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VOORWOORD, door Diny Wouda
Armen van meters lang…
kom laten we armen maken
armen van meters lang
om elkaar te warmen te troosten
en
te ontvangen ook
kom laten we armen maken
armen van meters lang en
laten we dan samen kringen bouwen
om elkaar te beschermen,
contact te maken en te vertrouwen
bovenal
kom laten we armen maken
armen van meters lang en
laten we dan elkaar verhalen vertellen
over hoop en liefde en
laten we luisteren en begrijpen ook
met respect voor elkaar
hoe moeilijk en pijnlijk ook
maar kom
kom laten we armen maken
armen van meters lang
armen van geloof, hoop en liefde

Lana Mezic. Anatomy of Forgiveness. Museum Arnhem, De Kerk (zie ook in de rubriek Evenementen, Living, Forgiving, Remembering). Foto: IGV.

kom laten we armen maken
armen van meters lang
en laten we opstaan om elkaar
te vergezellen en
laten we bij elkaar blijven ons leven lang.
(Henk Dillerop, Leeuwarden)

VAN DE KERKENRAAD
Agenda voor de ledenvergadering
Gedwongen door het coronavirus is dit een gecombineerde vergadering van de
punten voor de voorjaars- en najaarsledenvergadering.
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Tot nu vond de Financiële commissie nog geen kandidaten om deze commissie uit
te breiden tot het reglementair noodzakelijke aantal van 3 (minimaal). Wil iedereen zich afvragen of zij/hij in deze commissie iets voor onze gemeente kan betekenen?
Traditiegetrouw ziet de ‘kascommissie’ toe op de boekhouding van de Stichting
Vermogensbeheer. Dat is niet veel werk en er is een rapport van een administratiekantoor beschikbaar. Ook zou het fijn zijn als voor deze kascommissie zich twee
nieuwe kandidaten melden.
Datum: zondag 1 november 2020. Tijd: 10:00 uur. Plaats: Waalse Kerk, Arnhem.
1.
Welkom en opening door de voorzitter zr. Elaine Bohlken.
2.
Vaststellen van de agenda.
3.
Mededelingen.
4.
Notulen van de Ledenvergadering op 3 november 2019.
5.
Jaarprogramma 2020–2021.
6.
Verslag van de secretaris.
7.
Jaarstukken 2019 en begroting 2021:
a.
Presentatie door zr. Diny Wouda.
b.
Verslag financiële commissie over 2019.
c.
Stemming over het in 2019 gevoerde beleid; de begroting voor 2021.
d.
Voorstel tot decharge van de penningmeester zr. Diny Wouda en de
kerkenraad voor het gevoerde financiële beleid in 2019.
8.
Bericht van de Stichting VermogensBeheer DGA in 2019 door voorzitter van
de SVB.
9.
Verslag kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over jaarstukken
2019.
10.
Beroeping: kort verslag van de beroepingscommissie over de aanpak en de
voortgang van het beroepingswerk.
11.
Herbenoeming van zr. Diny Wouda als lid van de kerkenraad.
12.
Benoeming nieuwe leden van de Financiële commissie.
13.
Benoeming leden van de kascommissie voor de Stichting Vermogensbeheer
(aftredend zr. Mimi Huibers).
14.
Afscheid van leden van taakgroepen.
15.
Rondvraag.
16.
Sluiting.
De vergaderstukken van de agendapunten 4-7 zijn op te vragen bij de kerkenraad.
Vermeldt in uw verzoek of u alle vergaderstukken wilt ontvangen of alleen van
bepaalde agendapunten. Deze zijn ook op de website www.doopsgezindenarnhem.nl te vinden na inloggen (code via webmaster@doopsgezindenarnhem.nl).
