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VOORWOORD
Afgelopen november hebben wij een mooie
reis naar Wenen gemaakt. In de Peterskirche woonden we o.a. een oecumenische
dienst bij. We hebben ons ook wat verdiept
in de doopsgezinden in Wenen.
De ideologische verschillen tussen hier en
daar lijken opmerkelijk. Nederlandse
doopsgezinden mogen terecht vrij in het
christendom geloven, de Oostenrijkse zijn
echter meer behoudend evangelisch.
In het verleden zijn wij vervolgd door de
katholieke en evangelische kerken.
Op 21 januari j.l. kwamen leiders uit
de hele wereld in het rooms-katholieke seminarium in Wenen bijeen en kwam er een
verzoeningsbrief van de kerken van Oostenrijk. ‘Vergeef ons’, heeft de kardinaal
letterlijk gezegd. De voorzitter van de Mennonitische Freikirche Österreich (doopsgezinden) greep deze verontschuldiging aan,
die kan bijdragen aan de verdere relatie Peterskirche in Wenen. Foto: Marjan van
tussen vrije en gevestigde kerken in het Binsbergen (2020).
land.
Ook daar moeten kerken de uitdagingen aangaan om samen het evangelie te verkondigen.
Marjan van Binsbergen
VAN DE KERKENRAAD
Gemeenteberaad
We kijken terug op een vruchtbaar gemeenteberaad op 9 februari 2020 in De Elleboog. Maar liefst 25 mensen hadden zich opgegeven, maar helaas moesten er
twee wegens ziekte op het laatste moment verstek laten gaan. Sommige mensen
namen achteraf nog deel door de antwoorden te geven, ook al hadden ze de gesprekken over de vragen gemist.
Een duidelijke uitkomst was, dat we een nieuwe predikant willen beroepen voor
een 50% dienstverband. Natuurlijk moet dit in goed overleg met een gekozen
kandidaat.
Als gemeente willen we graag onze zelfstandigheid behouden, maar wel bij gelegenheid samenwerken met anderen. Pastoraat vinden we erg belangrijk, maar andere aspecten doen daar niet veel voor onder.
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Een uitwerking van alle resultaten is na inloggen te vinden op onze website. U
krijgt deze op verzoek aan webmaster@doopsgezindenarnhem.nl gemaild en op
papier zijn ze te bevragen bij een lid van de kerkenraad.
Voorjaarsledenvergadering:
De kerkenraad nodigt alle leden en vrienden uit voor de voorjaarsledenvergadering
op zondag 19 april 2020 om 10:00 uur in de Waalse Kerk.
Agenda voor de voorjaarsledenvergadering
Datum: zondag, 19 april 2020
Tijd: 10:00 uur.
Plaats: Waalse Kerk, Arnhem
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.

Welkom en opening door de voorzitter, zr. Elaine Bohlken.
Vaststellen van de agenda.
Mededelingen.
Notulen van de Ledenvergadering op 3 november 2019.
Jaarstukken 2019:
Presentatie door zr. Diny Wouda.
Verslag financiële commissie over 2019.
Voorstel tot decharge van zr. Diny Wouda, die in dit boekjaar penningmeester was en de kerkenraad voor het gevoerde financiële beleid in 2019.
6.
Bericht van de Stichting Vermogensbeheer DGA in 2019 door voorzitter van
de SVB.
7.
Verslag kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over jaarstukken
2019.
8.
Beroeping:
a.
Profiel van de gemeente.
b.
Profiel van de predikant.
c.
Instelling beroepingscommissie.
9.
Afscheid van leden van taakgroepen.
10.
Rondvraag.
11.
Sluiting met lied en collecte voor de Stichting Menno Simons Fonds (Doopsgezinde monumenten).
De vergaderstukken van de agendapunten 4, 5 en 8 zijn op te vragen bij de kerkenraad. Vermeld 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
Terwijl ik deze woorden schrijf, realiseer ik mij dat ik alweer bijna vier maanden
als consulent mijn weggetje in onze gemeente zoek. Op die weg heb ik verschillende ontmoetingen en gesprekken gehad, zowel met leden en vrienden die mij
vertrouwd waren vanuit mijn predikantsjaren in de DG Arnhem maar ook met
nieuwe leden en vrienden. Daarnaast heb ik inmiddels ook al een aantal diensten
van collega Paul Thimm overgenomen.
