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VOORWOORD, door Diny Wouda

Foto: Quest.

De wens van de regenboog
Ik wens je het rood van de passie
waardoor je voelt dat er bloed door je aderen stroomt
ik wens je het oranje van de ondergaande zon
waarin jij je kunt hullen als in een deken van troost
ik wens je het geel van narcissen
zodat je blijft geloven in opstaan en verder gaan
ik wens je het groen van het gras
zodat je weet dat er grond onder je voeten is
ik wens je het blauw van water om af te spoelen wat mis gaat
ik wens de kleur paars, dat als een mantel van waardigheid om je
heen geslagen ligt
ik wens je het grote licht waarin alle kleuren samensmelten
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VAN DE KERKENRAAD
Terugblik: op 6 juni jl. gingen Aly Meijer en Ruud Mulder samen voor in een swingende
dienst maar er was ook aandacht voor een serieuze noot. En, we konden weer zachtjes meezingen. Voor Aly was het haar eerste officiële dienst als dominee van onze
gemeente. Voor Ruud daarentegen zijn afscheidsdienst als consulent bij ons gedurende de afgelopen anderhalf jaar.
Vanaf 18 juli breekt de periode van de zomerdiensten aan. In samenwerking met de
Parkstraatgemeente en de Walen worden gedurende die periode (18 juli t/m 15 augustus) om toerbeurt de diensten georganiseerd. In de agenda (zie achterin dit GN)
staat nadere info. Denkt u eraan dat de aanvangstijden kunnen verschillen. Een goede
zomerperiode toegewenst!
Vooruitblik: Velen van ons zijn inmiddels gedeeltelijk of geheel gevaccineerd. Aangezien ook de versoepelingen een vergevorderde fase ingaan, kunnen we hopelijk na
de zomerdiensten weer koffie/thee na afloop van een dienst gaan schenken. Tot die
tijd zullen we het zonder natje en droogje moeten stellen en blijven we ingetogen
zingen. Met dat vooruitzicht hopen we op zondag 5 september de intrededienst van
Aly Meijer te vieren. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
Anne-Rie Bus
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 4 juli gaat Minze Postma uit Drachten ons voor in de dienst. Zijn thema voor
deze zondag is ‘De verborgen Aanwezige’. Aan bod komen teksten uit Exodus en
Johannes, maar ook een Psalm van Huub Oosterhuis.
Op zondag 18 juli gaat André Maris als eerste voor in de reeks van zomerdiensten.
André is inmiddels een bekend gezicht in onze gemeente.
Voor de zomerdiensten kunt u de agenda achterin raadplegen.
Vanaf 22 augustus zijn er weer onze eigen doopsgezinde diensten, waarin op 22 augustus Ineke Reinhold voorgaat en op 29 augustus Willem van Bloemen.
BIJ HET AFSCHEID VAN RUUD MULDER ALS CONSULENT
Uitgesproken door Marjan van Binsbergen
Beste Ruud,
In 2019 hebben Elaine en Diny jou gevraagd om consulent te worden van onze gemeente.
Ondanks dat je net met pensioen was gegaan, heb je toch ja gezegd en daar waren
we heel erg blij mee.
Maar niet te denken dat pas na 1½ jaar voor jou het einde hiervan in zicht was.
Het aanstellen van een predikant heeft lang op zich laten wachten door alle beperkingen van corona en moesten we steeds alles weer uitstellen.
In die periode heb je veel pastoraal werk verzet inclusief ook andere werkzaamheden,
dat je deed om ons zo veel mogelijk te ontlasten, terwijl je zelf ook nog corona kreeg
in die periode.
Wat voor ons als kerkenraad een groot voordeel was, is dat je alle ins en outs van de
gemeente en de mensen kent, dus ons geweldig kon adviseren.
De kerkenraadvergaderingen heb je altijd trouw bezocht en heb ik, en ik spreek ook
voor de anderen, als heel fijn ervaren. En plezier hebben we ook gehad.
Nu de laatste maanden na het stoppen van Han en Elaine, kwam er ineens heel veel
op ons af en heb je geweldig geholpen, en ons vooral gesteund. Ruud, wat heb je
veel op je genomen!
Wij zijn jou daar heel erg dankbaar voor. Je hebt ons met raad en daad bijgestaan.
Als er vragen zijn, hopen we dat we nog even bij je mogen aankloppen.
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We zullen je missen. Nu neemt Aly het stokje van je over en het is fijn dat er nu een
nieuwe predikant is en we een hele nieuwe fase ingaan.
Dan is nu het moment gekomen dat we jou iets aanbieden voor je inzet en het werk
wat er door jou in afgelopen tijd is verzet.
ROZEN
De ‘duo-dienst’ op 6 juni 2021, voorgegaan door Aly Meijer én Ruud Mulder, en muzikaal begeleid door Bas Wuite, had niet één, maar minstens vier hoogtepunten.
Het hoofdthema was het omgaan met conflicten, zoals tussen de Efraïmieten en de
Gileadieten (Rechters 12: 1-6). Ook de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen
waren, zochten het conflict met Jezus via allerlei beschuldigingen (Marcus 3: 20– 35).
En, kwamen of komen in ons leven nooit conflicten voor? Een retorische vraag, maar
hoe gaan we ermee om?
De Gileadieten waren onvermurwbaar. Zij maakten korte metten met hun broeders,
terwijl zij nota bene nauw aan hen verwant waren.
Jezus deed het anders. Hij zei tegen de Schriftgeleerden en de omstanders: ‘Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden
vergeven,…’ en toen ze zeiden ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u’,
antwoordde Jezus: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil
van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’
Een bijzonder hoogtepunt
was de dialoog tussen Aly
en Ruud, waarbij Ruud terugkeek op zijn consulentschap met mooie en moeilijke momenten en Aly
vooral enthousiast vooruitblikte.
Ze zwaaide met een stokje
inclusief tekst dat symbool
stond voor het overdragen
daarvan door Ruud.