VAN DE CONSULENT
Op zondag 11 oktober 2020 was het eindelijk zover: zr. Marjo Werkhoven kon haar
geloofsbelijdenis met ons delen in de samenkomst van de gemeente. We waren
speciaal hiervoor bijeengekomen in de aula van Nieuw Schoonoord in Velp, het
huis waarin zr. Marjo ook woont. Haar geloofsbelijdenis stamt voor een deel uit de
tijd dat zij mijn vrijzinnige collega van de Parkstraatgemeente was. Half maart had
zij haar belijdenis thuis al gedeeld met de kerkenraadsleden en ondergetekende.
Met Palmpasen, op zondag 5 april, zou het gebeuren. De lockdown gooide echter
roet in het eten. Ook de dienst op zondag 5 juli, de eerste in de Waalse Kerk na
de lockdown, bleek niet een geschikt moment te zijn. En zo moest zr. Marjo wachten tot 11 oktober. Gelukkig was zij al wel op grond van een eerder kerkenraadsbesluit lid geworden van onze gemeente. Het werd nu een feestelijke dienst. De
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gemeentezang werd begeleid door br. Bas Wuite en gezongen door voorzanger
Jaap Terpstra. Hij zong ook zelf nog een enkel lied (onder meer van Händel en
Mozart) onder begeleiding van pianist Rien Visseren. De lezingen en de meeste
liederen waren door zr. Marjo zelf uitgekozen. Bijzonder was een klein koor van
een paar van haar kinderen. Zij zongen een prachtig lied over het licht vanaf het
balkon van de aula:
Licht dat vol van zegen is
vonk in de duisternis
eeuwige Bron die verborgen is
weg die me daarheen leidt.
Laat mij uw sporen volgen
ook als het donker is.
Ontsteek een licht in de morgen
een vuur dat brandend blijft …
Dit lied was terug te horen in haar geloofsbelijdenis die poëtisch van karakter was,
doorleefd en persoonlijk, een bijzondere getuigenis van haar geloof en van de
lange weg die zij in haar leven heeft afgelegd. Het voorlezen daarvan was een
hoogtepunt in de viering. Zij was al eerder gedoopt, erkende deze doop en wilde
niet wedergedoopt worden. Na verschillende omzwervingen en studies op geestelijk gebied bracht het verhaal van haar moeder haar uiteindelijk bij onze gemeente.
Zij vertelde haar kinderen dat zij afstamden van Zwitserse wederdopers die vanwege hun geloof heftig werden vervolgd en naar Nederland vluchtten. Dat was
mogelijk dankzij de inzet van Nederlandse doopsgezinden die rond 1700 geraakt
waren door hun lot en ervoor zorgden dat zij via de Rijn per boot naar een veilig
land konden ontsnappen. Getroffen door het lot van haar verre voorouders en
onder de indruk van de betrokkenheid van de Nederlandse dopers destijds, moest
zr. Marjo in het najaar van 2019 wel een keer naar een dienst van onze gemeente
komen. En ze bleef. Ja, ze maakte de bewuste keuze om zelf ook doopsgezind te
worden. Die keuze hebben we op feestelijke wijze met elkaar gevierd, weliswaar
zonder koffie, maar wel met heerlijke zelfgebakken oranjekoek van zr. Diny
Wouda. Ik geef graag het woord aan zr. Marjo Werkhoven om haar geloofsbelijdenis ook hier met ons te delen. Zij blikt daarna zelf ook terug op de dienst van 11
oktober.
GELOOFSBELIJDENIS, door Marjo Werkhoven
Ik geloof
in jou
zoals je bij me bent,
me altijd aanspreekt
terwijl ik denk alleen te zijn.
Ik geloof in jouw warmte,
je verrassing,
het nieuwe leven
dat je plots voor me opent.
De plek ook,
die alles wat fout leek krijgt.
Ik geloof in je ernst,
je wachten,
je vragen,
ook als ik denk
niets meer te zoeken te hebben.
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Ik geloof in je kracht,
die hoewel soms ook
uit mij oprijzend,
mij ongrijpbaar overstijgt.
Soms ineens
maak ik ook deel daarvan uit.