Wat de komende diensten in de Waalse Kerk betreft, waarin ik hoop voor te gaan,
wijs ik op twee bijzondere samenkomsten dit jaar: met Palmpasen, op zondag 5
april, hoopt Marjolein Werkhoven lid te worden van onze gemeente. Een verheugende beslissing! Zij komt al trouw in onze zondagse vieringen en heeft al met
velen van ons kennisgemaakt. Zij is eerder gedoopt, zo’n veertig jaar geleden, in
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wat nu de Protestantse Kerk Nederland heet en wil niet worden ‘wedergedoopt’.
Wel zal zij haar eigen geloofsbelijdenis schrijven en die ons op de zondag van
Palmpasen laten horen.
De tweede bijzondere viering vindt plaats op zondag 27 september aanstaande.
Dit wordt een kinderdankzeggingsdienst. Ik heb Eva, de pasgeborene van zr. Dieuwertje en Pieter van der Wijk, in februari mogen bewonderen en kort daarna gaven
haar ouders aan graag een kinderdankzeggingsdienst te willen. Daarbij sluiten
Harry en Yvonne Bloem uit Didam zich aan ten aanzien van hun zoon Julian. Ook
een dienst om naar uit te kijken!
Tot slot: op zondag 9 februari hebben we ons met elkaar in De Elleboog in NieuwSchoonoord in Velp gebogen over de toekomst van de gemeente. Dat was een
goed georganiseerde en inspirerende bezinningsdag. Aan het einde van de middag
was er als afsluiting een kort liturgisch moment. Ik vertelde toen het verhaal van
het doosje dat ik op verzoek van verschillende leden hierbij doorgeef:
Het doosje
Lang geleden waren de mensen nog niet zo rijk. Ze hadden geen luxe dingen, zoals
wij. Maar wat iedereen wel had, was een klein doosje, gewikkeld in een mooi geborduurd kleedje. Dat bewaarden ze heel zorgvuldig. Want het doosje betekende
veel voor hen, het leek hun kracht te geven.
De mensen gaven het doosje zorgvuldig door aan hun kinderen en zij weer aan
hun kinderen.
Natuurlijk vroegen ze zich wel eens af wat er in dat doosje zat. Maar zoiets vroeg
je niet, je geloofde het gewoon ...!
Totdat op een dag iemand zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen ... hij opende
het doosje, en ... het was leeg ...!
‘Zie je wel’, zei hij, ‘het is allemaal bedrog. We zijn altijd voor de gek gehouden …’
Dat kwam bij iedereen hard aan. Ze waren diep teleurgesteld. Toch konden de
meesten er niet toe komen het doosje weg te gooien. Ze verstopten het in een
donker hoekje van de kast als een dierbare herinnering.
Maar het werkte niet meer!
Het leven ging verder, ook zonder doosje. Maar het ging niet beter met de mensen,
integendeel, er kwam een grote leegte in hun leven.
De eerste jaren probeerden ze die leegte met van alles en nog wat op te vullen.
Maar steeds vaker bekroop hen eenzaamheid en leegte, waarmee ze geen raad
wisten. Ze voelden zich ongelukkig.
Ten einde raad gingen ze naar een oude wijze man. Ze vertelden hem hoe leeg ze
zich voelden en hoe wanhopig hen dat maakte. En wat moesten ze nog aan hun
kinderen meegeven, nu ze zelf niets meer over hadden? Want vroeger waren ze
voor de gek gehouden met een doosje waar niets in zat ...!
De wijze man was verbaasd en zei: ‘Wisten jullie dan niet dat het doosje leeg
was...? Dat is niet zomaar’, zei hij. ‘Nee, het doosje is bedoeld als een geschenk,
om te denken aan Hem die ons gemaakt heeft. In ieder mens heeft Hij een ruimte,
een leegte geschapen voor zichzelf. En je hart zal onrustig blijven totdat het rust
vindt in Hem. Als je leven van Hem vervuld raakt, dan zal het ook geen leeg doosje
zijn, dat je aan je kinderen doorgeeft …’.
Toen de mensen dat hoorden, zochten ze hun doosje weer op en gaven het weer
met veel zorg door aan hun kinderen …
Met een hartelijke groet, Ruud Mulder.
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag 1 maart horen we opnieuw een jonge lekenprediker. Rinske Phaff laat ons
een mooi gedicht horen en natuurlijk ook weer een modern luisterlied. De Bijbellezingen gaan over Abraham en Mozes. Om te weten waar de overdenking over
gaat, kan je het beste maar naar de dienst komen…
Op zondag 15 maart mogen we weer luisteren naar Ruud Mulder. Hij behoeft geen
verdere introductie en is zo druk in onze gemeente, dat niemand nog kan zeggen
waarmee hij ons deze keer gaat verrassen.
