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GEMEENTENIEUWS Nr. 02
februari 2020

VOORWOORD
Kryžiu kalnas
In september van het vorig jaar gingen wij op vakantie naar de Baltische Staten:
Litouwen, Letland en Estland. Het was een mooie en interessante reis met veel
hoogtepunten, maar behalve prachtige kerken, paleizen en kastelen waren er
ook veel herinneringen aan de bezetting door de Sovjet-Unie. Op de vijfde dag
van de reis gingen wij naar de Heuvel der Kruisen (Kryžiu kalnas in het Litouws),
een (inter)nationaal bedevaartsoord zo'n 12 km ten noorden van de stad Šiauliai,
in de noordelijke regionen van Litouwen.
Hier staan op een heuvel vele duizenden kruisen dicht tegen elkaar. Het aantal
wordt geschat op 60.000. Al zeven eeuwen lang worden er nieuwe bijgeplaatst.
In de Sovjettijd werd dit symbool
van verzet tegen de onderdrukking
meermaals platgewalst, maar ondanks bewaking groeide de Kruisberg
door. Tijdens de jaren 1944-1990
kreeg de Kryžiu kalnas een speciale
betekenis, toen Litouwen bezet werd
door de Sovjet-Unie. De Litouwers
bleven naar de heuvel reizen om
eerbied te tonen. Op die manier
maakten ze duidelijk dat ze altijd
trouw zouden blijven aan hun eigen
identiteit, religie en erfgoed: het was
een vorm van vreedzaam verzet.
Heuvel der Kruisen. Foto: Elaine Bohlken.
Ook al werkten de Sovjets hard om
nieuwe kruisen te verwijderen en verdween de heuvel maar liefst drie keer onder
Russische bulldozers, de kruisen bleven terugkomen. Er waren zelfs plannen gemaakt om een dam te bouwen op de nabijgelegen Kulvė rivier, zodat de heuvel
onder water zou komen te staan.
Wij kwamen bij de Kruisheuvel op een mooie septemberdag. Het was druk en
veel mensen liepen met kruisen om op de heuvel te plaatsen om allerlei verschillende redenen. Verreweg het grootste deel van de kruisen op de heuvel is voor
overledenen en wij liepen over vele paden met kruisen in diepe rijen aan beide
kanten. Het was een indrukwekkend ervaring waar wij stil van werden en waar
de stilte op de heuvel ondanks de vele bezoekers op die dag voelbaar was. Na de
top van de heuvel te hebben bereikt, liepen wij langzaam langs de andere kant
naar beneden. Soms stopten wij bij een kruis dat we om een of andere reden
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interessant vonden, omdat het mooi was of juist omdat het zo eenvoudig was,
kleurig of gewoon kaal hout. Er heerste een sfeer van pijn, moed, verdriet, geloof, liefde, hoop, vrede en opoffering. Toen wij weer onderaan de heuvel kwamen, bleven we een tijdje rondkijken en probeerden alles wat wij hadden gezien
te verwerken. Soms stonden wij weer stil bij een kruis en het was alsof wij niet
weg wilden van die indrukwekkende stille plek.
Totdat wij een kruis zagen, dat onderaan de heuvel geplaatst was door studenten van een universiteit in Arkansas in de Verenigde Staten. De
boodschap erop was ‘Go Team 2019 Harding University’ - zoiets als ‘Veel succes’. De studenten
hadden tussen alle andere kruisen een kruis
neergezet met de woorden die de cheerleaders
roepen tijdens Amerikaanse voetbalwedstrijden!
Ik kon niet begrijpen hoe mensen zoiets konden
doen, daar op die plek waar zoveel pijn en verdriet voelbaar was. Gevoelens van boosheid en
verontwaardiging welden in mij op. Ik vond het
respectloos en voelde ineens dat Team 19 mijn
bezoek aan de Kruisheuvel had bedorven. Maar
toen bedacht ik mij en ik realiseerde mij dat dit
bezoek alleen verpest was als ik dat toestond,
dat ik de afschuw liet winnen. En dat ik dat niet
ging laten gebeuren.
Elaine Bohlken

Go Team 2019 Harding University.
Foto: Elaine Bohlken.