Ik geloof in je liefde,
die altijd wijzer
geduldiger
en sterker is,
ook als ik ben vergeten
van waaruit jij mij geboren
liet worden.
En waar naartoe
jij weet
dat ik zal gaan,
in vrede.
Leer mij de weg van jouw vergeving.
Wijs mij het werk
dat ik in deze wereld
nog voor jou mag doen.
Vol dankbaarheid en verwondering
maak ik deel uit van een eeuwenoud doopsgezind geslacht,
dat vervolgingen heeft overleefd dankzij de bewogenheid en hulp
van hun doopsgezinde broeders en zusters.
Daar hoor ik bij.
Graag wil ik mij in deze doopsgezinde gemeenschap
naar vermogen inzetten
om in woorden en daden vrede,
vergeving en liefde te brengen waar wij dat kunnen.
In verbondenheid met de Wereldbroederschap.
Bovenstaande tekst, die bedoeld was voor 5 april, heeft gelukkig toch mogen klinken op 11 oktober. Ik had het eerste deel al geschreven in 2006. Wij hadden toen
in de Parkstraatgemeente als jaarthema de geloofsbelijdenis. In een kring hadden
we daarover intensieve gesprekken. Op de laatste avond pakten we pen en papier
en schreven op waar we nu eigenlijk in geloofden. Ik schreef het in één keer op.
En als ik het toevallig weer eens las, raakte het me zelf ook steeds weer. Toen
Ruud mij om mijn geloofsbelijdenis vroeg, zocht ik hem op en wist dat dit nog
steeds goed was. Ik vulde hem aan en schreef voor de kerkenraad, die op 12
maart nog net bij me op bezoek kon komen, een toelichting. En toen kwam de
coronacrisis.
Van Elaine en Han had ik een kratje vol materiaal van de Doperse cursus geleend.
‘Ah’, dacht ik, ‘dat ga ik nu eens grondig doornemen, alle tijd …!’ Ik heb inmiddels
flink gelezen en geleerd. Veel kan ik nu beter plaatsen. En als je naar de inhoudelijke geschiedenis kijkt, kwam ik uit bij Meister Eckhart en de Duitse mystiek. Bij
de term ‘Gelassenheit’ als kernbegrip van o.a. de doperse traditie. Dat houdt me
op dit moment erg bezig. Maar wat was het fijn dat de dienst nu kon doorgaan.
Het delen van mijn persoonlijke geloofsgedachten met jullie heeft me ook erg
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gestimuleerd. Een opbouwende kant van het kerkzijn waarvoor ik jullie dankbaar
ben. Tijdens de preek van Ruud drong ineens een inzicht tot me door:
‘Wat maakt het ook uit waar ik woon … God woont in mij … dan kan ik immers
overal thuis zijn!’
Blij en dankbaar ben ik dat jullie me zo gastvrij welkom hebben geheten. Dat we
samen nog maar veel inspirerende momenten mogen meemaken in samen zijn en
doen.
Marjo Werkhoven
Ruud Mulder: ‘Bij die wens sluit ik me namens ons allen van harte aan!’
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 15 november 2020 om 10:00 uur hebben we pas onze eerste dienst van
deze maand omdat we daarvoor een ledenvergadering hebben. Jeanet van Woerden gaat voor in onze dienst en viert met ons de Maaltijd des Heren.
Daarna, op zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
waarop we degenen herdenken, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Ruud
Mulder zal deze dienst leiden. Jaap Terpstra zal dan weer voorzingen.
Zondag 29 november zal Minze Postma weer voorgaan in de dienst. Met deze zondag begint de adventstijd. Deze zondag is de eerste advent.
Advent is de periode voor kerst. Met kerst herdenken we de geboorte van Jezus.
Advent is de tijd van verwachtend en hoopvol vooruit zien. Uitzien naar de komst
van Jezus. De verwachte messias? Een tijd van verwachting.