En zondag 22 maart komt ook weer een bekende: André Maris. Velen herinneren
zich nog de dienst in Zutphen, waar hij met ons Wereldbroederschapsdag vierde.
De maand wordt afgesloten door Jan Willem Stenvers. Ook hem hoorden wij eerder
(28 april 2019) in Arnhem.
PAASTASACTIE 2020
We doen mee met de Aktie Paastas. Wij
werden hiertoe uitgenodigd door de Jansbeek Ekklesia om (houdbaar) voedsel in te
zamelen voor een feestelijk Pasen voor bezoekers van het Inloophuis St. Marten. Tot
Pasen kunt u in de mand achterin de kerk
houdbare lekkernijen achterlaten.
Ook deze 40dagentijd staat deze mand in
de kerk. De mand moet vol! Vol met houdbaar eten en drinken voor mensen met een
te kleine beurs, zodat het ook voor hen een
vrolijk Pasen kan zijn. Let wel op de houdbaarheidsdatum.
U kunt ook geld doneren: NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente
Arnhem, o.v.v. ‘bijdrage Paastas’.
De Paastasactie is een initiatief van inloophuis Sint Marten, Villa Klarendal en actieve wijkbewoners uit Klarendal en St. Marten.
WAAROVER SPRAKEN ZIJ…?
Donderdag 6 februari 2020 besprak de Themakring hoofdstuk 5 van de jaarthemamap ‘Wie komt er voor mij op?’.
Het eerste stukje wilden we eigenlijk overslaan, maar het kreeg toch aandacht.
Dat ging over het dilemma van een groepsafspraak (samen de boel na een feest
opruimen), die niet werd nagekomen en wat doe je dan als je als laatste voor de
vraag staat? Alleen doen wat afgesproken was om samen te doen, of ook weggaan
en de boel de boel laten? Als je dat laatste doet, komen de lasten bij anderen, die
er helemaal niets mee te maken hebben en als je in je eentje opruimt, geef je een
signaal aan de anderen, dat dit een goed recept is om er makkelijk vanaf te komen.
De verhalen over Daniël (betekent ‘God is rechter’) staan deels in de apocriefe
boeken en historisch zou Daniël niet hebben bestaan. We spraken over Daniël 13,
waar de meeste bijbels ophouden bij 12. Het verhaal lijkt simpel: een vooraanstaand en rijk man is getrouwd met de beeldschone en godvruchtig opgevoede
Susanna. Twee mannen, die door het volk tot rechters waren gekozen, zagen Susanna als een lustobject en verstopten zich in haar tuin (groepsgedrag) terwijl
Susanna wilde gaan baden. Zij was niet in voor overspel (doodzonde), ook niet
onder het dreigement dat de rechters haar zouden beschuldigen van overspel met
een jonge man. Saillant detail: op internet vind je de meeste hits op kunstenaars
(zoals Rembrandt), die in dit verhaal een nette aanleiding vonden voor het
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produceren van minder nette afbeeldingen. De rechters voerden hun dreigement
uit met het gevolg dat de menigte (groepsgedrag) de beschuldiging klakkeloos
accepteerde en om de doodstraf riep. Susanna riep luid om hulp van de Eeuwige
tegen dit onrecht en Daniël schreeuwde dat hij niet mede schuldig was aan deze
veroordeling en verweet de menigte dwaas te zijn door zonder enig onderzoek een
dochter van Israël te veroordelen. Daniël deed en plein public onderzoek door elk
van de beide rechters te vragen onder wat voor boom Susanna overspel had gepleegd. De verschillende antwoorden bewezen de onschuld van Susanna en met
de twee leugenachtige rechters liep het op oudtestamentische wijze slecht af.
Toch bracht dit verhaal boeiende gesprekken op gang. Allereerst, dat groepen individuen beïnvloeden en grenzen verleggen. Vaak negatief, maar onder groepsdruk kan je ook aangezet worden tot goede dingen. ‘Me too’ bestond toen nog
niet, maar wel de neiging om met een te weinig kritische houding meningen en
mensen uit je eigen ‘sympathie-bubbel’ te vertrouwen (zoals o.a. in kerken seksueel misbruik lang onder de mat werd geveegd).
Bij het lezen van het verhaal was mijn eerste reactie, dat verstandige mensen
zulke domme en foute dingen niet doen, maar belangrijker is wellicht, dat je jezelf
niet kritiekloos moet laten meeslepen in bevindingen, die je niet kan overzien, van
anderen, die je echt vertrouwt.
