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VOORWOORD
Niemandsland
Deze dagen voelen vaak een beetje als niemandsland: de kerst zit nog krakend
vers in het geheugen en het nieuwe jaar ligt als een onbesproken blad voor ons.
Daartussen de dagen van herbezinning en ons opmaken voor wat komen gaat.
De Adventstijd is een periode waarin we naar het licht toe leven dat in al zijn
facetten en kleurschakeringen aan ons verschijnt. Vooral de paars-roze tinten hebben de overhand, zo leerde de overdenking van Marieke Fernhout op de Derde
Advent mij. Juist als de dagen het donkerst én kortst zijn, is het paars op zijn
lichtst; neigend naar het roze. Een kleur die voor meerderlei uitleg vatbaar is…
Maar, terug naar dat niemandsland: hoe lastig is het soms om vanuit de kerstgedachte - het Licht van het Kind - weer verder te gaan op weg naar, ja wat? Het
nieuwe jaar biedt de mogelijkheid om dingen als gewoontes, wensen en visies te
veranderen, maar doet de Boodschapper van het Licht dat niet eveneens? Die paradox maakt deze dagen, wat mij betreft, zo onbestemd: de boodschap van Kerst
is er één van hoop, geloof en overgave; vaak niet te (be)vatten. Daarentegen is
dat nieuwe jaar heel aards, soms bij het platte af, maar toch ook ongewis. We
weten niet wat 2020 ons gaat brengen. Dat geldt zeker ook voor onze eigen gemeente: op dit moment predikantloos, vergrijzend en op zoek naar al dan niet een
andere locatie - betreden we ook een soort van niemandsland. Dan is het van
belang om ons voor ogen te houden dat het Licht altijd en overal met ons is; ook
als het schijnsel zwak en haast onzichtbaar is. Laat onze veelkleurigheid én veelzijdigheid als wegwijzers dienen voor 2020 en daarna. Ik wens u allen een kleurrijk
Nieuwjaar!
Anne-Rie Bus
VAN DE KERKENRAAD
Gemeenteberaad op 9 februari 2020
Zoals eerder aangekondigd, willen wij een gemeenteberaad houden op 9 februari
2020 om met elkaar in gesprek te gaan over de volgende onderwerpen:
(1)
De koers van onze gemeente voor de toekomst.
(2)
Mogelijke samenwerking met anderen of niet.
(3)
De gevolgen daarvan voor onze huisvesting.
(4)
Het wel of niet beroepen en het profiel van een nieuwe predikant.
Verdere suggesties voor onderwerpen voor deze dag zijn welkom. Het beraad zal
plaatsvinden in De Elleboog in Nieuw Schoonoord. Wij beginnen om 10.30 uur,
voor de lunch wordt gezorgd en het is de bedoeling de bijeenkomst af te sluiten
om 15.00 uur met een kort liturgisch moment.
De intekenlijst zal in de kerk liggen vanaf de Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari. Wij hopen velen van u te verwelkomen op 9 februari in De Elleboog.
Elaine Bohlken
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BIJ DE DIENSTEN
Deze maand beginnen we op zondag 5 januari 2020 om 15:00 uur met de nieuwjaarsbijeenkomst. Er is dan ruim gelegenheid voor informeel samenzijn en uitwisseling van goede wensen, maar ook vertellen Marjan van Binsbergen en Wil van
Gelderen ons een paar quilt-geheimen. En we kunnen wat interessante documenten uit het ‘Papieren archief’ bekijken. Ook kreeg onze gemeente onlangs een paar
boekjes, die ter inzage zullen liggen. Misschien wordt er zelfs weer wat muziek
gemaakt…
Op zondag 19 januari vieren we World Fellowship Day in Zutphen, elders in dit
blad meer hierover. André Maris, onze voorganger voor die dag, schrijft hierover
het volgende:
‘Met de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en die van Zutphen vieren wij Wereld
Broederschap Dag, of World Fellowship Day op deze zondag.
Wat vieren wij dan eigenlijk? Het is de eerste Wederdoop die wij dan herdenken.
Op 21 januari 1525 was de eerste Wederdoop, in Zürich (Zwitserland). Conrad
Grebel doopte toen Georg Blaurock, die op zijn beurt onmiddellijk zeven anderen
doopte. Over vijf jaar is dat vijfhonderd jaar geleden!
Ik vind het bijzonder om de dienst ter gelegenheid van deze herdenkingsdag te
mogen houden, in deze gecombineerde Doopsgezinde Gemeenten van Zutphen en
Arnhem.
Wij staan dan stil bij de eerste Wederdopers, of Anabaptisten. Ook te midden van
de ergste ellende komen wij over de hele wereld bij elkaar om Jezus na te volgen,
die ons hoop geeft. Zo kunnen wij ons verbonden voelen met broeders en zusters
over de hele wereld. Dit onder het thema: Jezus Christus, onze hoop.
Ook wil ik stilstaan bij de vraag: hoe is het nu om doopsgezind te zijn? En: is er in
uw leven iets veranderd in dat doopsgezind zijn?
Ik hoop dat we elkaar zien in het doopsgezinde kerkje in Zutphen, aanvang 10.30
uur. Tot 19 januari!’
En dan zondag 26 januari: we kunnen luisteren naar Raang Boer Iwema, een gastpredikant uit Zutphen. Hij stelt zichzelf voor en schrijft over deze dienst:
‘In 1989 begon ik als lekenpreker in de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg.
Daar woonden wij in de periode dat ik werkte als oogarts.
Bij Ineke Reinhold-Scheuermann volgde ik een lekenprekerscursus. In Elspeet
deed ik de cursus Doperse Theologie. In de tussentijd ging ik niet alleen voor in
de Doopsgezinde Gemeenten in Zuid-Limburg, maar ook in Eindhoven. En ik ben
enkele keren in Arnhem voorgegaan (2003, 2005, 2007). Sinds het begin van mijn
vervroegde pensioen in 2009 wonen we in Warnsveld. Dat bevalt prima.
Het tekstwoord in de dienst van 26 januari 2020 komt uit het Evangelie naar Lucas,
hoofdstuk 2, vers 49: ‘Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn
Vader?’ (uit de oude NBG-vertaling)
De gebeurtenis in het leven van de twaalfjarige Jezus is het uitgangspunt van de
vraag of wij ons met die dingen van de Vader bezighouden.’
Verslag 4e Advent en Kerst
Beide samenkomsten, op de laatste zondag van Advent en Kerst, draaiden, niet
verrassend, om de geboorte van Jezus met als leidraad de evangeliën van Lucas
en Mattheüs.
De 4e Advent werd in zijn geheel opgezet door de Liturgiecommissie die er knap
in slaagde een afwisselend programma te brengen dat op de vleugel begeleid
werd door Bas Wuite en op het scherm door een creatieve en aansprekende
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PowerPointpresentatie van Han Bohlken. Wie deze nog eens doorbladert, ziet
hoeveel verbeeldingskracht en inzet voor al dit werk nodig is geweest.
De goed bezochte Kerstviering werd voorgegaan door Ineke Reinhold die het geboorteverhaal, naar Mattheüs 1 en 2, in zeven stukken opgedeeld vertelde, telkens afgewisseld met bijpassende liederen. In haar toelichting verduidelijkte zij
de Bijbelse én wereldlijke geschiedenis van toen, en trok parallellen met het heden als het gaat om de her en der nog steeds bestaande scherpe tegenstelling
tussen machtigen en machtelozen in onze wereld. De dienst werd besloten met
het lied ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’, dat liefde en vrede centraal stelt.
Een teken van vrede, door Foppe en Diny Wouda