VAN DE KERKENRAAD
Herhaalde uitnodiging voor het 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
BIJ DE DIENSTEN
Attentie: Neem één bloem mee en let op gewijzigde aanvangstijd op zondag 16 februari 2020 (zie ook hieronder)
Zondag 2 februari is het de vierde zondag na Epifanie en wat dat betekent horen
we van Ruud Mulder. Psalm 37 moedigt ons aan om ons niet te ergeren aan wat
verkeerd is, maar … En Lucas 11 verhaalt hoe een mens wordt bevrijd van het
kwade, gevolgd door gekissebis of dat alleen door het kwaad zelf kan gebeuren.
En we zingen het ‘Doopsgezinde Volkslied’ met een nieuwe tekst.
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Op de tweede zondag (9 februari) zijn we niet gewend een dienst te hebben,
maar dat geeft ons alle tijd voor een gemeenteberaad vanaf 10:30 in De Elleboog, Nieuw Schoonoord, Velp. Zie elders in dit blad of in het vorige nummer.
Zondag 16 februari beginnen we later dan gebruikelijk (11:00 uur) voor een gezamenlijke dienst van ‘Vier kerken onder één dak’. Samen met de Jansbeek Ekklesia, de Walen en de Evangelische Broederschap houden we een viering,
waarin we ons aan elkaar voorstellen en elkaar beter leren kennen. Ook zorgen
we deze dienst samen voor de bloemen. Dat betekent, dat iedereen gevraagd
wordt één bloem mee te nemen, die na binnenkomst in een grote vaas wordt gezet. Een bijzondere dienst, waarin we ons als gemeente van onze meest enthousiaste kant kunnen laten zien!
En zondag 23 februari gaat Jantine Brouwer-Huisman voor. Zij was nog niet eerder in Arnhem, dat alleen is al voldoende reden om te komen luisteren. Ook zij is
een jonge lekenprediker, die het zo druk heeft, dat zij ons voor 2019 niet in kon
passen, maar nu wèl. Jantine is 29 jaar jong, maar toch alweer bijna 10 jaar lekenpreker. Met haar diensten hoopt zij de kerkgangers te laten zien hoe de eeuwenoude Bijbelteksten ook nog in onze moderne tijd heel toepasbaar zijn. Deze
dienst gaat over geluk, en wat het betekent om gelukkig te zijn.
WAAROVER SPRAKEN ZIJ?
Op 7 januari sprak de Bijbelkring niet alleen over het boek Joël, maar ook over het
tijdstip van samenkomen. De dinsdagmorgen blijkt voor een aantal deelnemers
niet optimaal en de volgende bijeenkomsten zijn op de vrijdagen 14 februari
(Amos), 13 maart (Jona), 17 april (Micha) en 15 mei (Nahum), telkens om 14:00
uur.
Als je het vlug leest, is Jona een vreemd boekje. Soms poëzie als in psalmen:
groepjes van twee regels, die elkaar aanvullen of een contrast vormen en soms
een stuk proza. In de tijd is het moeilijk te plaatsen, maar het begint met een
beschrijving van een tijd met veel tegenspoed, zoals sprinkhanenplaag, mislukte
oogsten, verdrogende wijngaarden en verschralende graanvelden. Andere volken
nemen het land in bezit… Is dit niet het einde van de wereld?
Joël spoort het volk aan terug te keren tot de Eeuwige. Rouwen is geboden en
daarbij moet je niet je kleren scheuren, maar je hart losscheuren van de valse
goden. De Eeuwige belooft herstel van de welvaart voor iedereen. Gods geest zal
worden uitgegoten over al wat leeft (en dat citeert Petrus in het Pinksterverhaal).
Opmerkelijk is nog Joël 4:10 ‘Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden’, want
wij hoorden wel, dat dit juist andersom moest… Hier is de context anders: het gaat
niet om het voeren van oorlog en vijanden naar het leven staan, maar om moed
tonen voor de zaak van de Eeuwige.
Han Bohlken
VERSLAG NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP 5 JANUARI 2020.
De eerste zondag van dit jaar bestond er vanaf 15.00 uur de gelegenheid om
elkaar in de Waalse Kerk al het goede voor het nieuwe jaar toe te wensen. Een
goede opkomst en een gevarieerd programma zorgden voor een geanimeerd samenkomen. De feestelijke PowerPointpresentatie was de leidraad deze middag.
Onze voorzitter Elaine Bohlken opende de middag met een terug- en vooruitblik
op het afgelopen en komende jaar.
Mark van Vreden zorgde voor diverse muzikale intermezzo’s op het kerkorgel, het
kleine orgel en de mondharmonica. Uiteraard was er aan de inwendige mens
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gedacht. Onder het genot van een hapje en drankje kon men luisteren naar de