Ook in ons leven spelen verwachtingen een grote rol, op allerlei manieren. Als je
daarover gaat nadenken en inventariseren, kun je tot een flinke lijst van verwachtingen in je leven komen.
Kunt u verwachtingen herkennen die van invloed waren op uw leven?
IN MEMORIAM ZR. WIL DE JONG
We hebben in ons midden een nieuw lid in de dienst van 11 oktober verwelkomd,
maar in de week erna hebben we tegelijk ook afscheid moeten nemen van een
trouw gemeentelid: zr. Wil de Jong. Zij overleed in de vroege ochtend van 15
oktober in Huize Beekdal in Heelsum op de leeftijd van ruim 94 jaar. Lang heeft
zij het hier nog volgehouden nadat zij vanuit De Valkenburcht in Oosterbeek in dit
verpleeghuis was komen wonen, waar zij adequate zorg kon krijgen. Want langzamerhand ging zij steeds verder achteruit en leverde zij steeds meer in, tot zij
zelf niet meer verder wilde. ‘Het is goed zo’, zei ze zelf op de dag voor haar overlijden.
Wil werd op 15 februari 1926 geboren in Schoten bij Haarlem (opgegaan in de
gemeente Haarlem) waar zij tot haar derde jaar woonde. Toen verhuisde het gezin
– vader, moeder en hun enige kind – naar Amsterdam waar haar vader een tandartspraktijk had en haar creatieve moeder tot haar trouwen lerares handnijverheid
was. De periode van de lagere school was voor Wil zwaar: de helft van die schooljaren was zij ziek thuis vanwege de astma. Veel moest zij missen. Zij was tijdens
de oorlogsjaren leerling op de gymnasiumafdeling van het Hervormd Lyceum in
Amsterdam en aansluitend koos zij voor het CICSA, het Centraal Instituut voor
Christelijk-Sociale Arbeid, een sociale academie, voorloper van de huidige Hogeschool van Amsterdam. Op de middelbare school ontmoette ze al haar latere echtgenoot Henk van Bilderbeek. Lang hadden ze verkering omdat hij eerst moest
afstuderen. In 1952 trouwden zij omdat Henk toen werd beroepen in de Doopsgezinde Gemeente van Bolsward. Hier werden in een koude en vochtige pastorie haar
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twee dochters en één zoon geboren. In 1958 volgde de Doopsgezinde Gemeente
Den Burg op Texel, in 1964 die van Leiden waar Wil naast de traditionele rol van
predikantsvrouw zelf ook als maatschappelijk werker in deeltijd aan de slag ging
bij de Sociale Dienst. In 1975 werd Henk van Bilderbeek beroepen in Arnhem. Hier
vond Wil werk in het St. Elisabeth Gasthuis waar zij met veel plezier jaren heeft
gewerkt. Elf jaar later, in 1986, strandde haar huwelijk, en vervolgde Wil ondanks
de pijn van de breuk dapper en sterk haar eigen weg.
De astma in haar jeugd, de oorlog in haar puberteit en haar huwelijksbreuk waren
de meest ingrijpende gebeurtenissen in haar lange leven. Tegelijk had zij een
enorme veerkracht. Ze was op haar zestigste goed in staat een nieuw, eigen leven
op te bouwen in haar flat in Oosterbeek, had een goede band met haar kinderen
en enige kleinkind Laurence, en genoot van fijne vriendinnen. Ze reisde graag en
ging destijds ook als enthousiast koorlid mee met de tournees van het christelijke
koor ‘The Dutch Voices’, onder meer naar Amerika en Canada. Mijlpaalverjaardagen werden royaal gevierd, de laatste keer op haar 90e verjaardag in Restaurant
Trix in Arnhem.