Aly Meijer zwaait met het overgedragen stokje.

Op de vraag hoe om te
gaan met conflicten was
Ruud uitgesproken. ‘… als
in mijn gemeente zoiets
zou plaatsvinden als onenigheid tussen broeders
en zusters, dan zou ik een
poging doen met elkaar in
gesprek te komen als iedereen daartoe werkelijk
bereid is. Te pogen de gevoelens van gekwetst-zijn
over en weer te erkennen
en over de eigen schaduwen en blinde vlekken en
eigen ego’s heen te stappen en toch de ander weer
te groeten, in de ogen te
kijken, te ontmoeten, het

6
gesprek aan te gaan. Te zeggen, als het klimaat veilig genoeg is, over en weer wat
ieder zelf nodig heeft om weer verder te kunnen met de ander.’
Aly: ‘Ik zou proberen om het luchtig te houden, om alles in het juiste perspectief te
blijven zien. Ik ben een echte bemiddelaar, ik begrijp vaak beide kanten goed en
probeer die beide stemmen ook evenwichtig aan te horen. Ook probeer ik me zelf er
niet door van de wijs te laten brengen en in de gaten te houden waar het ook alweer
echt om draait. Wat is ook alweer de essentie van waar we mee bezig zijn in deze
gemeente?’
Een aspect van die luchtigheid was misschien wel het volgende hoogtepunt.
Aly startte een funk rocknummer uit haar jeugd met de fop-titel ‘Dance little sister’.
De hoofdrol in het nummer is namelijk helemaal niet voor het kleine zusje weggelegd,
maar voor grootmoeder die aangemoedigd wordt om uit haar schommelstoel op te
staan en te gaan dansen.
Aly nodigde allen uit om samen met haar, ‘uit uw rockende stoel te komen en te
gaan dansen. Het lied is
nogal aanstekelijk, dus
schroom niet.’
Daarop dansten en bewogen
of klapten in hun handen de
aanwezige zusters en broeders op het ritme van het
lied met een routine alsof zij
zelf terug waren in hun jonge
jaren.

Ruud Mulder en Coby van der Berg reiken een roos uit aan Marjan van Binsbergen.

inspanningen voor de DGA gedurende vele jaren.

Een hoogtepunt was zonder
twijfel ook het door Ruud met de nodige symboliek aanbieden van een roos aan
diverse broeders en zusters.
Zo ontving Louise er een als
(waarschijnlijk) de vaakst
aanwezige kerkganger. Maar
ook anderen werden verrast
met een roos vanwege hun
vele en toegewijde werk voor
de DGA.
Aly kreeg er ook een als onze
nieuwe predikant, die zij
doorgaf aan Han Bohlken als
blijk van bijzondere waardering voor zijn niet aflatende

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Er waren in juni 2021 geen mutaties.
ZOMERKRING
(Herhaald bericht)
In de zomer zijn er onder leiding van ds. Aly Meijer avonden gereserveerd over inspiratiebronnen, waaronder de Moderne Devotiebeweging.
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U bent van harte welkom in de Waalse Kerk op vrijdag 9 juli en in de Voorhof van de
Parkstaatgemeente op vrijdag 23 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur
Opgeven bij: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of 06-26493146
Wat inspireert jou? Door wie of wat laat jij je inspireren? Uit welke inspiratiebronnen
put jij?
Neem op een avond hier iets van mee. Een gedicht, tekst, boek, lied, muziekstuk een
afbeelding van een kunstwerk of iets anders wat jou inspireert.
We staan verder stil bij: 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 Devotiebeweging
van Geert Grote, die in Arnhem werd vormgegeven door de Zusters Agnieten, die
leefden in het Agnietenklooster (Daarvan was de Agnietenkapel, nu de Waalse Kerk,
onderdeel).
Kan deze mystieke beweging ons vandaag de dag nog inspireren? We gaan teksten
bestuderen die uit deze Moderne Devotiebeweging zijn geschreven in Arnhem.

DE BIJBELKRING VAN CHRISTIEN DUHOUX
Toen Paul Thimm in november 2019 naar Aalsmeer vertrok, kwam het aanbod
van de GDB om voor ons een kring te leiden. Daar waren we heel blij mee. En ze
vonden Christien Duhoux om dat te doen.
De bijeenkomsten
dit verstoord door
ook een paar keer
we soms een paar

waren toen nog bij Maria Jansen in Velp, maar al gauw werd
corona. We konden toen soms uitwijken naar De Elleboog en
naar De Voorhof van de Parkstraatgemeente. Helaas moesten
maanden overslaan vanwege de strengere lockdown.

Christien heeft ons twee seizoenen inclusief de zomerkring 2020 verteld over de
‘kleine profeten’ en zoals zij dat deed is natuurlijk niet na te vertellen. Daarom de
herinnering, die zij ons op de laatste bijeenkomst op 28 mei heeft uitgereikt. Zij
heeft heel wat gedachten bij ons opgeroepen…
Christien reisde, met een mooi boeket als dank, weer naar het westen van het
land.
Han Bohlken
Ter herinnering aan twaalf kleine profeten
Kijk, daar was weer een profeet, het
was Hosea.
En die had gedroomd van liefde en
van trouw dat je net zo veel van God
zou kunnen houden als je anders van
je allerliefste houdt.
En Hosea ging de straat op en hij zei:
‘ Trouw en liefde is het helemaal voor
mij.’

wel.
En een boer ging naar de stad, zijn
naam was Amos.
En hij sprak de mensen toe als een
profeet: ‘Arme mensen hebben honger en geen eten en jullie rijken hebben eten bij de vleet. Waarom deel je
niet het eten met elkaar? Wie niet
deelt die maakt nooit onze dromen
waar.