uitleg van Marjan van Binsbergen over het quilten. Bijzonder om nader kennis te
maken met deze techniek en toch min of meer doopsgezinde wijze van handwerken. Ook Wil van Gelderen beoefent deze techniek en beide dames hadden diverse
voorbeelden van kleden - en zelfs een adventskalender - meegenomen om een en
ander te verduidelijken, maar bovenal om te bewonderen. Tineke Bus kroop spontaan achter de vleugel om een stuk van Haydn te spelen. De redactie van het
GemeenteNieuws had een deel van het archief op een tafel ten toon gespreid.
Grappig om de ontwikkeling te zien die het Gemeenteblad in de loop der jaren
heeft doorgemaakt. We sloten de middag af met een lied, te weten Kyrie Eleison.
Anne-Rie Bus
VERSLAG VAN DE WERELD BROEDERSCHAPSDAG (ZUTPHEN-ARNHEM)
In het knusse doopsgezinde kerkje in Zutphen was onze gemeente op zondag 19
januari 2020 goed vertegenwoordigd, en werden we warm onthaald door de Zutphense gemeenteleden.
Na het aansteken van de kaars en het gebed werd door Anne-Rie Bus een Credo
uitgesproken. Een citaat daaruit: […]…Altijd weer zal ik hopen op een toekomst
van vrede voor de kinderen van vandaag en altijd weer zal ik geloven, dat ondanks alles, het leven kostbaar is en waard geleefd te worden...[…]
Mieke Iwema gaf een lezing uit Galaten 3:26-28: ‘[…]…Omdat jullie in Jezus Christus geloven, vormen jullie een eenheid: Joden en niet-Joden, slaven en
vrije mensen, mannen en vrouwen. Verschillen zijn niet belangrijk meer.’
André Maris hield een bezielende kanselrede over verbondenheid, die was opgebouwd vanaf de eerste wederdoop in 1525 in Zürich tot vandaag. De zelfbesturende kerk, los van overheidsbemoeienis, geweldloosheid en het streven naar
herstel van zuiverheid en eenvoud passeerden de revue.
Deze Wereld Broederschapsdag is een opmaat voor de 500 e verjaardag in 2025
van de wederdoop.
André, die 11 jaar geleden is gedoopt, beschreef zijn eigen ontwikkeling en de
veranderingen die in zijn denken hebben plaats gevonden: meer openstaan voor
andersdenkenden. Zo vertelde hij dat bij zijn veranderd geloven een zekere Annie belangrijk is geweest, een vrouw van negentig bij wie hij vaak op bezoek
gaat om te praten, te wandelen en samen te eten. Annie is van gereformeerde
komaf. En daar kwam André meteen vooroordelen tegen die hij vanuit zijn jeugd
meedroeg: als zouden gereformeerden bekrompen zijn.
Annie bleek daar niets van te hebben. Het openstaan voor anderen in en buiten
de eigen gemeente heette bij haar: ‘Dat is nou juist Gemeente zijn. Dat je leert
met andere mensen om te gaan. In elke Gemeente zijn mensen die je niet ziet
zitten; die kunnen niet allemaal je vrienden zijn. Het is de uitdaging, het met al
die mensen uit te houden. Er een mooie Gemeente van te maken.’
In dit licht is het zaak om nu, vijfhonderd jaar na de heftige gebeurtenissen van
de Reformatie, ook de samenwerking met andere christenen, waar mogelijk, aan
te gaan. De Geest van verzoening is ook werkzaam tussen mensen van buiten de
doopsgezinde traditie, aldus André.
Hij rondde af: ‘[…]…De Doperse Gemeenschapszondag Wereldwijd is een gelegenheid onze geloofsgemeenschappen eraan te herinneren dat wij allen deel uitmaken van het lichaam dat uit vele stammen, talen en landen bestaat. Deze dag
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is bijzonder geschikt om te laten zien dat wij een nieuw leven hebben in een
nieuwe samenleving waarin wij elkaar steunen, de lijdende dragen, de wereld
dienen en op wederkerige wijze van elkaar leren wat het betekent om volgeling
van Jezus te zijn.’
Tussen de bedrijven door vulden het gezang en het fraaie orgelspel van Henk
Wormeester op een haast weldadige manier de DG-kerk in de Hanzestad. We
mochten zelfs in het Spaans het lied zingen: Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta...(Moge niets je verontrusten, moge niets je verschrikken; wie God liefheeft, die ontbreekt niets).
Verrassend mooi was het Aramese Onze Vadergebed, volgens velen de taal van
Jezus, waarmee de viering werd afgesloten.
Daarna ontstonden er tijdens de koffie en de daaropvolgende lunch levendige gesprekken tussen de Arnhemmers en de Zutphenaren.
Redactie GN