Redactie GN

Op zaterdag 21 december 2019 hebben we deelgenomen aan de tweede editie van
de Posbankwandeling. Deze, georganiseerd voor goede doelen door leden van de
Rotary Rheden-Rozendaal, start bij het Posbankpaviljoen en gaat naar het Koetshuis van het voormalige landgoed Heuven. We liepen onder leiding van een herder.
In ons geval was dat een student bosbouw, die ook nog het nodige over de Posbank
wist te vertellen. Onderweg was er koorzang, toneel, een verhaal, midwinterhoorn
blazen en dansen. Bij het begin, bovenop de Posbank, was een cirkel van witte
vlaggen en hier hoorden wij het volgende gedicht:
De Vlaggen
Kijk, de vlaggen, ze hebben hun masker verloren.
Zij spreken niet meer van wij tegen zij,
niet meer van bezetting of bezit,
ze wapperen niet meer voor ’n club of een partij.
De vlaggen hebben hun masker afgezet,
ze zijn blanco.
Hoor, de vlaggen hebben hun stem verloren,
ze schreeuwen niet meer, ze scanderen niet meer,
ze roepen niet wie de grootste is, wie de macht heeft.
De stem van de vlaggen is verstomd.
De vlaggen wachten op jullie gezicht, op jullie stem.
Ze hopen dat ze een teken mogen zijn van vrede.
De vlaggen wachten op jou, op mij, op ons.
Optimisme of Hoop?
Het feest van licht en hoop is alweer achter ons; we staan op de
drempel van de jaren ’20. We kijken er hoopvol naar uit en zijn
misschien (voorzichtig) optimistisch. Maar, wat zijn dat eigenlijk
voor noties?
De profeet Maleachi zei, heel kort door de bocht, dat het einde van
de wereld eraan komt en ieder beoordeeld wordt op z'n gedrag. De
Israëlieten dachten: ‘Wij zijn het uitverkoren volk. We zitten goed, 't kwaad zal
worden gestraft, maar dat zijn die vijandige volken rondom; wijzelf worden gered.’