Al het koren van het land was opgevreten door de sprinkhanen, en nu
was er geen brood.
Het volk riep: ‘Joël, jij profeet, jij
moet het weten. Leg jij eens uit,
waarom opeens die hongersnood?’
En Joël zei: ‘Als ik ze zie, Israël, die
sprinkhanenuitvreters, ze lijken jullie

En Obadja de profeet zag deze dingen
en hij riep naar Edom: ‘Hé zeg, kan je
wel met zo'n leger tegen een groepje
vluchtelingen? Is de naam van God
bij jullie niet in tel?
Maar wacht maar af, want dit wordt
weer eens recht gezet op de dag dat
God zijn arme volkje redt.’
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In het noorden lag een stad met
hoge muren. Het was Ninevé, de
stad van moord en brand. Het
wordt tijd, dacht God, dat ik iemand ga sturen om te zeggen: ‘Jullie leven houdt geen stand. Beste
Jona’, zei Hi j, ‘jij bent mijn profeet. Ga naar Ninevé, de stad die
mij vergeet.’

En opeens liep in de stad profeet
Sefanja, half buitenlander en half
Israëliet.
Ieder huis en straatje van de stad
bekeek hij en hij riep: ‘Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet. Jullie denken in
een mooie stad te zijn, maar als je
goed kijkt, is het hier net een woestijn.’

En ook Micha die begon te profeteren dat het uit moest zijn met onrecht en geweld. Dat de mensen nu
de vrede moesten leren, maar op
een keer heeft hij ook van zijn
droom verteld: ‘Ik heb gedroomd’,
zei hij eens, ‘van een mensenkind
dat de geweldenaars op aarde overwint.’
En het arme volk zat stil in angst en
beven want een leger kwam eraan
uit Ninevé.
Het volk was zwak en vreesde
daarom voor zijn leven want dat leger nam de ergste wapens mee.

Wat een getimmer in de stad, de
mensen bouwden mooie huizen
met vier muren en een dak. Met
een kachel om het lekker warm te
houden en met zachte luie stoelen
voor ‘t gemak.
‘Dat is prachtig’, zei toen Haggai, de
profeet, ‘maar 'k ben bang dat je
het belangrijkste vergeet.’

Maar toen kwam Nahum en hij zei:
‘Zo spreekt de Heer, wees niet bang,
van Ninevé hoor je nooit meer.’
En de mensen vroegen ‘Waar is God
gebleven? Waarom hebben zwakke
mensen veel verdriet en de schurken
in het vechten zeer bedreven,
waarom worden die zo rijk en treuren
niet?
En ze vroegen het aan Habakuk de
profeet. En die zei: ‘Wat denk je,
dat ik alles weet?’

Zacharia zei: “Wanneer je leeft in
vrede en wilt zorgen voor elkaar
dan word je sterk. Dus voor geklaag
en voor gezeur is er geen reden.
En nu is 't uit met dat geruzie, aan
het werk! Zie, heel de wereld wordt
jaloers en zegt: ‘Kijk daar, dat lieve
land van vrede, woonde ik er
maar.’
Ik wil geld verdienen, rijk zijn, ja
wat dacht ie, hoor ik je zeggen,
maar ik lach je vierkant uit.”
Dan zeg je: 'Hé jij Maleachi,
waarom lach je?'
‘Omdat ik als profeet zie waar jouw
werk toe leidt. Luister goed, want
nu verklap ik Gods geheim: Alleen
wie werkt voor iedereen, zal gelukkig zijn.’