NOG EVEN KERST 2019
Met dit gedicht bedankte Tjarda Brouwer ons voor de kerstgroet en wenste ons
gezegende kerstdagen toe met veel licht en warmte en een gelukkig, gezond en
liefdevol nieuwjaar.
Op 17 mei 2020 gaat Tjarda weer voor in onze gemeente.
Om Licht en Liefde
Steek een kaars aan in het duister,
Laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot
vuisten,
Streel maar zacht wat is
verhard.
Steek een kaars aan in het
duister,
En zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister,
Naar de mens die naast je
staat.
Steek een kaars aan in het
duister,
Eer wat kwetsbaar is en
klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
Laat waar jij bent liefde zijn.
Hein Stufkens (uit: Vrede voor jou
- gedichten (1997). Kerstkaart:
Amnesty International.
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Geboren: Eva Ella Mana van der Wijk op 2812-2019, dochter van Dieuwertje en Pieter
van der Wijk.
Hartelijk gefeliciteerd!
Nieuw lid: zr. E.H. (Els) de Clercq, Van
Huevenstraat 63, 6824 MN Arnhem. Telefoon 026-3518623.
Verhuisd: Menno en Irene van Setten naar
Schamel 1, 6852 DT Huissen.

EVENEMENTEN
Met een glimlach in de spiegel kijken

Compacte workshop: kunst spelenderwijs op 15 februari 2020.