Wil is jarenlang voorzitter geweest van onze kerkenraad. Toen haar opvolger tijdelijk kort moest terugtreden, nam zij zonder enige aarzeling het voorzitterschap
weer op zich, trouw en betrokken als zij was. Ze was bijna tachtig toen zij in
november 2005 in de ledenvergadering definitief terugtrad. Onder leiding van Wil
werden in 1998-1999 de besprekingen rond de verkoop van onze Vermaning aan
de Weverstraat afgerond en het kerkgebouw en het orgel verkocht. Ook de losmaking van Huize Mooiland in Doorwerth kreeg zij op haar bord. Een bewogen periode
in de geschiedenis van onze gemeente. Wil was steeds praktisch gericht op oplossingen, voortvarend en onvermoeibaar. Haar sociale gaven, die zij van haar ouders, vooral van haar moeder, had meegekregen, hielpen daarbij in de omgang
met heel verschillende mensen. Zij had een sterk geloof en een groot hart voor
onze gemeente en voor velen daarbuiten.
De laatste jaren na het herseninfarct ging haar gezondheid gestaag achteruit. Haar
vergeetachtigheid en afhankelijkheid waren moeilijk, in de gesprekken was zij alleen nog maar volgend, maar zolang het kon, las zij nog de krant of deed mee aan
activiteiten in haar verpleeghuis. Op de dag voor haar overlijden kon ik nog bij
haar zijn en heb ik haar namens ons allen bedankt voor alles dat zij heeft gedaan
voor onze gemeente. Ik sprak een zegenbede uit en citeerde Psalm 23, de Psalm
van de goede Herder, haar lievelingspsalm. ‘Daar doe ik het mee’, zei ze de keer
daarvoor, ‘ik heb een goed leven gehad, ik heb nergens spijt van, bang voor de
dood ben ik niet, ik leef van dag tot dag’.
‘De Heer is mijn herder, dicht Psalm 23, het ontbreekt mij aan niets. (…).
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij.’
Een Psalm die ook klonk bij het afscheid in kleine kring in Moscowa op donderdag
22 oktober.
Aan die Herder willen wij zr. Wil de Jong toevertrouwen, dankbaar voor wie zij is
geweest en voor wat zij voor onze gemeente heeft betekend. Haar kinderen en
kleinzoon wensen wij vanuit onze gemeente alle kracht en sterkte toe. Haar gedachtenis zij ons tot zegen.
Ik sta weer kort stil bij een enkele dienst:
Op 22 november, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, staan we stil bij de
leden en vrienden van onze gemeente die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn
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overleden. Op het moment dat ik deze woorden schrijf, gaat het om de herdenking
van zr. Nel Edam die op 5 maart overleed, Vriend van de gemeente Klaartje Gerretsen die heenging op 10 september en zr. Wil de Jong die op 15 oktober overleed.
Na contact met zr. Dieuwertje en Pieter van der Wijk hebben we besloten om de
kinderdankzeggingsdienst vanwege alle coronamaatregelen voorlopig op te schuiven.
Tenslotte: week 47 is weer mijn jaarlijkse retraiteweek. Van 17 tot en met 20
november verblijf ik als gast weer in Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot bij
Tilburg als de verscherpte coronamaatregelen het toelaten. Als u in die week een
beroep wilt doen op een predikant, dan kunt u terecht bij mijn collega Carla Borgers, verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente van Almelo en Twente Zuid-Oost,
telefoon 074-8531404 of email c.borgers@doopsgezind.nl.
Met een hartelijke groet, blijf zo gezond mogelijk, moed en vertrouwen, Ruud Mulder.
PROTOCOL
Het protocol voor diensten van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem in de Waalse
Kerk, zoals eerder in deze krant gepubliceerd, geldt onverkort.
OPBRENGST COLLECTES
september
Eigen gemeente
Vredeswerk (DG Wereldwerk)
Solidariteitsfonds DG Wereldcongres 2021
DG Zending

BESTEMMING COLLECTES
november
€ 96,80
1-nov Amnesty
€ 29,00
15-nov Amnesty
€ 10,20
€ 16,40

22-nov Amnesty
29-nov Weeshuis Sri Lanka

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden: zr. Wilhelmina-Anna de Jong op 15-10-2020 te Heelsum, in de leeftijd van 94 jaar.