HERINNERINGEN VAN EEN GEESTELIJK VERZORGER, door Aly Meijer
Afgelopen maand heb ik afscheid genomen van het verpleeghuis, om mij volledig
te kunnen richten op mijn werk als predikant bij de Doopsgezinde Gemeente
Arnhem.
Nu met de Sywert van Lienden-mondkapjesaffaire, mondkapjes waarvoor een
euro per stuk teveel is betaald, komen bij mij allemaal herinneringen boven aan
de gebeurtenissen mei-juni vorig jaar. Bijvoorbeeld aan 5 mei 2020, de dag voordat we in ons verpleeghuis verplicht werden om mondkapjes te gaan dragen.
Gewoonweg omdat de bescherming tegen de overdracht van het virus voor ons
en met name voor de bewoners niet in voldoende mate aanwezig was.
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Graag wil ik u vertellen over mijn herinneringen aan de maanden mei en juni
2020 in het verpleeghuis, waar ik tot 1 juli 2021, de Dag der Vrijheden (keti koti)
werkzaam ben.
Bevrijdingsdag 2020
Dhr V. gesproken op 5 mei, Bevrijdingsdag 2020, 75 jaar bevrijding. Wat een
vrolijke, gedenkwaardige dag moest worden, voelde niet als Bevrijdingsdag,
maar eerder als gevangenisdag.
‘Dank je wel, eindelijk weer eens een normaal gesprek’, zegt dhr. V.
Ja, dat is mijn werk, normale gesprekken voeren met mensen in abnormale omstandigheden.
Dhr. V. blijkt een paar dagen later te zijn overleden. Niet in het bijzijn van zijn
familie. Zijn gezondheid verslechterde daarvoor te snel. Waarschijnlijk ben ik een
van de laatsten, die een normaal gesprek met hem voerde over zijn leven, over
wie hij was: vader, echtgenoot, ondernemer, automonteur en draaiorgelreparateur. ‘Ik maak me vooral zorgen om de ondernemers’, zei hij.
Zorgmedewerkers zijn deze dagen te druk voor normale gesprekken, zoals altijd,
maar nu nog meer dan anders, i.v.m. het bewaken van de anderhalve meter en
het toezien op de handhygiëne.
De volgende dag worden we gesommeerd om mondkapjes te dragen, als we ons
onder bewoners begeven. Daar gaat je normale gesprek. Nu zien mensen geen
geestelijk verzorger meer, maar een halve medicus met een chirurgisch mondkapje. Mensen zien niet meer wanneer je een grapje maakt of iets serieus bedoelt. Onze glimlach is verdwenen.
Wat zijn we aan het doen?
De familie kan al acht weken niet langskomen, ook echtgenoten en echtgenotes
niet. Wat zijn we aan het doen? Bewoners mogen niet naar buiten, niet naar hun
vrienden en familie, niet naar de winkel of even naar de friettent op de hoek.
Soms ontsnapt er een bewoner aan het toezicht op deze regel.
Woont er een echtpaar wel in hetzelfde verpleeghuis, maar niet op dezelfde verdieping, dan mogen ze elkaar slechts 2 keer per week zien, op anderhalve meter
afstand van elkaar, met mondkapje op en elkaar vooral niet aanraken.
‘Ik zou hem zo graag willen vastpakken, nog even zijn hand vasthouden. Hij praat
bijna niet meer’ vertelt mw. M. in tranen. ‘Ik zie hem achteruit gaan. Straks ben
ik hem kwijt, zonder dat ik hem nog heb aangeraakt. Ik wil hem zo graag laten
voelen dat ik van hem houd. We zijn al meer dan vijftig jaar getrouwd!’
‘Ik zal een goed woordje voor u doen in het crisisteamoverleg’, zeg ik aangeslagen, maar strijdbaar. Een paar dagen later is haar echtgenoot overleden. Mw. M.
heeft hem de dagen ervoor nog wel even mogen en kunnen vasthouden, godzijdank. Na de begrafenis gaat zij met ‘ontslag’, ook al is de thuiszorg nog niet
helemaal geregeld. Anders moet zij na de begrafenis twee weken in quarantaine
op haar slaapkamer, net zoals een andere mevrouw die haar man verloor. Alles
om het besmettingsgevaar te beperken. Ondertussen gaan wij, medewerkers wel
gewoon naar de supermarkt. Wij hoeven niet in quarantaine.
Nieuwe bewoners worden niet getest, want er is niet genoeg testcapaciteit. Ze
worden twee weken in quarantaine gezet op hun slaapkamer. Voor dementerenden een onhoudbare regel.
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Onkruid vergaat niet
We hebben weken in angst gezeten om de kwetsbaarsten niet te besmetten.
Begin mei 2020, is het dan toch zover gekomen, na wekenlang een virusvrij huis
te zijn geweest. Het virus grijpt snel om zich heen. Zorgmedewerkers en artsen
lopen op hun tenen. Maatschappelijk werkers en psychologen ook. Familieleden
zijn in alle staten en maken zich terecht zorgen. Er overlijden meerdere bewoners
vlak na elkaar. Medewerkers worden bijna allemaal ziek. Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, vrijwilligerscoördinatoren, teamcoaches, iedereen
helpt mee in de directe zorg en wordt ook ziek, vaak gelukkig ook snel weer
beter, soms ook niet.
Militaire verpleegkundigen worden ingevlogen. De muziektherapeut, activiteitenbegeleider en geestelijk verzorger bieden verlichting op de woonkamers. De sfeer
onder de bewoners is ondanks alles vrij goed.
Wat blijkt? Meer dan tweederde van de besmette bewoners overleeft het virus
zonder ziekenhuisopname. Met name de vrouwen blijven overeind. ‘Het sterke
geslacht’ en ‘onkruid vergaat niet’, hoor ik menig bewoonster/bewoner gekscherend zeggen.
Hoe blijf je mens?
Hoe blijf je mens onder deze omstandigheden, is de vraag die mij steeds heeft
beziggehouden. Door humor door te laten schemeren, door te huilen wanneer
dat moet, door elkaar verhalen te vertellen en door op te staan tegen de heersende medische ethiek over alles wat wel en niet medisch noodzakelijk is. Er
bleken ook andere waarden van levensbelang en dus noodzakelijk. Zodra het
weer mocht, hebben we zo snel mogelijk de deuren van het huis geopend en
bezoekers binnengelaten, na een gezondheidscheck door vrijwillige bezoekerscoordinatoren, die een jaar lang namen en telefoonnummers van alle bezoekers
bijhielden.
Nu precies een jaar geleden in juni 2020 werd de gevangenis weer een huis. Het
lijkt een eeuwigheid geleden.
Hoe bent u mens gebleven tijdens de lockdown?
Gedicht: Wandeling
In juni 2021 heb ik afscheid genomen van de mij dierbare bewoners in het verpleeghuis. Ik heb de mensen die naar mijn gespreksgroepen kwamen allemaal
een gedicht gegeven als aandenken. Een daarvan, het gedicht Wandeling van
Rutger Kopland, wil ik hier graag met u delen. Op weg naar de redactieleden van
dit blad, kwam dit gedicht als een troostende gedachte in mij op.
Wandeling
Onze gesprekken werden langzaam
onze vragen beantwoordden we met kijken
naar de langzame wereld om ons heen
de dorpen en landerijen in de diepte
de vogels bijna verdwijnend in de hemel
we gingen zitten kijken naar deze prachtige
onverschilligheid van de wereld
naar de overbodigheid van onze vragen
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OPBRENGST COLLECTES VAN JUNI 2021
6 juni Eigen gemeente
€ 75.90
Christian Peacemakers Team
€ 47.30
20 juni Eigen gemeente
Christian Peacemakers Team