9
De schilderijen van Carla Rosink zijn ontroerend. Ze toverden al vele malen een
glimlach op het gezicht van de kijker.
Carla schildert vaak vogels. De vogels zitten alleen of zijn samen. Ze nodigen gemakkelijk uit tot een verhaal. Want voor je het weet, heb je een idee over de
omstandigheden van de vogel die je ziet. Over hoe hij zich voelt. Of hoe het met
haar gaat. Misschien zelfs weet je wat hij heeft meegemaakt.
Je kunt je heel gemakkelijk in deze vogels spiegelen.
In een compacte workshop willen we ons laten inspireren door de vogels op de
schilderingen. We bekijken de afbeeldingen, laten ze op ons inwerken en gaan na
wat ze bij ons oproepen. Daarna geven we zelf op een creatieve en lichtvoetige
manier uitdrukking aan wat ons getroffen heeft. Spelenderwijs verkennen we zo
wat de vogels ons te zeggen hebben.
Carla Rosink (kunstenares) en Els de Clercq (werkt graag met groepen en kunst)
bieden op 15 februari een workshop aan van een dagdeel. De workshop wordt
gehouden in de koffieruimte van de Parkstraatkerk, Kastanjelaan 22 E, Arnhem. U
kunt ofwel in de ochtend deelnemen van 11.00–13.00 uur of in de middag van
14.00–16.00 uur. Inloop vanaf een kwartier van tevoren. Kosten: € 15,00. Graag
opgeven vóór 13 februari. Je kunt contant betalen of via een Tikkie. Opgave graag
per telefoon of app: 06-30335497 (Carla).
Jansbeek Lezing op 10 februari 2020 met Pieter Omtzigt
Tijd: 20.00-22.00 uur. Locatie: De Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem.
Pieter Omtzigt is lid van de Tweede Kamer en Europarlementariër. Hij wordt
sterk gedreven door sociale rechtvaardigheid. Als een terriër heeft hij zich vastgebeten in corruptie op Malta, het drama van de zorgtoeslagen en een goede regeling voor de pensioenen. We mogen met hem een gedreven spreker verwelkomen die ons ongetwijfeld zal meenemen in zijn kruistochten tegen onrecht.
Toegang € 8 (met GelrePas € 5), te betalen aan de entree.
Meer info en reserveren via www.jansbeekekklesia.nl. Reserveren aanbevolen.
Aan de hand van de Thora op weg naar Pasen, vanaf 4 maart 2020
Woensdagen 4 en 18 maart, en 1 april van 14:00 tot 16:00, kosten € 36,00; Locatie: Rozet 3.09
De betekenis van het Hebreeuwse woord Thora is: wegwijzer ten leven. Thora is
ook de naam van de eerste vijf boeken van de Joodse bijbel, de TeNaCh.
In drie bijeenkomsten zal Henk Janssen, bijbelkenner bij uitstek, ons in verbinding
brengen met de geaarde en ook aardse spiritualiteit van de Joodse traditie. Meer
info en opgave via www.d3rdeverdieping.nl
Putten uit de bron: Bijbelteksten uit de Paaswake
Woensdagen 4, 11, 18 en 25 maart en 01 en 08-04 2020, van 11:00 tot 12:15
uur. Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 4 per keer). Locatie: Rozet 3.09.
‘Putten uit de bron’ is een wekelijkse bijeenkomst rond een Bijbeltekst. We proberen de tekst te lezen en open te staan voor de beelden en bewegingen ín het
verhaal. De vraag hoe relevant de tekst is, voor óns leven en maatschappelijk
handelen, speelt daarbij ook een rol. In dit blok van 6 bijeenkomsten lezen we een