EVENEMENTEN
Living, Forgiving, Remembering
Tot 17 jan 2021 in De Kerk, Sint Walburgisplein 1, 6811 BZ Arnhem.
Museum Arnhem toont in De Kerk de tentoonstelling ‘Living, Forgiving, Remembering’. Deze expositie brengt werk bij elkaar van zeventien internationale kunstenaars waarin verzoening, tolerantie en herinneren centraal staan. Het overbruggen
van tegenstellingen op maatschappelijk, politiek, religieus en cultureel vlak komen
op diverse wijze tot uiting. Voor een bezoek is online reserveren verplicht:
https://www.museumarnhem.nl/nl/plan-je-bezoek.
DE-waardepunten voor de voedselbank
Voor mensen die gebruik maken van de voedselbank is koffie een luxe.
De Lionsclub, de Voedselbank en Douwe Egberts werken landelijk samen bij het
verzamelen van waardepunten die ingewisseld kunnen worden voor pakken koffie.
DE verhoogt het aantal gespaarde punten ook nog eens met 15 %.
Spaart u mee? In laatjes en spaarpotjes liggen vast nog wel waardezegels. Geef
die een goede bestemming. Met 500 punten geeft u iemand al een pak koffie.
De gezamenlijke kerken in Heteren verzamelen de ingeleverde waardepunten. In
overleg met Ds. G. W. Piksen van de Hervormde Gemeente Heteren, verzamelt
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Marina Valkenburcht de waardepunten en levert ze voor 1 december 2020 in. Dan
worden ze geteld. In de Waalse Kerk staat ook een doos waar u ze in kunt doen.
Opsturen kan ook naar Stationsstraat 32, 6671 AW Zetten of direct inleveren bij
De Voedselbank Arnhem, Bruningweg 7.
Hoe meer punten, des te vaker koffie in de voedselpakketten!
Voedselbanken hebben minder producten
Je hebt voedsel, speelgoed enz. die je aan de voedselbank wil geven. Hoe regel je
dat?
‘We hebben tweederde producten minder dan voorheen’, zegt Monique Bueving
van de Voedselbank Groningen tegen Kassa, en ‘Nu supermarkten ons steeds
minder kunnen geven, baart ons dat enorme zorgen’.
Vorig jaar klopten 151.000 mensen aan voor voedselpakketten, 8 procent meer
dan een jaar eerder. Dit jaar rekenen de voedselbanken op een stijging van 50
procent. Barbarette Voogsgeerd van de vestiging in Arnhem signaleert vooral een
toename van jongere gebruikers.
Voor gaven kunt u contact opnemen met de voedselbank in de buurt. Voor Arnhem: 026-3515317. Meer informatie: voedselbank.nl of 088-5435435.
REDACTIONEEL
Nederland krijgt zilver van Freedom House
Ruim een jaar geleden schreven we in GN over
vrede. Anders dan de naam suggereert, rapporteert
Freedom House daar niet direct over, maar over de
stand van mensenrechten en democratie in de wereld, al heeft dat ook veel met vrede te maken. Deze
NGO functioneert sinds 1941 als onafhankelijk onderzoeksinstituut, brengt verslag
uit over de politieke rechten en burgerlijke vrijheden in 210 landen en stelt jaarlijks
een ranglijst op.
Noorwegen, Zweden en Finland staan gedrieën voorbeeldig aan de wereldtop. Nederland bezet de nauwelijks minder prestigieuze 2e plaats. Daarna volgen Luxemburg met Canada als 3e, Ierland samen met Denemarken, Nieuw Zeeland en Australië als 4e, onze zuiderburen en een aantal andere staten als 5e, en Barbados
met San Marino als 6e. Duitsland, Engeland en nog een paar landen staan op de
7e plaats en Frankrijk met drie anderen op de 11e.
