo gezond mogelijk, alle
kracht en sterkte, moed en vertrouwen, met een hartelijke groet, Ruud Mulder.
(1)
Gerke van Hiele (red.), Aangeraakt door de Eeuwige. Geloofsboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten, Zoetermeer 2001, blz. 116-117.

BEDANKT
Afscheidscadeaus voor Elaine en Han

Op zondagmiddag toen wij thuis kwamen van een bezoek aan onze zoon en zijn
vrouw en hun twee kinderen Daniel en Alicia, waren wij net binnen toen onze
buurvrouw Magda aan de deur kwam. Zij vertelde dat ‘een mevrouw van de kerk’
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was langs gekomen met twee prachtige bossen bloemen voor ons. Omdat wij niet
thuis waren had ‘de mevrouw’ de bloemen afgegeven bij Magda. Wij hebben de
bloemen opgehaald en in 2 vazen gedaan en zij staan prachtig bij ons in de
woonkamer waar wij ervan kunnen genieten.
Daarna ontdekten wij tot onze verrassing dat er 3 enveloppen voor ons in de
brievenbus lagen. Binnen twee van de enveloppen waren er cadeaubonnen en in
de derde was er een kaart voor mij om mij te bedanken voor mijn inzet voor de
DGA in de afgelopen jaren.
Ook namens Han wil ik de leden van de DGA bedanken voor deze tekenen van
waardering voor onze inzet in de afgelopen jaren. In de komende tijd zullen wij
misschien wat minder vaak in de diensten aanwezig zijn, maar wij blijven betrokken bij de Gemeente waarvan wij houden. Nogmaals onze dank voor de prachtige
bloemen en cadeaus.
Hartelijke groet,
Elaine Bohlken
VIERING OP 2 MEI 2021

Op de zonnige zondagmorgen van 2 mei 2021 leidde
Aly Meijer voor het eerst de
goed bezochte dienst. Ze
was nog net niet beroepen,
maar we konden alvast met
haar kennismaken.

Bas Wuite zat achter de piano en Elaine Bohlken nam
voor
haar rekening
de
schriftlezingen Micha 4:1-5
over de vereniging van volkeren die in vrede zullen leven met Jacobs God (‘…geen
mens zal meer weten wat
oorlog is’) en Johannes
21:15-19 over de bekende
dialoog tussen Jezus en Simon Petrus: ‘Simon, zoon
Kennismakingsdienst met Aly Meijer op 2 mei 2021. Foto:
van Johannes, heb je mij lief,
IGV.
meer dan de anderen hier?’
en als Petrus dat bevestigt ‘Weid mijn lammeren’, oftewel geef leiding aan het
voortzetten van mijn opdracht.
De overweging, uitgesproken door Aly Meijer, begon ermee dat Lazarus, in het
Johannes evangelie aanvankelijk de belangrijkste discipel was, waarna Simon Petrus die rol kreeg toebedeeld. Aly verklaarde die rolwisseling uit de twee tradities
binnen het vroege Christendom, de Judese en de Galilese, waartussen de opsteller een brug wilde slaan.
De Judese traditie van het Johannes evangelie is voornamelijk naar binnen gericht, op het heil van het Judese volk zelf, en de Galilese traditie is meer naar