aantal teksten die altijd in de liturgie van de Paasnacht worden gelezen (onder
andere uit Genesis, Exodus, Jesaja en Ezechiël). Hoe klinken deze Bijbelteksten in
het licht van de Paasnacht?
Opgave vooraf is niet nodig.
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Docenten: Elsje Pot, stadspredikant Protestantse Gemeente Arnhem of Ad Boogaard, coördinator D3rde Verdieping.
‘De moed om kwetsbaar te zijn’, De Vrijzinnige Lezing te Utrecht
Wat gebeurt er als we ons kwetsbaar durven op te stellen? Deze vraag stelt theologe Christa Anbeek zich.
Samenleven is nu gericht op orde, veiligheid en controle. Rationaliteit, vrijheid,
zelfontplooiing en zelfsturing worden als waardevol gezien. Kwetsbaarheid wordt
naar het privédomein verwezen. Maar, wat verliezen we hiermee uit het oog?
In haar lezing richt Christa zich op ontregelende ervaringen, zoals bijvoorbeeld
terroristische aanslagen. Door deze ervaringen komen waarden als autonomie,
en vrijheid onder druk. Andere waarden worden zichtbaar, zoals solidariteit en
verbondenheid, maar dan moeten wij wel de moed hebben om onze eigen kwetsbaarheid en die van anderen te omhelzen. Wat is daarvoor nodig?
De theologie over ontregelende ervaringen is ook terug te lezen in publicaties
van Christa, zoals Voor Joseph en zijn Broer, een filosofische verkenning van het
overleven na traumatische ervaringen. Dit boek werd verkozen tot beste spirituele boek van vorig jaar.
Christa is hoogleraar Remonstrantse theologie aan de VU. Zij verzorgt deze lezing die elk jaar wordt georganiseerd om zo stem te geven aan (post)-moderne
vrijzinnigheid. De Vrijzinnige Lezing vindt plaats op vrijdag 13 maart 2020 in de
Geertekerk Utrecht. De kerk is geopend vanaf 19.30 uur, de lezing begint om
20.00 uur. Meer informatie en aanmelden kan via de website www.devrijzinnigelezing.nl
REDACTIONEEL
Armoede om de hoek
Volgens het SCP is een mens arm als hij/zij te weinig middelen heeft voor de
minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen, zoals eten en wonen. Dat is
uiteraard iets anders dan regelrechte hongersnood, maar het ontberen van gezonde voeding en een goede woning blijft een smet op het blazoen van ons rijke,
georganiseerde land.
In 2017 waren in Nederland ruim een op de tien inwoners arm. Voor 2020 is een
daling van ongeveer een half procent voorzien, maar dan nog draaien minstens
negen op de honderd klanten in de supermarkt elke stuiver om. Dat heeft grote
gevolgen, als daar zijn eenzaamheid, maatschappelijk isolement, slechtere gezondheid en een korter leven.
Van alle armen heeft bijna de helft een migrantenachtergrond, voornamelijk van
niet-westerse origine en dan vooral uit typische vluchtelingenlanden. Zo is de helft
van de Syrische vluchtelingen arm.
De meeste armen wonen in grote steden. Kinderen tot 12 jaar lopen er het grootste
risico - een op de twaalf is arm - ten dele als gevolg van de onvermijdelijk lage
arbeidsparticipatie van hun moeders. Opmerkelijk is dat 70% van de Nederlanders
het aantal kinderen dat onder de armoedegrens leeft te laag inschat of geeft aan
geen idee te hebben van de omvang van kinderarmoede.1
1

