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GEMEENTENIEUWS Nr. 1
Januari 2019

VOORWOORD
Wat beweegt ons Doopsgezinden, en waar willen we naartoe ?
Met deze vraag zette de Adviesraad Geestelijke Zaken en het Seminarie de Broederschapsvergadering op 26 mei 2018 aan het denken. Het stuk “Lopen over het water”
van Henk Stenvers vraagt immers om verdere uitwerking, niet alleen hoe we ons
moeten organiseren, maar ook waartoe we ons moeten inzetten. Vinden we daar ons
geestelijk erfgoed nog in terug?
Een discussieverslag over het tweede deel van deze BV (te vinden op onze website
onder “NIEUWS”) kwam toevallig op mijn pad en trok mijn aandacht. De AGZ had 16
stellingen gepresenteerd om in groepjes over te praten en te komen tot een reactie,
die in het keurslijf “eens, oneens, geen mening” paste. Zo beperkt is niet kenmerkend
voor het doopsgezinde erfgoed. En vóór je kan reageren zijn er eerst nog vragen als
“Wat bedoel je met …”. De stellingen heb ik geprobeerd in groepjes te verdelen, afhankelijk van waarover ze (volgens mijn eerste indruk) in hoofdzaak gaan. Deze stellingen en vragen, die ze oproepen, zijn vast ook van belang als we ons bezinnen op de
plaats van onze gemeente in de samenleving (stad of streek). Stellingen over De Eeuwige zijn in een voorgaand nummer bevraagd. Hieronder leest u de stellingen over
Gemeentezijn en Spirituele viering.
Stellingen over Gemeentezijn (geformuleerd door de Adviesraad Geestelijke Zaken en
het Seminarie):
2. Alternatieven voor de klassieke doopsgezinde gemeente moeten bedacht worden.
3. Een appgroep kan een gemeente zijn.
5. Een doopsgezind klooster geeft inspiratie aan ons allen.
10. Niemand hoeft te weten dat ik doopsgezind ben.
14. Elke doopsgezinde gemeente moet een vredesgemeente zijn.
15. Geloof en politiek moeten strikt gescheiden zijn.
16. Vrijzinnigheid en orthodoxie staan volwaardig naast elkaar in de doopsgezinde wereld.
Bij stelling 2: Wat zijn nu de typerende kenmerken van de klassieke doopsgezinde gemeente. Welke van deze kenmerken schuren met de huidige samenleving en welke
aanpassingen zijn dan gewenst? Wat houdt deze aanpassingen tegen?
Bij stelling 3: Met de antwoorden op de vraag naar de typerende kenmerken van een
doopsgezinde gemeente is dan af te vinken of appgroepen denkbaar zijn, die aan deze
kenmerken voldoen. Kun je in een appgroep er voldoende “voor elkaar zijn”?
Bij stelling 5: Wat kenmerkt een klooster(gemeenschap)? Sluit dat aan bij wat bij stelling 2 is gevonden of dan toch liever een appgroep?
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Bij stelling 10: Mag iedereen merken dat je doopsgezind bent? Zo niet, waar ben je
bang voor en wat heeft doopsgezind zijn voor betekenis als niemand dat mag weten
of merken?
Bij stelling 14: Zijn we bij stelling 2 kenmerken van een vredesgemeente tegengekomen en zijn die een getuigenis of een selectiecriterium, waarmee sommigen kunnen
worden uitgesloten of doorverwezen naar een andere groep, die wij wel respecteren
en verdragen, maar waarmee wij niet één willen zijn?
Bij stelling 15: Waarom een strikte scheiding van geloof en politiek zolang we elkaars
individuele ideeën kunnen verdragen, ook als ze verschillen van die van onszelf?
Bij stelling 16:Verdragen we verschillen en geloofsbeleving van elkaar? Dan is er toch
ruimte voor orthodoxie en vrijzinnigheid naast elkaar? Zo niet, is dan een schisma geboden, gevolgd door nog meer schisma’s, zodat we allemaal éénpersoons gemeenten
worden? En hoe houden we elkaar dan nog vast? Of moeten we verschil maken tussen
hoeveel we van anderen verdragen en een wenselijke gelijkgerichtheid om elkaar tot
steun te zijn bij het verdragen van grotere verschillen tussen groepen. Dan rijst de