6
Meer alledaags: je zit goed als je iemand hebt die je behoedt voor narigheid.
Als je dat vindt, ben je dan een optimist of is er sprake van hoop?
We spinnen het even uit.
Optimisme drukt een montere levenshouding uit. Maar, een opgewekt verhaal is
niet hetzelfde als een boodschap van hoop. Voltaire1 schreef midden 18e eeuw in
het boek Candide, ou l’Optimisme al, dat optimisme de dwaze volharding is, dat
alles op zijn best is, terwijl het niet zo goed gaat.
Toch kunnen er wel degelijk redenen zijn om te denken dat een situatie goed zal
uitpakken, maar de omstandigheid dat je een optimist bent, is daar niet een van.
Een optimist zal het heden niet gauw als belabberd benoemen, niet alleen omdat
hij de dingen misschien door een roze bril ziet, maar mogelijk kan hij ze niet in
hun volle omvang waarnemen en beoordelen. Er wordt wel eens verwezen naar
een tekort aan besef van de geschiedenis. Optimisme heeft een conserverende
werking; het valt allemaal mee, dus alles blijft bij het oude. Emma Bruns2 onlangs
in NRC over het gebrek aan echte betrokkenheid bij de patiënt in ziekenhuizen en
de zucht naar efficiëntie: ‘[…] af en toe lijkt de staat van permanent optimisme en
voorwaartse vrolijkheid meer op een grimas dan een geloofwaardige ambitie.’
Maar, als je een toestand als kritiek beschouwt, dan komt er een geneigdheid tot
verandering in de hoop op betere tijden. Zo is hoop vooruitstrevend en gericht op
een bereikbare toekomst. Volgens de Amerikaanse auteur Rebecca Solnit3 is het
een deugd, die een inspanningsverplichting inhoudt, bijvoorbeeld om armoede,
onrecht en vernedering uit te bannen. Hoop is een opening naar een onzekere
toekomst. Echter, als je niet weet wat er in het verleden al is bereikt, kun je de
gevangene worden van vertwijfeling. Solnit: ‘Een herinnering, die aansluit bij de
complexiteit van het verleden en bij de mensen die erbij betrokken waren, een
herinnering die onze kracht toont en bevestigt, wekt een toekomstgerichte energie
op die we hoop noemen.’
Voltaire was een religieuze twijfelaar, maar vond wel dat het zaak is dat je geloof
niet zo zeer optimistisch is, maar vooral hoop biedt.
De zaligsprekingen van Jezus (Mattheüs 5-7) zijn een uniek voorbeeld van het
geven van hoop. Tegelijkertijd spoort Jezus de mensen aan tot het goede. Het is
de hoop op een beter leven bij de realisatie van het Koninkrijk van God.
Zaten de Israëlieten zonder meer goed als uitverkorenen? Zit je in de alledaagse
praktijk gebakken als je heel veel meehebt? Dat valt te bezien, maar je mag het
hopen en er dan ook wat voor doen.
Redactie GN
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 Email:autodienst@doopsgezindenarnhem.nl).
Geloven met een glimlach
Eeuwig
Een jongen probeert zo onopvallend mogelijk uit de kerk te sluipen. De koster
vindt dat verdacht en pakt hem nog net bij de arm.
1