€ 20.90
€ 19.00

GRENZEN ZIJN WONDEN WAARUIT MOEDER AARDE BLOEDT, door Rûnbîr
Serkepkanî
De grens snijdt dwars
door ons voorouderlijk
land in Zagros. Het
heeft ons verdeeldheid,
landmijnen en oorlogen, waaronder wreedheden opgeleverd. Het
maakte ons Irakezen
aan de ene kant en Iraniërs aan de andere.
Zelfs de grondstoffen,
de bomen, rivieren en
meren, zijn op die manier verdeeld. Er zijn rivieren waarvan men stelt dat de
bron Iraans is en het water stroomafwaarts Iraaks. Zo absurd en absoluut is die
grens.
Zonder dat we een keus hadden, zijn we allemaal opgegroeid als illegale grensoverschrijders. In zijn jeugd smokkelde mijn oom er goederen. Hij zat daarvoor
een jaar in een Iraakse dodencel. Als er niet zo’n chaos was geweest tijdens de
Koeweit-oorlog had hij niet kunnen ontsnappen. Kort daarna probeerde hij naar
Europa te gaan. Hij werd meerdere keren gevangen gezet in Griekenland en Turkije en vanuit Griekenland naar Turkije gedeporteerd, en van Turkije terug naar
Iraaks Koerdistan.
Toen hij uiteindelijk Zwitserland bereikte, moest hij jarenlang tevergeefs wachten
op asiel. Hij reisde naar Calais en bleef daar een tijdje voordat hij in Engeland
werd toegelaten. Daar kreeg hij een tijdelijke verblijfsvergunning, die niet werd
verlengd. Ondertussen was hij vader geworden. Een van zijn kinderen werd geboren op het vliegveld nog voordat hij naar Engeland ging. Nog voor hij 40 werd,
raakte hij uitgeblust, vroeg vrijwillige terugkeer aan en is nu weer terug in zijn
dorp.
Het verhaal van mijn oom staat niet op zichzelf. Mijn vriend Huner was de knapste
jongen in onze buurt. We waren allemaal jaloers op zijn populariteit bij de meisjes. Hij sprak niet veel. Tegen de tijd dat hij 15 jaar werd, had hij Koerdistan
verlaten en ging aan de slag als mensensmokkelaar tussen de Griekse en Turkse
grens. Na een paar jaar werd hij gearresteerd en zat, nog vóór zijn 25e acht jaar
in de gevangenis.
In Istanbul ontmoette ik toevallig Cebar, voormalige trouwfotograaf uit Raniya.
Een Koerdische vrouw uit een Scandinavisch land was met hem getrouwd. Ze liet
hem veel goud voor haar kopen en dumpte hem toen. Met een gebroken hart en

12
kaalgeplukt van al zijn spaargeld vertrok hij naar Istanbul. Hij ging samen met
een van mijn andere jeugdvrienden naar Café Bosnia in Aksaray.
Alcohol kleurde hun huid rood en ze roken naar sigaretten. Ze spraken over hun
avonturen in de vijfsterrenhotels in de steden aan de Turkse zuidkust. Ze waren
allemaal mensensmokkelaars geworden. Zonder acht te slaan op meeluisteraars,
hadden ze het over dollars en nefers - passagiers – in aantallen alsof ze niet met
echte mensen te maken hadden maar met dieren. Ik had geen trek meer in mijn
biertje met die jeugdvriend en de trouwfotograaf en verliet het stel zonder de
minste behoefte ze ooit weer te zien.
Ik wist toen nog niet dat ik later in Griekenland rechtszaken zou gaan bijwonen
tegen mensensmokkelaars. Studenten, slachtoffers van bedrijfsongevallen, verarmde migranten en mensen die de migrantenboten bestuurden, ongeacht of ze
het om niet, dan wel voor geld deden, stonden daar te wachten op de uitspraak.
Ze hoopten op mildheid van de rechter, een krachtig pleidooi van hun advocaat
of een goed humeur van de aanklager, zodat er rekening zou worden gehouden
met verzachtende omstandigheden, zoals goed gedrag, armoede, jeugdige leeftijd en dergelijke. Vrijspraak was er echter net zo zeldzaam als water op de maan
of haaien in de Egeïsche Zee.
Ze zat achter in de rechtszaal, wachtend op de rechtszaak van haar man. Hij had
het voor háár gedaan. Ze hadden geen geld voor een overtocht over de Egeïsche
Zee voor hen beiden, maar als hij de boot bestuurde en die terugbracht dan
konden ze beiden gratis met een sloepje naar Griekenland. Het lukte hem niet.
Ze was hem nu vier jaar kwijt. Zij had Duitsland al bereikt en daar asiel gekregen.
Ze wachtte tot het pleidooi van haar man door de rechter gehoord zou worden.
Toen hij veroordeeld werd tot nog eens 21 jaar extra gevangenisstraf, stonden
de bewakers hen toe om even in elkaars armen uit te huilen. Daarna namen ze
hem mee. Zij bleef achter met dikke tranen. Die dag kreeg iedereen zware straffen en hoge geldboetes.
Tegen de tijd dat hij vrijkomt, zal hij 50 zijn. Zoveel kostbare jaren, zoveel kostbare levens, verspild door het Griekse rechtssysteem, terwijl de Griekse regering
zelf ook aan mensensmokkel doet. Zo'n 10.000 migranten zijn het afgelopen jaar
systematisch, illegaal teruggesleept naar Turkse wateren op reddingsvlotten en
dergelijke. Het is dezelfde kustwacht, die kwetsbare migranten illegaal terugsmokkelt naar Turkije, die door de Griekse regering en de Europese Unie bejubeld
wordt voor het arresteren van 'mensensmokkelaars'.
Overal waar er een grens is, is er een wonde waaruit Moeder Aarde bloedt, samen
met haar kinderen, en uit die wond bloedt ook de waarheid. Wij moeten al die
kostbare levens en dromen in gedachten houden die verdronken in zee of opgesloten zijn tussen de muren van gevangenissen en kampen. Degenen die verantwoordelijk zijn voor dit lijden zullen aansprakelijk worden gesteld, want wij vergeten niet. Wij blijven niet onkundig van het lijden van Moeder Aarde en al haar
kinderen dat veroorzaakt wordt door grenskolonialisme. Er komt een dag dat
Zagros en de Egeïsche Zee deel uit zullen maken van dezelfde onverdeelde aarde
zonder illegale grensoverschrijders, bewakers en smokkelaars.