vraag: welke verschillen in geloofsopvatting kunnen we binnen onze gemeente aan en
kan zich dit met de tijd aanpassen? Moet dit “gereguleerd” worden of gaat dit vanzelf
via het principe “soort zoekt soort”?
Stellingen over de spirituele viering (geformuleerd door de Adviesraad Geestelijke Zaken en het Seminarie):
4. De essentie van doopsgezind gemeente zijn blijft de zondagse kerkdienst.
7. Zonder avondmaal ben je geen gemeente.
9. Als doopsgezinden willen wij een herkenbare liturgie.
11. Het lid van de meditatiegroep dat nooit een zondagsdienst bezoekt, is toch
een volwaardig lid van de gemeente.
12. Het wordt hoog tijd om een vierdag: ”Vreugde van de Bergrede” in te stellen.
Bij stelling 4: Wat is de veelheid van manieren van gemeentezijn? Moeten en kunnen
we deze manieren ordenen naar essentie voor de geloofsbeleving?
Bij stelling 7: Willen we oordelen over ieder, die niet verkiest om avondmaal te vieren
of willen we belijden, dat avondmaalvieren met anderen, die daar ook betekenis aan
hechten, voor ons belangrijk is?
Bij stelling 9: Is er een spanningsveld tussen “herkenbaar” en “een nieuwe vorm” of is
elke herkenbare vorm eens als een nieuwe vorm begonnen?
Bij stelling 11: Wat zijn de criteria voor volwaardig lidmaatschap van de gemeente?
Sluiten die mensen uit? Is het voldoende om alleen ergens aan mee te doen? Of gaat
het om zaken als betrokkenheid (bij de gemeente, de wereld waarin wij gesteld
zijn…)?
Bij stelling 12: Is er iets tegen zo een vierdag? En wat is er voor? En kunnen we zo
nog veel meer vierdagen bedenken? Is er een rangorde in de verschillende delen van
het evangelie? Is zo een rangorde voor jezelf of om anderen voor te houden?
Han Bohlken
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BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 6 januari is er geen dienst, maar wel om 15.00 uur de gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomst. Na een welkom door de voorzitster volgt een liturgisch moment.
Daarna zal er ruimte zijn om elkaar te begroeten en wensen uit te wisselen. Een hapje
en een drankje zal natuurlijk niet ontbreken. Het thema van deze bijeenkomst is “Omzien naar elkaar”. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe doen we dat?
Zondag 20 januari is het “World Fellowship Sunday” – zoals dit tegenwoordig internationaal wordt genoemd. Traditiegetrouw zijn wij hiervoor weer welkom in Zutphen.
Meer informatie staat verder in dit blad.
Op zondag 27 januari gaat Jeanet van Woerden voor in de dienst. Ze kwam al een
paar keer eerder naar haar geboorteplaats Arnhem. Voorgaande keren werden haar
diensten met vreugde beleefd.
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. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken,
tel: 0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of
autodienst@doopsgezindenarnhem.nl )
VAN DE KERKENRAAD
Het jaarboekje 2019 van de ADS staat weer op verschijnen. Tegenwoordig bevat dit
hoofdzakelijk telefoonboek-achtige informatie over de ADS en de gemeenten en zijn
de wijzigingen ten opzichte van vorige uitgaven gering. Daardoor is het minder interessant geworden voor gemeenteleden, die geen bestuurlijke functie binnen de gemeente of de broederschap vervullen. Toch zijn er leden, die graag een exemplaar
van 2019 ontvangen. Vorig jaar waren de kosten € 10. Als iemand het jaarboekje
2019 graag wil hebben, is een berichtje aan de secretaris (zie colofon) voldoende om
dit zonder verzendkosten te bestellen.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden: br. Jarig Winselaar op 10-12-2018 te Oosterbeek, in de leeftijd van 98
jaar.
Onno en Marjan van Binsbergen