Voltaire. (1759). Candide, ou l’Optimisme. Genève: Gabriel Cramer.
Emma Bruns is arts-onderzoeker en chirurg in opleiding. NRC 21-12-2019, Opinie en Debat, p.5.
3
Solnit, R. (2016). Hope in the dark. Untold Histories. Wild possibilities. Edinburgh: Canongate.
2
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‘Laat zien wat je daar in je hand hebt!’
De jongen opent zijn hand. Daar zit een gouden ring in.
‘Waar heb je die ring vandaan?’
‘Die heb ik gevonden.’
‘En waarom heb je hem niet ingeleverd?’
‘Omdat op de binnenkant van de ring staat EEUWIG VAN JOU.’
Met deze snakerij nemen we afscheid van de rubriek Geloven met een glimlach,
jarenlang verzorgd door Paul F. Thimm. Wij danken hem ook voor deze speelse
noot naast al zijn andere bijdragen aan het GN.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Opgezegd als belangstellende: ds. A. A. Thimm.
Verhuisd: zr. Dini Selis-Esveld, naar Insula Dei, appartement 476, 4e etage,
Velperweg 139, 6824 HK Arnhem. Tel: 06-23173210.
Verhuisd: br. Wessel Selis, vanaf 30 december ook naar Insula Dei, kamer 228.
OPBRENGST COLLECTES
november
Eigen gemeente
Weeshuis Sri Lanka
Projecten Gemeenteopbouw

BESTEMMING COLLECTES
€ 127,80
€ 69,20
€ 21,40

januari
5-jan student Tanzania
19-jan MWC
26-jan student Tanzania

Moderne kunst en verhalen over Elia op 8 januari 2020
10:45 tot 12:00 | € 0,00 | Rozet 3.02
De verhalen over de profeet Elia fascineren door hun onwaarschijnlijkheid. In de
sprookjesachtige vertellingen schuilen diepere lagen op persoonlijk, gelovig en sociaal-maatschappelijk vlak. De verhalen over Elia vragen om uitdieping.
Voorafgaand aan de tekstlezing kijken we naar hedendaagse kunst, die een eigen
zeggingskracht heeft. De kunstwerken zijn associatief gekozen bij de Eliaverhalen.
Als kijker, lezer, leerling ben je altijd zelf ook in het geding. De werkwijze is zowel
informatief als interactief. Opgave vooraf is niet nodig.
Docent: Ben Piepers, theoloog met belangstelling voor moderne kunst, voorheen
werkzaam als pastoraal werker.
De Merkstenen van Dag Hammarskjöld op 15 januari 2020
19:45 tot 21:45 | € 20,00 | Rozet 3.09
In 1961 komt Dag Hammarskjöld op 56-jarige leeftijd om het leven bij een raadselachtig vliegtuigongeluk in Afrika. Hij was toen secretaris-generaal van de
Verenigde Naties en was in Belgisch Congo voor een vredesmissie. Hammarskjöld
was een vermaard Zweeds diplomaat met veel gezag in de internationale politiek.
Na zijn dood vond men in zijn flat een dagboek met de titel Merkstenen. Het schildert de mystieke weg die Dag Hammarskjöld soms met moeite is gegaan. Het is
een indringende getuigenis van iemand die worstelde met zichzelf en met zijn verhouding tot God.
Veel mensen hebben dit boek in de boekenkast staan, zijn er ooit in begonnen,
maar hebben het nooit uitgelezen. Toch te moeilijk. Wellicht lukt het beter als je
dit mooie mystieke boek samen leest?
Docent: Ad Boogaard, coördinator D3rde Verdieping, met een zwak voor mystiek.
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Data: wo 15, 22 en 29-01 | 05 en 12-02.
Inschrijven kan digitaal: https://d3rdeverdieping.nl/cursussen-en-workshops/
merkstenen-dag-hammarskjold/
World Fellowship Day op 19 januari 2020