8
buiten gericht op het heil van alle volkeren. Beide tradities vullen elkaar in feite
aan.
Dan blijkt Petrus een held, omdat hij weet dat zijn einde een drama wordt als hij
het stokje van Jezus overneemt.
Zo zijn er in de recente geschiedenis voorbeelden van helden die hun geloof trouw
bleven, wetende dat het hen leven zou kosten. Dat was ook die eenvoudige Oostenrijkse man die voor de Nazi’s niet aan de oorlog wilde deelnemen.
Op ons eigen niveau hebben we ook met een soort ‘oorlog’ te maken, een ecologische, waarbij het leven in zee en op het land bedreigt wordt. Aan de bestrijding
daarvan kunnen we het onze wel degelijk bijdragen (‘We moeten geen vissen
meer vangen met allemaal bijvangst, we moeten mensen gaan vangen’).
Aly besloot met een vertellend, beschouwend en opbeurend gedicht over de natuur van de Poolse dichteres Wislawa Szymborska.
BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 6 juni gaan Aly Meijer en Ruud Mulder samen voor in deze dialoogdienst. De officiële intrededienst van Aly hevelen we over de zomer heen. Dit in
de hoop dat er tegen die tijd meer mogelijk is, zodat het een nog feestelijker
dienst kan worden. Wel zullen we deze zondag stilstaan bij het afscheid van Ruud
Mulder als consulent van onze gemeente.
Op zondag 20 juni gaat wederom Ineke Reinhold voor in de dienst.
Op zondag 27 juni komt Bauke van Hulst nog nét voordat hij op vakantie gaat
speciaal naar Arnhem. Dus extra fijn als ook hij voor een goedgevulde kerk voorgaat.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Beroepen per 1 juni 2021 als predikant: ds. Aly Jitske Jacoba Meijer
Adres: Tirol 119, 3524 KK Utrecht. Telefoon: 030-2318678 of 06-26493146
E-mail: alyjjmeijer@gmail.com
ZOMERKRING
Inspiratiebronnen
Data: 25 juni, 9 juli en 23 juli 2021. Tijd: van 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: nog onbekend.
Leiding: Aly Meijer, predikant Doopsgezinde Gemeente Arnhem
Opgeven bij: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of 06-26493146
Wat inspireert jou? Door wie of wat laat jij je inspireren? Uit welke inspiratiebronnen put jij? Daarover gaat deze Zomerkring: Inspiratiebronnen.
Welke inspiratiebronnen zijn typisch doopsgezind, remonstrants, vrijzinnig of
Waals? Welke inspiratiebronnen hebben we gezamenlijk?
Mogelijk is één ervan de beweging, die al eerder bestond ‘De Moderne Devotie’
beweging van Geert Grote, die in Arnhem werd vormgegeven door de Zusters
Agnieten, die leefden in het Agnietenklooster waarvan de Agnietenkapel, nu de
Waalse Kerk, onderdeel was. Kan deze mystieke beweging ons vandaag de dag
nog inspireren?
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Uit het Verborgen leven. Arnhemse mystiek in de zestiende eeuw. Hans Kienhorst en Jan Kuys. ISBN: 978
94 91226 04 5

OPBRENGST COLLECTES
Mei
Eigen gemeente
€ 126,30
Menno Simons Fonds ADS € 76,70
Zending, pinksterinzameling ADS
€ 88.90

Kloosteringang Sint-Catharinagasthuis
(voormalig Agnesconvent te Arnhem,
westelijke arm. Jan Jacob Fels (18161883), olieverf op paneel.

BESTEMMING COLLECTES
Juni
6 juni
Christian Peacemakers Team
20 juni Christian Peacemakers Team
27 juni

lnloophuis Almere (ADS)

EVENEMENTEN
Wereldvluchtelingendag
Op 20 juni 2021 is het Wereldvluchtelingendag. De Raad van Kerken roept op om
op deze zondag in de Kerken aandacht te besteden aan het lot van vluchtelingen
wereldwijd. De hulporganisatie ‘Kerk in Actie’ heeft liturgische suggesties gemaakt. Zie hiervoor: kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/doe-mee-met-wereldvluchtelingendag/
In 2019 zijn er meer mensen op de vlucht dan ooit. De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR becijfert dat er 79,5 miljoen mensen op de vlucht zijn voor oorlog
en geweld. Het vorige recordjaar was 2018 (70,8 miljoen). 6,6 miljoen Syriërs
zijn hun land ontvlucht. 40% van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar en 85%
van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in een ontwikkelingsland.
Naast ‘Kerk in Actie’ kunt u zelf deelnemen aan de actie ‘Deel je cake’ om met
vluchtelingen uit de eigen omgeving in contact te komen. Ontmoeting is hier belangrijk en zeker een verrijking voor alle partijen.
Met goede vis is niets mis
Volgens het WWF zijn ongeveer 3 miljard mensen mede afhankelijk van de visserij voor hun inkomsten en voedsel. Bijna een derde van alle onderzochte visbestanden zijn overbevist. Dat wil zeggen dat er meer vis wordt gevangen dan
er weer bijkomt. Langdurige overbevissing zorgt ervoor dat soorten (lokaal) uitsterven.