Sam&, samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal
Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.
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Kijken we naar Arnhem, dan zien we dat van de huishoudens ruim een vijfde het
inkomen heeft van maximaal 120% van de bijstandsnorm, met als uitschieter Malburgen-Oost, waar zelfs twee op de vijf inwoners arm is. Die aantallen zijn veel
hoger dan in Nederland als geheel.2 Arnhem staat daarmee landelijk in de top tien
van hoog-risicosteden. Er zijn bijna 3200 kinderen bij, en nagenoeg 900 gepensioneerden,3 de meest kwetsbare groepen, die bovendien hun situatie niet kunnen
beïnvloeden. Een op de vier Arnhemse kinderen (tot 11 jaar) is om die reden geen
lid van een sportvereniging en een op de drie krijgt geen nieuwe kleren, zoals een
winterjas of schoenen.4
De gemeente voert een armoedebeleid en kent, naast de wettelijke voorzieningen,
o.a. de GelrePas, een kortingskaart voor een aantal producten en voorzieningen
voor inkomens tot 120% van de bijstandsnorm.
Het goede nieuws is, dat bijna de helft van de Arnhemmers wel eens actief hulp
aan zijn buren geeft.5 Een materiele gave kan een goede bijdrage zijn, bijvoorbeeld
door lang houdbaar eten naar de Voedselbank te brengen.
Overdracht van kennis en ervaring is een krachtig middel om armoede te bestrijden. Neem taallessen. In Arnhem is naar schatting een op de tien inwoners immers
laaggeletterd. Of hulp om de weg te vinden in de jungle van regelgeving, dan wel
bemiddeling naar een (arbeids)activiteit.
Al die zaken kunnen in georganiseerd verband plaats vinden en in contact met
hulpinstellingen, zoals het Armoedefonds en Sam&.
OPBRENGST COLLECTES
BESTEMMING COLLECTES
december
februari
Eigen gemeente
€ 260,50
2-feb Student Tanzania
Amnesty International
€ 174,23
9-feb Landelijk jongerenwerk
Weeshuizen Suriname en Sri
Doopsgezind Wereldwerk
€ 51,20
16-feb Lanka
23-feb DG Wereldwerk
(EIGEN)AARDIGHEDEN
De kus.6
Jacob, zoon van Isaak, onderneemt een helse tocht. Hij wil naar Harran op familiebezoek, honderden mijlen ver. Deze stad van Terach en Abraham ligt ten oosten
van de Eufraat in de buurt van de Turks-Syrische grens.
De reis komt hem erg goed uit. Hij heeft al een tijdje bonje met zijn broer Ezau,
vanwege een akkefietje met de vaderlijke zegening.
Het moet niet gemakkelijk zijn geweest op een ezel; eenzaam, bepakt met voedsel, water, wat dekens en onderweg het gevaar van struikrovers.
Hij komt echter, niet zonder hulp van boven, stoffig en dorstig, behouden aan en
treft er meteen een waterput.
Daar ligt een zware steen op, die je alleen met z’n allen eraf kan rollen, beweren
een paar aanwezige herders. Het is dus wachten op meer herders.
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Die komen er niet, maar wel de knappe herderin Rachel met haar schaapskudde.
In het zicht van haar betoverende schoonheid ontpopt Jacob zich als een krachtpatser en voila, hij gooit de steen eigenhandig van de put, zodat Rachel haar schapen kan drenken.
Dat maakt indruk. Rachel is echter pas echt hoteldebotel als Jacob haar ook nog
opgewonden kust. Op haar voorhoofd? Dat zal wel.
Dan hoort ze tot haar verrassing dat deze oersterke, charmante vreemdeling een
neef is uit het verre Bethel. Hij is de zoon van Rebekka, de zus van Rachels vader,
Laban. Ze rent naar Laban toe om te vertellen van zijn komst.
Terzijde: De grote theoloog Calvijn schijnt van mening te zijn geweest, dat Jacob
zich eerst heeft voorgesteld en pas daarna Rachel een pakkerd heeft gegeven.7
Geheel volgens de geldende beleefdheidsvormen, maar met een idylle heeft het
weinig van doen.
Het einde van het liedje kent u natuurlijk al.
Na de nodige verwikkelingen krijgen Rachel en Jacob elkaar. Hij moet zich wel
eerst twee keer zeven jaar in het zweet werken voor Laban. Maar dan is de beloning groot. Hoewel, hij trouwt, als gevolg van een truc van Laban, eerst ongaarne
met Rachels oudere zus Lea en pas jaren later met Rachel zelf.
Er komen zoveel kinderen dat je er met gemak een elftal van kunt vormen. Niet
zozeer van Rachel, maar vooral van Lea en twee ‘draagmoeders’ of zoiets.
Jacob krijgt intussen niet zonder list (alweer!) zijn schaapjes op het droge.
Uiteindelijk keert hij met zijn uitgebreide familie terug naar Kanaän, nu op kamelen in een karavaan en krijgt hij van hogerhand de zegen en de verheven naam
Israël. Hij gaat de geschiedenis in als de derde aartsvader, na Abraham en Isaak.
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SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET MAARTNUMMER
van het GemeenteNieuws: uiterlijk dinsdag 18 februari 2020 vóór 12.00
uur, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl

7

Linden ter, N. (1996). Het verhaal gaat. Uitgeverij Balans.

13
Kopij per post graag versturen naar: Redactie GemeenteNieuws, Stationsstraat
32, 6671 AW Zetten.
CITAAT VAN DE MAAND
Die christliche Gemeinde soll lieber dreimal zu viel für die Schwachen eintreten
als einmal zu wenig, lieber unangenehm laut ihre Stimme erheben, wo Recht und
Freiheit gefährdet sind, als etwa angenehm leise!

Karl Barth (1886 - 1968), Zwitsers theoloog.

- 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.