Het is een mooie traditie. Op zondag 19 januari 2020 om 10.30 uur zijn we weer
van harte welkom bij onze broeders en zusters in Zutphen om er World Fellowship
Day te vieren. Dit keer neemt onze gemeente broeder André Maris als voorganger
mee. Dat is een attentie van ons aan de gastgevers. Al met al een extra reden om
naar Zutphen te komen. Na afloop wordt er voor een smakelijke lunch gezorgd.
Daar zijn geen kosten aan verbonden.
Opgave graag vóór 10 januari a.s. aan ondergetekende, zodat onze broeders en
zusters in Zutphen weten hoeveel broodjes zij moeten smeren. Geef ook de vrije
plaatsen in uw auto of de benodigde plaatsen in andermans auto door, zodat we
ook de reis voor iedereen goed kunnen regelen.
Hoe kom ik bij de World Fellowship Day?
Adres DG-kerk: Leeuweriklaan 23, Zutphen. 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, maar je kunt dit ook al bij aanmelding opgeven.
Met de auto kun je er ook komen. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Wacht niet tot zaterdagochtend, maar meldt al eerder dat 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 probeert dat dan te
regelen.
Namens Leren & Toerusten
Anne-Rie Bus, 024-3221076 of leren@doopsgezindenarnhem.nl
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(Eigen)aardigheden
Mietje en de Keizer
De spreuk ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ stopte niet voor de deur van de
vaderlandslievende en feministische Maria Aletta (Mietje) Hulshoff (1781-1846),
dochter van de bekende Amsterdamse doopsgezinde predikant Allard Hulshoff
(1734-1795).
Nederland werd vanaf 1794 stukje bij beetje bij het Franse Keizerrijk ingelijfd en
Mietje verzette zich daartegen met niet mis te verstane pamfletten. Volgens onbevestigde berichten zou ze zelfs een aanslag op Napoleon hebben willen plegen
bij diens bezoek aan Amsterdam in 1811.
Dat was nogal bijzonder voor een jonge vrouw. Haar doperse omgeving erkende
de principiële vrijheid van elk individu, maar genderverschillen bepaalden in die
tijd uiteindelijk je rol. Mietje die daar fiks buiten trad en invloed wilde uitoefenen
op haar maatschappelijke omgeving, kon rekenen op onbegrip en zelfs ergernis.
Want wat voor een man als karaktervastheid gold, heette bij deze ‘jongedochter
van goeden huize’ overspannenheid.
Haar verzet tegen de Franse overheersing bracht haar uiteindelijk in de gevangenis. Invloedrijke geloofsgenoten en vrienden, onder wie Willem Bilderdijk, wilden
de schade beperken, maar dat ging niet zomaar. Zij was immers geen hysterica
en wenste op haar eigen merites te worden beoordeeld en dus eiste ze gearresteerd en veroordeeld te worden. Na veroordeling in 1806 tot het spinhuis, kwam
ze na twee jaar vrij. Niet dat ze haar activiteiten opgaf, waardoor deze Hollandse
Jeanne d’Arc zich genoodzaakt zag enige jaren voor vrijwillige ballingschap te kiezen.
Naar A.J.C.M. Gabriëls, Hulshoff, Maria Aletta. In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.

Bericht voor het nieuwe jaar
Goede voornemers of juist niet, en toch schuilt in ieder van ons, jong
en oud, een verhaal. Mooi, ludiek, interessant, idyllisch, leerzaam of
pakkend is het altijd. Het hoeft alleen maar verteld te worden.
Heeft u er wel eens aan gedacht om dat voor het GemeenteNieuws te
doen? Een stukje proza, een gedicht, een afbeelding of een mededeling?
Is het voor u geen dagelijkse kost? Redactie@doopsgezindenarnhem.nl ondersteunt u, digitaal, telefonisch of aan huis. Aarzel niet en neem contact met ons op.
Redactie GN

De redactie wenst U een voorspoedig en gezond Nieuwjaar!
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AGENDA VOOR JANUARI 2020

Wanneer?
Zo
05 jan
Di
07 jan

15.00
10.30

Do
Di
Zo

09 jan
14 jan
19 jan

12.30
14.00
10.30

Zo

26 jan

10.00

Wat?
Nieuwjaarsbijeenkomst
Bijbelkring ‘Kleine profeten’
(Joël) ds. Chr. Duhoux
Themakring
Commissie van Bezoek
Wereldbroederschapsdag,
André Maris
Dienst, Raang Boer Iwema

2020

Maart

05
12
19
26

01
08
15
22
29

Februari

April

02
09
16
23

05
09
12
19
26

Petra
geen dienst
Bas
Bas

Atlanta, Velp
Ockje, Velp
Doopsgezinde kerk,
Zutphen
Waalse kerk, Arnhem

Organistenrooster t/m april

Januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
geen dienst
World Fellowship Zutphen
Mark

Waar?
Waalse kerk, Arnhem
Bij Maria, Velp

Bas
geen dienst
Petra
Petra
Mark

Petra (Palmpasen)
Bas (Witte Donderdag)
Bas (Pasen)
ledenvergadering
Mark

Bas Wuite
Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het februarinummer van het
GemeenteNieuws: uiterlijk dinsdag 21 januari 2020 vóór 12.00 uur, op het
e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Kopij per post graag versturen naar: Redactie GemeenteNieuws, Stationsstraat
32, 6671 AW Zetten.
Citaat van de maand
Geen controle hebben, levert je het grootste moment van vertrouwen op.
Jacobine Geel, theologe, TV-presentatrice en columniste. (Interview met Els van Noorduyn, 2013).
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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.