10
Door goed beheer kan op zo’n manier gevist worden dat de vispopulaties in evenwicht blijven. Belangrijke maatregelen zijn vangstbeperkingen, het verminderen
van bijvangst en het beschermen van de voedsel- en paaigebieden.
Duurzame visserijen worden gecertificeerd. Dit geldt ook voor kweekvis. De
groene labels van de VISwijzer van Plus en het MSC- en ASC-keurmerk van
bijvoorbeeld AH, Jumbo en Aldi helpen ons een bewuste keuze te maken. We
hoeven dan af en toe een stukje vis zeker niet geheel van tafel te bannen.
Het wilde deel van de wereld
Over de natuur in het Antropoceen
In dit nummer van GN komen we op verschillende plaatsen de natuur tegen. Ten
slotte nog een boek, dat onze blik op de aardbol vestigde.
In het Antropoceen stelt de mens zichzelf centraal en probeert hij de wereld op
grote schaal te beheersen. De natuur wordt gereduceerd tot instrument en verliest haar intrinsieke waarde.
Virginie Maris pleit voor een herwaardering van de natuur in haar radicale anderszijn. Tegenover de platte, grenzeloze wereld van het Antropoceen stelt Virginie
Maris ‘het wilde deel van de wereld’.
Haar benadering veronderstelt een andere manier van denken over, en omgang
met de natuur. Het is van belang onszelf te begrenzen, om zo de soevereiniteit
van de wilde natuur zeker te stellen, en haar te beschermen tegen uitbuiting en
vervreemding. We moeten ons in de wilde natuur gedragen als bezoekers van
een vreemd land, niet als opzichters of beheerders.

Maris, V. (2021). Het wilde deel van de wereld. Over de natuur in het Antropoceen. Boom Uitgeverij.

(EIGEN)AARDIGHEDEN
Kronkeltaal
Komt u ook wel eens gesproken of gedrukte taal tegen waar u een lichte siddering
van krijgt? Of het gebruiken van Engelse woorden, terwijl er prima Nederlandse
alternatieven voor zijn. Een paar voorbeelden waar uw redactie enigszins van
gaat rillen: content, ...zeg maar…, ….een soort van…, niet mijn ding, chillen, …dat
wil je niet weten, amazing, woke en zo meer.
Laat het ons weten via redactie@doopsgezindenarnhem.nl of per brief naar Stationsstraat 32, 6671AW Zetten. We willen ze verzamelen en er een artikel over
schrijven.
REDACTIONEEL
De bezorgde voelspriet
In de zaal kwamen dagelijks jongeren bijeen. Dat ging al jaren zo. Het was een
gezellig ingerichte plek, met koffiehoek en een bloemetje op tafel.
Wel mankeerde er iets aan de veiligheid. De nooduitgangen waren regelmatig
geblokkeerd met opgestapelde stoelen en tafels.
Niemand die het zag, maar de nieuw aangestelde medewerker Johan (niet zijn
echte naam) was er verbaasd over en trok aan de bel. Zijn leidinggevende wuifde
het echter weg; het kwam maar een enkele keer voor en waar moest je met het
meubilair anders naar toe.
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Het zat Johan niet lekker en hij probeerde het tevergeefs nog een paar keer.
Teleurgesteld belde hij uiteindelijk de Inspectie SZW, vroeger de Arbeidsinspectie. Die nam contact op met de organisatie. De chef stapte daarop ontstemd op
de ploeg medewerkers af met de vraag: ‘Wie heeft de inspectie gebeld?’
Johan was toevallig afwezig, dus niemand stak zijn vinger op.
Toen Johan het hoorde, meldde hij zich. Dat kwam hem tot zijn teleurstelling op
een berisping te staan, niet omdat hij een gevaar signaleerde, maar omdat hij
verzuimd had de chef van zijn actie op de hoogte te stellen. Een poging van de
chef om arbeidsrechtelijke gevolgen te ontwijken.
Johan was furieus, het ging hem niet om wel of niet de chef informeren, maar
om het acute gevaar van een geblokkeerde vluchtroute, bijvoorbeeld bij brand.
Waarom deed Johan, wat hij deed? Hij was oprecht bezorgd en dacht dat het een
kleinigheid was om het meubilair zo op te stellen, dat de nooduitgangen vrij bleven. Maar het werd een conflict.
Een dergelijk beloop komt regelmatig voor, zeggen Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties aan de VU en Vinitha Siebers, onderzoeker professionalisering van organisaties. Het begint vaak met een gemakkelijk
op te lossen kleinigheid en escaleert dan tot een brei van langdurige conflicten.
Dit werkelijk gebeurde voorval laat zien dat mensen bij een waarschuwing, wat
Johan duidelijk deed, kunnen kiezen uit verschillende opties: ontkennen of negeren, meegaan maar niets doen, en de melder bedanken én direct de misstand
oplossen.
De meeste mensen blijken voor het eerste te kiezen. Dat heet het optimisme
effect. Zij hebben de overtuiging dat een ongeluk onwaarschijnlijk en vergezocht
is. Immers, het hier betreffende gebouw is voorzien van brandblusmiddelen en
er is altijd iemand aanwezig die bij een beginnende brand kan ingrijpen.
Maar de kritiek voelt ook als een aanval op hun identiteit, als sociale afkeuring,
zegt Noelle Aarts hoogleraar socio-ecologische interactie. Er volgt in ons hoofd
dan een proces van afweren. Onderzoek laat zien dat de stoplichten in de hersenen als het ware op rood gaan en ze laten relevante informatie dan niet meer
binnenkomen.
Bij een vasthoudende melder ontstaat ongenoegen. Die reflex ligt voor de hand.
Een melding aan het adres van een verantwoordelijke is impliciet ook het benoemen van diens tekortschieten. Dat wordt dan soms weer vertaald naar de klokkenluider. Die heet ‘lastig’, schaadt het prestige van de organisatie of is obsessief,
monomaan of oncollegiaal.
Het openbare leven kent vele voorbeelden. Eijbergen en Siebers stellen dat ontkennen van een misstand, deze van minder waarde achten of in twijfel trekken
van het functioneren van de melder, vaak gebeurt. Sommige melders krijgen te
horen dat ze een coach nodig hebben of dat ze niet goed functioneren. Dit is
meestal de eerste stap van een exit-traject voor de melder, aldus de onderzoekers.
Toch levert het negeren van signalen doorgaans schade op. Soms leidt het tot
een ramp. Een voorbeeld is de veerboot Harold of Free Enterprise die in 1987
vlakbij de haven van Zeebrugge verging. Voordat het kapseisde, had de roerganger gewaarschuwd dat het schip niet koersvast was en niet luisterde naar het
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roer. Met die informatie is door de scheepsofficieren niets gedaan. De ramp kostte
uiteindelijk 193 mensen het leven.
Als een chef gaat voor de tweede optie, is er sprake van uitstelgedrag. Daarbij
kunnen de onderlinge relaties onder druk komen te staan. De een ervaart dat er
niet naar hem wordt geluisterd en de ander dat de melder een ‘zeur’ is. De eerste
zal ertoe neigen zich krachtiger te manifesteren, de tweede schiet des te sterker
in de afweer-modus. Er ontstaat een ongezonde dynamiek, maar het probleem
waar het om gaat, blijft onopgelost.
En dan de derde optie. Kritische melders zijn als voelsprieten die een misstand
haarfijn signaleren en de vinger feilloos op de zere plekken leggen, en daarmee
leed, schade en reputatieverlies voorkomen. Tijdig ingrijpen kan naast levens,
tientjes, maar onder omstandigheden miljoenen schelen. Zij zijn hun gewicht in
goud waard. Verantwoordelijken hebben goede redenen om ze te koesteren, zij
zijn hun antenne.
Geraadpleegde bronnen: 1. Eijbergen van, R. & Siebers, V. (2020). Patronen in het proces van
klokkenluiden. Vrije Universiteit Amsterdam, Het Zijlstra Center for public control, governance &
leadership. 2. Jong de, R.J. (2007). De lessen van de Herald of Free Enterprise. Maritiem Nederland.
3. Aarts, N., Steuten, Ch. & Woerkum van, C. (2014). Strategische Communicatie. Koninklijke van
Gorcum.