13
DE PEN, door Bernd Huibers
Eén wereld
Pieter van der Wijk verraste me met het doorgeven van de pen. Vanzelfsprekend
pak ik de pen graag op. Ik wil jullie graag meenemen naar het leven van Dietrich
Bonhoeffer.
Hij leefde van februari 1906 tot april 1945. In zijn korte leven heeft hij een onuitwisbare indruk gemaakt op heel veel mensen. Niet alleen toen maar nog
steeds.
Als theoloog heeft Bonhoeffer zich niet alleen verzet tegen de nazi’s die in de
jaren ‘30 in Duitsland aan de macht kwamen. Hij heeft met zijn preken, opleidingen van predikanten, zijn boeken en geschriften de theologische onderbouwing
gegeven. Dit maakte hem tot een stevige en bijzondere tegenstander van het
naziregime. Zo stevig dat hij vlak voor de komst van de geallieerde troepen vermoord is.
Vanaf de jaren ‘30 was de heersende leer van protestante en katholieke gezagsdragers dat er sprake was van twee werelden. Een aarde, openbare waar de
nazi’s heersten en een theologische waar pastoor en predikant de voorgangers
waren. Dit maakte dat de geestelijke leiders zich niet hoefde te bemoeien met de
vreselijkheden van het regime.
Bonhoeffer stelde tegenover de zogeheten twee wereldenleer de leer dat er
sprake was van één wereld. Christen zijn kan niet parttime, op alles wat men
doet is het van toepassing. De kern van een goed leven, de Bergrede, hoort bij
alle facetten van het leven. Omdat hij dat – terecht in mijn ogen – zo scherp
stelde, was hij de spiegel voor vele nazi’s waar ze niet in durfde te kijken.
Vragen de tijden waarin wij nu leven net zulke uitdagingen? Moeten wij net als
Bonhoeffer zo leven dat het niet alleen goed is, maar ook een voorbeeld kan zijn
voor de mensen om ons heen? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Door alles wat er
om ons heen gebeurt en door alles wat we daarvan meekrijgen, is het makkelijk
een mening te hebben. Het afwegen van die omstandigheden, feiten en meningen
en daar vervolgens consequent naar handelen is een stuk lastiger.
Om tot een goede afweging te komen gebruik ik de vragen van de Rotary ‘four
way test’
Is het waar? Is het billijk voor alle betrokkenen? Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? Komt het alle betrokkenen ten goede?
EVENEMENTEN
MCC 100 jaar
Het Mennonite Central Committee bestond in 2020 een eeuw.
Dat zou met diverse activiteiten gevierd worden, maar dat
moest worden afgeblazen. Een ding ging wel door. Dat is een
video die de activiteiten van MCC in Europa in vogelvlucht laat
zien.
Een informatief filmpje met veel historisch materiaal. Benieuwd? Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=ZkMxfmv
Bfa0
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Inspiratie-Festival op Terschelling
Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021 vindt de volgende editie
van het Inspiratie-Festival plaats.
Ben je geïnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of op zoek naar inspiratie?
Dan mag je het landelijke Inspiratie-Festival 2021 niet missen.
Hier ontmoet je mensen die ook op zoek zijn, ervaringen willen delen of zich
verder willen ontwikkelen. Een gebeurtenis met concerten, spirituele wandelingen over het strand en door de duinen, theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen en veel muziek en cultuur.
Ontmoeten, verbinden, bezielen, opladen, vieren, delen, proeven, beleven… met
mensen overal vandaan en van allerlei leeftijden.
Het Inspiratie-Festival wordt georganiseerd door alle kerken op Terschelling, de
Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken.
Dit inspiratieweekend is ook een ideale gelegenheid voor iedereen die actief is in
de kerk om als kerkenraad, commissie, team of vrijwilliger inspiratie op te doen.
De inschrijving is open op 1 juli 2021. Voor meer informatie en het inschrijfformulier voor het festival 2021 zie de website: inspiratiefestival-terschelling.nl.
Reserveer tijdig om een mooi verblijf te garanderen.
Plant een boom
De luchtvaart draait weer en de industrie ook. Naast regels van de overheid om
de CO₂-uitstoot te beperken,
zijn er vele particuliere initiatieven om je voetprint te verlagen. Een boom planten is er
een van.
Kun je niet uitkomen onder het
reizen per vliegtuig, maar je
wilt die reis compenseren? Dat
kan via de Stichting Trees for
All. Zij doen echter meer. Zo
kunnen grootouders hun kleinkind een boom cadeau geven
als symbool voor een groenere
Bomen planten in Nederland. Foto: Trees For All.
toekomst. Ze zijn er voor ondernemers die bomen willen planten voor elk verkocht product of die een heel
bos willen geven. Iedereen kan het verschil maken, want elke boom telt.
Stichting Trees for All is drie jaar geleden opgericht en is CBF-gecertificeerd.
Dankzij de donateurs planten zij jaarlijks tientallen hectares bos aan in Nederland
en daarbuiten. Ook herstellen ze bestaande bossen en zo dragen ze ook bij aan
verbeterde leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden.
Doopsgezind Wereldwerk heeft via Mennos Global Village gekozen voor compensatie via de Stichting Trees for All.
Het planten van 2 bomen kost € 10, van 4 bomen € 20 en zo verder. Klik voor
het planten en het berekenen van de CO₂-uitstoot van je auto op www.treesforall.nl.
De hooimaand staat in het teken van de vrijheid
In juli herdenken velen hun bevrijding. Dat hebben zij in de loop van de geschiedenis meestal ten koste van grote offers bereikt.
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Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij af. De dag, Keti Koti (ketenen gebroken) wordt in Suriname - maar ook in Nederland - jaarlijks gevierd.
Met Independence Day op 4 juli vieren de Amerikanen de aanname van de onafhankelijkheidsverklaring in 1776. Niet lang daarna werd in de VS ook godsdienstvrijheid in de constitutie verankerd. Het wordt in het hele land gevierd met parades, barbecues, picknicks en vuurwerk.
De Vlamingen herdenken 11 juli, de dag waarop zij in 1302 de Fransen hebben
verjaagd. Het heeft in de loop der eeuwen zijn politieke betekenis verloren en
heeft nu nog slechts een cultureel aspect, verwijzend naar de Vlaamse Gemeenschap. Onze zuiderburen vieren het feestelijk, zelfs op meerdere dagen, al zal
het dit jaar op alternatieve wijze gebeuren.
Als je daar nog niet genoeg aan hebt, volgt op 21 juli de Belgische nationale
feestdag. Dan herdenken alle Belgen de installatie van de eerste Belgische koning
na de afscheiding van Nederland. Er is veel ceremonie met onder meer een defilé
voor het koninklijk paleis in Brussel en natuurlijk allerhande feestelijke activiteiten, voor zover de covidbeperkingen het toelaten.
Een bekende herdenking voor velen is Quatorze Juillet in Frankrijk. Dat is de
verjaardag van de Franse Revolutie, of preciezer gezegd de dag waarop de Bastille werd bestormd. Nog in hetzelfde jaar volgde de eerste aanzet tot vrijheid
van godsdienst.
De 14e juli is in heel het land nog steeds een groot feest. Mensen hangen massaal
de rood-wit-blauwe vlag uit en dragen een rozet met die kleuren. Op het plein
van elke stad worden grote tafels neergezet en er spelen muziekkorpsen. Als het
weer het toelaat, zie je vliegtuigen over de Champs-Élysées vliegen met sporen
in de nationale driekleur. 's Avonds wordt er gedanst en wijn gedronken. Dit jaar
waarschijnlijk op alternatieve wijze.
Met een vaccinatiebewijs op zak en strikte opvolging van de Franse covidrestricties, zou je het haast nog eens willen meemaken.
De Friezen
Wat nu een provincie is, was ooit een flink rijk dat zich langs de Noordzee uitstrekte van Zeeland tot aan Denemarken. De Friezen hebben in de loop van de
geschiedenis laten zien dat ze veroveraars lang buiten de deur wisten te houden;
de mythische Friese Vrijheid. De oorspronkelijke Friese cultuur en de invloeden
van Saksen, Jutten en Angelen hebben uiteindelijk geleid tot wat nu de ‘Friese
identiteit’ heet. Het is hun taal, de terpen, de namen die ze hun kinderen geven,
volksheld Grutte Pier en vooral hun hang naar vrijheid die hen een bijzondere
positie geeft binnen het Koninkrijk.
In het boek ‘De Friezen. Een geschiedenis’ vertelt Flip van Doorn het verhaal van
een volk waarvan de invloed ver voorbij het huidige Fryslân reikt.
Het is een geslaagd en heel toegankelijk boek, waarin de auteur onder meer zijn
dertien reizen door Friesland en ver daarbuiten beschrijft. Ook als E-book verkrijgbaar.
Van Doorn, F. (2021). De Friezen. Een geschiedenis. Uitgeverij Thomas Rap.