In Frankrijk speelt de achterstelling van migranten een rol, islamofobische retoriek
van publieke figuren, af en toe de kop opstekende corruptie en de forse overheidssurveillance over burgers. Ook in Engeland worden massasurveillance en de beperkingen aan immigranten meegewogen, maar ook het een paar keer ‘omzeilen’
van het parlement door de regering Johnson.
In Duitsland kunnen immigranten met een dubbele nationaliteit niet stemmen. Ook
hier speelt islamofobie een rol. Bovendien is er een verband gesignaleerd tussen
sommige politiefunctionarissen en uiterst rechts.
Binnen de EU is Hongarije het zwakste jongetje van de klas met de 29e plaats op
de ranglijst. De regering heeft met wetten de controle over onafhankelijke instellingen geconsolideerd. Ook de activiteiten van oppositiegroepen, journalisten, universiteiten en NGO’s worden belemmerd. Verder wordt er gerapporteerd over een
hard beleid ten aanzien van migranten en asielzoekers, en over corruptie.
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Van de grotere EU-landen komt Spanje op de 9e, Italië op de 12e en Polen op de
16e plaats. Ter vergelijking: Japan heeft, net als België, een fraaie 5 e plaats, de
Verenigde Staten de 14e, Rusland de 69e en China de 79e.
Volgens Freedom House is de situatie in sommige landen in 2020 er niet beter op
geworden. De pandemie heeft de stagnatie van democratische ontwikkelingen hier
en daar versterkt. Hun regeringen hebben op de virusuitbraak gereageerd met
machtsmisbruik en met het monddood maken van critici. Daarbij komen maatschappelijke spanningen als gevolg van algehele verarming en het wegvallen van
perspectief. Acuut is het in halfslachtige democratieën en repressieve regimes,
waar de effecten van Covid-19 worden gebagatelliseerd of ontkend.
Hier staat tegenover dat voortrekkers, journalisten en opiniemakers een extra stimulans krijgen om de bevolking te mobiliseren en zich teweer te stellen tegen
onrecht. Zo werd de weerstand tegen de dictator van Belarus op zijn minst voor
een deel aangewakkerd door zijn ontmaskerde ontkenning van de pandemie.
Veel landen, zoals Nieuw Zeeland en Denemarken, versterken juist de fundamenten van de democratie.
Waarom krijgt Nederland het zilver en niet het goud?
Dat zit hem in zaken die met etniciteit te maken hebben. Moslims en immigranten
hebben last van pesterijen (harassments) en intimidatie. Ook over de soms hardnekkige discriminatie op de arbeidsmarkt op etnische gronden is gerapporteerd.
De politie kampt intern wel eens met ernstig discriminerend gedrag. Freedom
House spreekt van de noodzaak om de diversiteit bij de politie te vergroten en
etnisch profileren aan te pakken, zowel in eigen gelederen als op straat.
Het Kinderpardon van 2019 gaf langdurig ingezeten kinderen de mogelijkehid een
verblijfsvergunning aan te vragen. Voor sommige kinderen sleept deze kwestie
zich nog steeds voort. Verder ontbreekt het aan een werkelijk barmhartige aanpak
van het vluchtelingenvraagstuk in de Griekse kampen, ondanks oproepen uit vele
geledingen in het land. Vluchtelingenorganisaties maken zich sterk om zo snel mogelijk 500 kinderen op Lesbos naar Nederland te evacueren en er tot een humane
en rechtvaardige oplossing te komen voor alle vluchtelingen. Dat vindt veel weerklank. Zo startte een groep doopsgezinde en vrijzinnige predikanten recentelijk
een petitie. De reactie van het kabinet was bij het te perse gaan van GN nog niet
bekend.
Nederland scoort voor burgerlijke vrijheden en politieke rechten bijna net zo goed
als de Scandinaviërs. Met wat betere garanties voor een gelijke behandeling van
verschillende bevolkingsgroepen zou het met gemak even goed kunnen worden.