AGENDA
Wanneer?
Zo 6 juni
Do
Zo

10 juni
20 juni

Vrij 25 juni
Zo

27 juni

Wat?
Gezamenlijke Dienst van
Aly Meijer en Ruud Mulder
Piano: Bas Wuite
10.00 Kerkenraad
10:00 Dienst, Ineke Reinhold
Orgel: Mark van Vreden
19:00- Zomerkring
21:00 1e in de reeks van drie (9/7
en 23/7)
10:00 Dienst, Bauke van Hulst
Piano: Petra Polman (o.v.b.)
10:00

Waar?
Waalse kerk, Arnhem
Huize van Binsbergen
Waalse kerk, Arnhem
nog onbekend
Waalse Kerk, Arnhem

In het kader van de coronamaatregelen is het nog steeds noodzakelijk om u aan
te melden voor de diensten. Dat kan bij Anne-Rie Bus, arbus35@gmail.com of
tel. 024 - 322 1076.
SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET JULI/AUGNUMMER VAN HET GEMEENTENIEUWS:, uiterlijk dinsdag 22 juni, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
CITAAT VAN DE MAAND
Zonder gemeenschappelijk gedeelde en wijd verankerde morele waarden en verplichtingen zullen noch de wet, noch democratisch bestuur, noch zelfs de markteconomie goed functioneren.
Václav Havel (1936-2011) Tsjechisch schrijver, dissident en politicus.
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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

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met
ongeveer 60 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en
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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.