Geloven met een glimlach
Ds. Heinrich Niemöller, vader van de verzetsdominee ds. Martin Niemöller, riep op een
zendingsbijeenkomst de mensen ijverig op, aan de collecte te geven. Hij deed dat met
het bemoedigende bijbelvers uit 2 Korintiërs 9:7: “Laat ieder zoveel geven als hij zelf
besloten heeft zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.”
Een man wendt zich tot hem met de strikvraag: “Dominee, in mijn linkerhand, heb ik
500 Mark, die zou ik niet zo graag geven – en in mijn rechterhand heb ik 5 Mark, die
offer ik graag op. – Wat moet ik nu toch doen?”
Dominee Niemöller glimlacht hem vriendelijk toe en antwoordt: “Geeft u gerust beide.
Dan zal God vast een oogje dichtdoen.”
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OPBRENGSTEN COLLECTEN
november
eigen gemeente
Projecten voor gemeenteopbouw
(ADS)

BESTEMMINGEN COLLECTEN
januari
€ 35.50
€ 26.20

6-jan
20-jan
27-jan

student Tanzania
Mennonite World Conference
(ADS)
student Tanzania

Coventrygebed RvK Arnhem 4 januari 2019
Elke vrijdagmiddag ingaande 4 januari Coventrygebed voor vrede en verzoening in de
Waalse kerk, 12.30-12.45 uur.
Het gebeurt iedere vrijdag in 160 steden over de hele wereld, die in het verleden geteisterd zijn door oorlogsgeweld.
Dit vrijdaggebed is begonnen in het in de WO II-verwoeste Coventry. In de ruïnes van
de vernietigde kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, het Coventry Cross of Nails. Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen, de Community of the Cross of Nails,
waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, Freetown in Sierra
Leone en na 9/11 New York.
In Europa richt men zich vooral op het creëren van een leefbare veelkleurige interreligieuze samenleving en verbindt men zich met probleemsituaties in ontwikkelingslanden. Arnhem is onderdeel van het Coventry Beraad Nederland waar ook verschillende
steden deel van uit maken.
Meer info: Corry Koot-Hendriks, a.koot6@chello.nl of 06-12950015
World Fellowship Sunday 20 januari 2019
Het begint een traditie te worden, een goede wel te verstaan. Zondag 20 januari 2019
zijn we weer van harte welkom bij onze broeders en zusters in Zutphen om aldaar
World Fellowship Day te vieren. De traditie van een gezamenlijke dienst met als duovoorgangers Akke-Clara Thimm-Stelwagen en Paul F. Thimm wordt wel doorbroken.
Dit keer gaat broeder R. Boer Iwema ons voor. Dat was nu eenmaal in Zutphen al zo
gepland. Zijn reactie op onze komst naar Zutphen is uitnodigend: “Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd.” Al met al een extra goede reden om naar Zutphen te komen. Na
afloop wordt er voor een smakelijke lunch gezorgd. De dienst start om 10.30 uur, zodat u niet bij nacht en ontij uit de veren hoeft. Wie voorgaande jaren aanwezig is geweest, weet dat het zeer de moeite waard is en u dit niet mag missen. Wie nog niet in
de gelegenheid is geweest te gaan, weet nu wat hem/haar te doen staat…
Bent u van de partij? Dan graag vóór 10 januari a.s. doorgeven aan ondergetekende,
zodat onze broeders en zusters in Zutphen weten hoeveel broodjes zij kunnen smeren.
Namens Leren & Toerusten
Anne-Rie Bus 9024- 322 1076 of leren@doopsgezindenarnhem.nl
Gedicht bij World Fellowship Sunday
Een nieuwe dag gaat komen
Er komt een dag waarop leven geen zware last zal zijn
maar een fantastische ervaring van overvloed voor alle mensen
ongeacht hun afkomst, kleur, land of godsdienst;
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een dag waarop de vrijheid geen droom is maar een zalige werkelijkheid voor alle
mensen;
waarop aan de gelijkheid niet getwijfeld wordt
wat ook maar de cultuur, de sociale stand, de sekse of de welvaart,
en ook is er geen positieve actie nodig;
een dag waarop broederschap de beste uiting is van burgerschap, waardigheid en respect.