Geraadpleegde bronnen:
1. Freedom House, Countries and Territories.
2. Democracy under Lockdown. The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom,
by Sarah Repucci and Amy Slipowitz, October 2020.
3. Vluchtelingenwerk.
4. Petitie Doopsgezinde en vrijzinnige predikanten. Oktober 2020.

(EIGEN)AARDIGHEDEN
De weg was voor iedereen
Jan de Boer stond niet zo goed bekend. Toch werd hij in 1694 benoemd tot kosterschoolmeester in Westwoud, maar niet nadat zijn ouders zich persoonlijk ‘bijna
met schreyende oogen’ tot de burgemeester hadden gewend.
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Sindsdien waren er niets dan klachten over ‘’t
quaat gedrag en comportement (leefwijze)’ van
Jan. Op school was het een chaos, er werd niet op
tijd begonnen ‘sulcx de kinderen niet in ’t school
kunnen komen, maar voor de poort moeten blijven
staan’. En in school ‘deed hij veelderhande onordentelijkheden, met te speelen op trik-trak en
gansebord, brandewijn drincken ende anders… ‘
Uit ergernis over deze schoolmeester-koster bleven vele lidmaten weg van ‘s Heren tafel en sommige kinderen waren al naar een andere school
gestuurd. In het najaar van 1698 besloten de bestuurders iets te doen en maakten akten op, met o.m. ‘…mitsgaders des avonts in de Herberge aldaar (in Westwoud) geweest is seer wild en woest dansende, singende ende springende gelijk
een onbesadigt ende ongeregelt Mensch’. Verder ondervond de kerkenraad dat
Jan ongenood in hun vergaderingen kwam en bij verwijdering aan de deur in het
kerkportaal bleef staan luisteren. Op de openbare weg bleef hij dicht achter de
pratende ouderlingen lopen om ze af te luisteren. Op het verzoek om wat meer
afstand te houden, antwoordde Jan, dat de weg voor iedereen was en dat hij kon
lopen waar hij wilde.
Waarom duldde men zo lang Jans escapades? Hield de predikant, ds. Theodorius
van der Meer, zijn koster de hand boven het hoofd, nu hij brodeloos zou worden?
Wist Jan teveel van de chronique scandaleuse van het dorp?
Het blijft in de nevelen der geschiedenis gehuld.
Bronnen: 1. Galis, K.W. (1970). Een scone history, ende al waer. West-Frieslands Oud en Nieuw.
Jaarboek. 2. De schoolmeester van Westwoud, Westfries Archief.

AGENDA
Wanneer?
Zo 1 nov
Zo 8 nov
Do 12 nov
Do 12 nov
Zo 15 nov
vr 20 nov
Zo 22 nov
Zo 29 nov
Vergeet u niet

Wat?
Waar?
10:00 Ledenvergadering
Waalse kerk, Arnhem
11:00 Wetenschap en religie, De Elleboog, Velp
Ybo Feikema
10:00 Kerkenraad
Bij Marjan
14:00 Themakring
De Elleboog, Velp
10:30 Dienst,
Jeanet
van Waalse kerk, Arnhem
Woerden (maaltijd)
14:00 Bijbelkring
De Elleboog, Velp
10:00 Dienst, Ruud Mulder Waalse kerk, Arnhem
(herdenken)
10:00 Dienst, Minze Postma
Waalse kerk, Arnhem
om zich aan te melden voor de diensten? Kijk in het protocol.

SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET DECEMBERNUMMER van het GemeenteNieuws: uiterlijk zaterdag 21 november 2020 vóór
12.00 uur, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
CITAAT VAN DE MAAND
Alle grote dingen zijn eenvoudig, en velen kunnen worden uitgedrukt in een enkel
woord: vrijheid, rechtvaardigheid, eer, plicht, genade, hoop.
Winston Churchill, Engels staatsman (1874-1965).
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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
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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.