(EIGEN)AARDIGHEDEN
Dartelheid voor 20 Stuivers
De Verordening in de Grote Kerk van Schermerhorn, die er prominent aan de
muur hangt, legde de dorpelingen een groot aantal beperkingen op.
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Zo mocht niemand in de kerk aan het koor, predikstoel, pilaren, deuren, banken
of enig ander houtwerk kerven, noch op te lopen of te klimmen op straffe van
een boete van 20 stuivers.
Ook was het niet toegestaan om te kaarten, met dobbelstenen te werpen, te
kaatsen, klauwen, tollen, pinneken, gijken, knikkeren of andere dartelheid te bedrijven in de kerk of op het kerkhof, op straffe van weer een boete van 20 stuivers.
En je mocht evenmin langs des Heren straat de bruid en de bruidegom, die zojuist
getrouwd uit de kerk kwamen, woorden, voorwerpen, enig beletsel, hoon, spot,
of aanranding aandoen, of het werpen van enige onreinheid op haar kleren, op
verbeurte van elke keer (sic) 20 stuivers.
N.B.: Kent u de betekenis van klauwen, pinneken en gijken? Meld het ons.
REDACTIONEEL
Inheemse volken in het regenwoud
Het Amazonegebied telt tientallen inheemse volkeren onder wie de Yanomami.
Zij leven sinds mensenheugenis vrij geïsoleerd in de regenwouden van noordelijk Brazilië en het zuiden van Venezuela.
Zoals vele inheemsen worden ook de Yanomami bedreigd. Deze keer zijn het
vooral goudzoekers die grootschalig en illegaal werken in hun leefgebied. Zij
verspreiden ziektes en vervuilen de rivieren en bossen met kwikzilver.
Langs de oostelijke grens dringen ook veehouders hun gebied binnen. Zij kappen het woud en gebruiken het land voor vee.
De gezondheid van de Yanomami gaat achteruit en ze hebben geen toegang tot
essentiële medische zorg, vooral in Venezuela.

Een illegale goudmijn in het Uraricoera riviergebied van het Yanomami reservaat. Foto: Christian Braga/Greenpeace.