Er komt een dag
waarop mensenrechten
geen verdedigers of wetten behoeven,
want deze zijn tot in het bot geworteld;
een dag waarop gerechtigheid
gaat bloeien in elk hoekje en gaatje
en wij in alle richtingen kunnen zien;
een dag waarop er geen boten met vluchtelingen zijn.
of Lampedusas*, of vluchtelingenkampen,
of barrières, of muren, of dood op de zee,
in de woestijn of in de uithoeken van onze landen;
een dag waarop alle grenzen verdwijnen
en mensen zich vrij kunnen bewegen in de wereld,
van hier naar daar, zoals wij in ons eigen huis doen.
Er komt een dag
waarop wij samen kunnen leven in harmonie,
ons vrij bewegen,
in gesprek zijn,
elkaar respecteren,
delen,
kritiek uiten,
elkander helpen,
elkander verrijken,
zingen, dromen, werken,
kiezen waar wij willen zijn,
en ervoor kiezen apart te zijn.
Er komt een dag
wanneer op alle muren en posters,
in alle bladen, kranten, op radio en televisie,
er in alle opzichten een nieuw begin wordt ervaren;
een dag waarop wij God eren,
en de liefde met respect wordt bejegend,
omdat zij in ieder hart wortels geschoten heeft.
Laat deze dag gauw komen, Heer!
Wij hebben er al een voorstelling van!
(Florentino Ulibarri, uitgegeven door ediciones feadulta.com, http://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/4404-llegara-un-nuevo-dia.html)
Hoe kom ik bij de World Fellowship Day?
Een goede vraag!
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Volgens het spoorboekje rijdt de trein van Arnhem naar Zutphen om 9.41 uur, aankomst 10.02 uur. De dienst begint om
10.30 uur.
Vanaf het station is het een kwartier
lopen. Als je de autodienst belt (0316
- 343358) of mailt (autodienst@doopsgezindenarnhem.nl),
valt er vast wel een alternatief voor
die wandeling af te spreken.
Met de auto (als je er een hebt) kan
je ook naar Zutphen komen. Er is voldoende parkeergelegenheid. Vanaf
Arnhem CS duurt dat een goed half
uur en je rijdt dan via Velp, Dieren,
Brummen.
Wacht niet tot zaterdagochtend, maar
meldt al eerder als je met de auto
gaat en plaats hebt om mensen mee
te nemen. Evenzo als je niet met de
eigen auto gaat maar graag in andermans auto wilt meerijden. De autodienst (0316 - 343358 of autodienst@doopsgezindenarnhem.nl) probeert dat dan te
regelen.
Advent
Op zondag 23 december vierden we de 4de advent in Nieuw Schoonoord. Een dienst
voor alle generaties. De liturgiecommissie had als onderdeel van de dienst een geslaagd creatief intermezzo bedacht, waarbij de volle zaal zich opdeelde in groepen. Je
kon kiezen tussen een toneelgroep, tekengroep of schrijfgroep. Het thema was: ‘Engel ‘, waarbij associaties de vrije loop konden krijgen. De aanwezige kinderen en een
enkele volwassene kozen voor de tekengroep, de anderen meldden zich spontaan elders. De resultaten werden vervolgens voor de hele zaal voorgedragen. De toneelgroep beeldde de lotgevallen van de mens met bv. een beschermengel op de schouder op humoristische wijze uit. De opbrengst van de tekengroep was bijzonder kleurrijk en liet sporen van glitter achter. De bijdragen werden met extra applaus beloond.
De schrijfgroep associeerde voluit, waarbij de engel zowel de heraut, als de reddende
engel werd gezien. Het gedicht van Bernd Huibers illustreert dat treffend:
Engel
De brenger van de goede boodschap
Van goddelijke verwantschap.
De ontvangers stonden versteld
Toen de engel kwam aangesneld.
De boodschap werd eerst niet begrepen
En leek uit de lucht gegrepen.
Maar totaal onverwacht
Bleek de hogere kracht,
De hulp en inzicht op het juiste moment
Daar raak je maar niet aan gewend.
Als afsluiting kregen alle kinderen een (bescherm)engeltje voor in de kerstboom mee
naar huis.
Marina Valkenburcht-Viehoff
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Uit de geschiedenis van de doopsgezinden van Arnhem

(Bron: Wijnands, W. (1926). Het geslacht Van der Hoop uit Scherpenzeel. Manuscript.)

De Mennonietengemeente van het Rheensche Veen -tegenwoordig Veenendaal- is in
het midden van de 17e eeuw een van de grootste van het land. Zij bedienen o.a. Arnhem, dat het vele jaren zonder een eigen doopsgezind predikant moet doen.
Ene Jan Corssen, van beroep smid, woont in 1606 in Veenendaal. Tot de voornaamste
doopsgezinde families daar behoren Van Schayck, Van Ebbenhorst en Metman, families met wie Jan Corssen en zijn gezin in allerlei relatie staan. Deze Jan Corssen is een
eenvoudig man en is alleen bekend uit de poorteracte van Arnhem d.d. 21 Januari
1646, waarbij zijn zoon Bartholomeus, ‘sone van Jan Corssen uyt Venendael an de
Stichtse zijde’, tot burger van Arnhem wordt toegelaten.
Poorter is de benaming voor een burger die het recht krijgt binnen de poorten van een
stad te wonen. Voor het verkrijgen van die burgerrechten dient wel de portemonnee
te worden getrokken om te bewijzen dat men in eigen onderhoud kan voorzien. Er zijn
tot aan de Franse Revolutie in tal van steden religieuze restricties. Joden kunnen bijvoorbeeld geen burger worden. Maar ook moet de eed worden afgelegd.
Bartholomeus echter heeft het burgerschap gekregen zonder het afleggen van de eed,
maar met de restrictie, dat hij, mennist zijnde, ‘sich sal wachten van sich te laten vinden in eenige vergaderingen of conventiculen (heimelijke bijeenkomsten, of vergaderingen in het algemeen-RED.) van mennonieten in deze stad’. In januari 1646 betaalt
Bartholomeus het destijds aanzienlijke bedrag van 51,75 gulden, maar dan heeft hij
zowel de borgsom, als de kosten van de behandeling van zijn aanvraag voldaan.
Wat meteen opvalt, is dat doopsgezinden voor de toelating tot burger op het afleggen
van de eed stuiten. In de tijd dat stadsbesturen nog vasthouden aan streng calvinistische opvattingen, is het weigeren van de eedaflegging reden om hun doopsgezinde
inwoners het burgerschap te ontzeggen. In de meeste steden laat men hen niet eens
toe als burger. Later worden de voorschriften versoepeld, omdat de regenten inzien,
dat zij daardoor veel nijvere en rustige lieden voor hun stad missen. Doopsgezinden
op hun beurt komen soms tot een tussenoplossing, omdat zij hun nering slechts met
grote moeite kunnen uitoefenen als zij geen toegelaten poorters zijn. Zo blijkt uit de
burgeracte van Bartholomeus, dat de gebruikelijke uitdrukking voor de eedaflegging
in de burgereed ontbreekt. De Arnhemse schepenen zijn bereid die eis te laten vallen,
maar wel verbieden zij de openbare uitoefening van zijn godsdienst.
Omdat er in Arnhem slechts enkele mennonieten wonen, moeten de ambtenaren ter
vergelijking naar voorgaande toelatingsprocedures zoeken, waarvoor Bartholomeus 10
stuivers extra moet betalen.
Overigens blijkt Bartholomeus zich aan de opgelegde beperkingen niet erg te storen,
nu juist hij een van de mensen is die de Doopsgezinde Gemeente Arnhem nieuw leven
inblaast en vervolgens in stand helpt houden.
Maar waarom trekt iemand, die in de Rheensche Veen woont, naar Arnhem en niet
naar het dichterbij gelegen Utrecht of Rhenen?
Rheensche Veen heeft een zeer aanzienlijke Doopsgezinde Gemeente en Arnhem leidt
in dat opzicht een zieltogend bestaan. Predikanten moeten of uit Emmerik, of uit het
Rheensche Veen komen om er voor te gaan. Bartholomeus, ‘vurig ijveraar voor zijn
godsdienstige overtuiging’, vergezelt meermalen de doopsgezinde predikant op zijn
reizen naar Arnhem. Tijdens zijn verblijf daar komt hij in contact met Arnhemse geloofsgenoten. Zo leert hij zijn latere echtgenote kennen, die dan in huis is bij haar
tante, uiteraard ook een doopsgezinde. Het paar besluit met elkaar in het huwelijksbootje te stappen en zich blijvend in Arnhem te vestigen.
(Wordt vervolgd.) Istvan Valkenburcht
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AGENDA VOOR JANUARI 2019

Wanneer?
Vr 4 jan
Zo 6 jan

12.30
15.00

Di
Wo
Do

8 jan
9 jan
10 jan

10.00
18:15
18.00

Zo

20 jan

10.30

Di

22 jan

12.00

Vrij 25 jan
Zo 27 jan

10:00
10.00

Wat?
Coventrygebed RvK
Nieuwjaarsbijeenkomst
Kerkenraadsvergadering
Rondom 30
Themakring
World Fellowship Day
broeder R. Boer Iwema
Sluiting kopij GemeenteNieuws
Bijbelkring
Dienst, Jeanet van
Woerden

Waar?
Waalse Kerk, Arnhem
Waalse Kerk, Arnhem
Marjan v. Binsbergen, A’hem
Benedenzaal Atalantaflat (Stationsplein), Velp
DG Kerk, Zutphen

Maria, Velp
Waalse Kerk, Arnhem

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het januarinummer van het GemeenteNieuws: uiterlijk dinsdag, 22 januari 2019 vóór 12.00 uur, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar: Redactie GemeenteNieuws, Stationsstraat 32, 6671 AW Zetten.

De redactie wenst U een voorspoedig en gezond Nieuwjaar!
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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 90 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 of met de predikant.