Luchtfoto's hebben de verwoesting blootgelegd, die wordt aangericht in het
grootste reservaat van de Yanomami in Brazilië. Daar werken duizenden
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goudmijnwerkers wiens illegale activiteiten zijn toegenomen onder het huidige
bewind van het land. Onderzoekers schatten dat er liefst 20.000 garimpeirogoudzoekers (garimpeiro: illegale gelegenheidsgoudzoeker) in het gebied actief
zijn.
In Brazilië maken de garimpeiros gebruik van speedboten en lichte vliegtuigen
om in de uitgestrekte jungle te komen. De beelden, die begin april 2021 vanuit
de lucht zijn vastgelegd, laten geen twijfel bestaan over de impact op de Amazone-enclave, noch over de straffeloosheid waarmee ze handelen in een zogenaamd beschermd reservaat.
Verschillende foto's tonen gebieden waar de mijnwerkers het dichte bos hebben
vernietigd en vervangen door immense kale vlakten, bezaaid met gekapte bomen
en poelen met stilstaand water. Andere foto’s tonen kampementen op de oevers
van de rivier waar de garimpeiros wonen en werken, met bars, restaurants, winkels, huizen en zelfs snookertafels. Langs de rivier de Uraricoera, een gebied dat
journalisten van het Britse dagblad The Guardian vorig jaar bezochten, zagen zij
enorme kunstmatige kraters.
‘Wat me schokte, was de omvang ervan’, zei Christian Braga, de fotograaf die de
recente foto's maakte uit een Greenpeace-vliegtuig. ‘We wisten dat deze mijnen
bestonden en heel Brazilië weet het ook…[…]…’
Volgens Braga is het gebied waar de mijnwerkers in het Yanomami-reservaat
actief zijn, even groot als Portugal.
Braga's foto's werden vrijgegeven als onderdeel van een rapport van de Yanomami-organisatie Hutukara die de dramatische uitbreiding van de mijnbouw op
hun grondgebied blootlegde. Het rapport schreef vorig jaar dat er een toename
van 30% is in ontbossing in het reservaat ten opzichte van 2019. Er is ongeveer
500 hectare bos vernietigd, vergelijkbaar met ongeveer evenveel voetbalvelden. In de eerste drie maanden van dit jaar werd nog eens 200 hectare verwoest.
Estêvão Senra, een van de auteurs van het rapport, zei dat er een milieu- en
menselijke tragedie aan de gang is in het reservaat waar naar schatting 27.000
Yanomami leven.
Er is veel steun nodig van de internationale gemeenschap om te voorkomen dat
het leefgebied van de Yanomami verder wordt geruïneerd.
De mensenrechtenorganisatie Survival International, een onafhankelijke NGO in
meer dan 100 landen, trekt zich het lot van de Yanomami aan. Samen met
de Braziliaanse NGO Comissão Pró Yanomami hebben zij een internationale
campagne gevoerd om het gebied van de Yanomami af te bakenen. Ook hebben
zij medische en educatieve zelf-hulpprojecten van de Yanomami gesteund.
Kunnen wij ook iets doen?
Een brief aan de president van Brazilië is zo geschreven. Een effectieve manier
die ook Amnesty International gebruikt voor de vrijlating van politieke gevangenen. Een brief kunt u, als u wilt, sturen naar: Presidente Jair Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil, Gabinete do Presidente, Palácio do Planalto Praça dos Três Poderes, 70150-900, Brasilia DF, Brazilië.
U kunt ook een voorbeeldbrief in het Engels downloaden op: https://www.survivalinternational.org/actnow/writealetter/yanomami.
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Print en onderteken deze, en verstuur hem liefst per post. Stuur eventueel een
kopie naar de Braziliaanse ambassade, aan de Tweede Kamer, of het Europees
Parlement.
Bron: 1. Phillips, T. & Milhorance, F. (2021). Impact of thousands of wildcat goldminers shown as
president Jair Bolsonaro is accused of trying to promote their illegal work. In: The Guiardian, 27
mei 2021. 2. Nrc.nl/buitenland, 31 mei 2021.

AGENDA
Wanneer?
Zo 4 juli
Vr

9 juli

Zo

18 juli

Do

22 juli

Vr

23 juli

Zo

25 juli

Zo

1 aug.

Zo

8 aug.

Zo

15 aug.

Zo

22 aug.

Zo

29 aug.

Wat?
Dienst, Minze Postma
Pianist: Bas Wuite
19.00- Zomerkring (2e van 3), olv Aly
21.00 Meijer
10:00 Zomerdienst, André Maris
Organist: Mark van Vreden
10.00 Kerkenraadsvergadering
10:00

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

Huize van Binsbergen,
Arnhem
19.00- Zomerkring (3e van 3), o.l.v. Aly
Voorhof - Parkstraat,
21.00 Meijer
Arnhem
17.00 Zomerdienst, Lodewieke Groene- Waalse Kerk, Arnhem
veld
Organist: Wim Roelfsema
10.15 Zomerdienst Peter Nissen
Parkstraat, Arnhem
Organist: Wim Roelfsema
10:15 Zomerdienst, M. Visch
Parkstraat, Arnhem
Organist: Wim Roelfsema
10:00 Zomerdienst, Ida Eldering
Waalse Kerk, Arnhem
Organist: Wim Roelfsema
10.00 Dienst, Ineke Reinhold
Waalse Kerk, Arnhem
Organist: Mark van Vreden
10.00 Dienst, Willem van Bloemen
Waalse Kerk, Arnhem
Pianiste: Petra Polman

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 SEPTEMBERNUMMER VAN HET GEMEENTENIEUWS: uiterlijk vrijdag, 20 augustus op het
e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
CITAAT VAN DE MAAND
We must rekindle the fire of idealism in our society (We moeten het vuur van
het idealisme in onze samenleving nieuw leven inblazen).
Joseph (Joe) Robinette Biden jr. (1942) Amerikaanse president.
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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

20
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.