In de tien geboden (Exodus 20) wordt niet alleen iets over het (voorgenomen)
overspel gezegd, maar ook over het afleggen van een valse getuigenis. Dat is dan
voor de ‘rechters’. Voor ons: ‘Gij zult niet lichtvaardig andermans mening of gedrag
volgen’. In de taal van vandaag: Het populisme ligt op de loer (hoorden we dat
ook in de preek van Ruud Mulder op 2 februari?).
Han Bohlken
VERSLAG VAN DE GESPREKSGROEP ATLANTA 9 JANUARI 2020
Op 9 januari 2020 kwam de gespreksgroep bijeen in de Atlantaflat in Velp. Deze
keer voor het eerst rond het middaguur met een broodmaaltijd. Er waren 7 aanwezigen.
Na het eten hebben we ons verdiept in hoofdstuk 4 van de map over het jaarthema
‘Vanwaar komt mijn hulp?’ Het onderwerp van het hoofdstuk was: ‘De macht van
de sterkste... of zo’.
De centrale vraag in dit hoofdstuk is: Hoe ga je om met macht? Gebruik je die
voor je eigen genoegen en rijkdom, of juist voor het welzijn van de mensen die
onder je gesteld zijn?
Moderne westerse vorsten hebben vaak weinig macht, maar zitten in een keurslijf,
en hebben eigenlijk weinig vrijheid om hun leven op hun eigen wijze in te richten.
In Bijbelse tijden waren er veel koningen die machtig heersten over hun volk en
hun eigen gewin nastreefden. Saul en zijn opvolgers David en Salomo waren echter
koningen-namens-God, die als wijze mannen werden geacht het heil van hun volk
te verdedigen. Dit was een tegenstelling met hoe de vorsten van omliggende volkeren regeerden.
Dat het koning-namens-God niet door iedere koning goed werd uitgeoefend blijkt
wel uit het verhaal uit 1 Koningen 21 dat we hebben besproken. Dit verhaal gaat
over Koning Achab van Israël (871-852 v.C.). Hij trouwt met Izebel uit buurland
Tyrus, waar de Baäldienst wordt beleden. Achab is niet zo'n heilig boontje, heeft
al eerder een botsing gehad met de profeet Elia die hem op de vingers tikte, en
daarom is verbannen.
In het verhaal begeert Achab de wijngaard van zijn buurman Nabot. Deze wil het
land dat hij van zijn voorouders heeft geërfd niet afstaan. Achab is verongelijkt.
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Izebel grijpt in, en buiten Achab om uit zij valse beschuldigingen aan het adres
van Nabot. Deze wordt gestenigd(!) en Achab neemt de wijngaard in bezit. Elia
hoort hiervan en hij gaat naar Achab en namens de Eeuwige brengt hij de boodschap dat hij en zijn nakomelingen vervloekt zijn en slecht aan hun eind zullen
komen, omdat Achab zijn rol als koning-namens-God heeft verzaakt. Achab toont
berouw, en hij krijgt vergiffenis, maar zijn vrouw en nageslacht blijven vervloekt.
De zwakte van Achab om geen weerstand te bieden aan zijn hebzucht en aan de
intriges van zijn (heidense) vrouw brengen zijn ondergang. De moraal die Elia hier
verkondigt, is dat dit foute gedrag door de Eeuwige niet wordt verdragen, en wordt
bestraft.
Een heel vergelijkbare geschiedenis is nog steeds gaande in het moderne Israël
waar leden van een Palestijnse familie hun familielanderijen niet kunnen en willen
afstaan aan de Joodse overheid en tegen intimidatie en obstructie in, hun bezit
verdedigen. Daar zijn ze uiteindelijk in geslaagd, en ze hebben hun strijd een symbool gemaakt van de vrede.
Het thema van dit alles is rechtvaardigheid en hoe God daar in dit verhaal door de
profeet Elia als het ware 'toezicht' op houdt, de kracht van de gewone mensen die
rechtvaardigheid verwachten en verlangen van hun overheid.
Jaap Jan van der Weel
VERSLAG VAN DE VIERING VAN VIER KERKEN ONDER EEN DAK

4Kerkenviering op 16 februari 2020 in de Waalse kerk (inzet: bloemen en vier kaarsen). Foto:
Clem Follender en Marina Viehoff.

Het was een unieke gebeurtenis, die veel voorbereiding vergde. Dat was te zien
aan de vlekkeloos verlopen ontmoeting in de Waalse kerk van vier geloofsgemeenschappen. De Waalse Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelische Broedergemeente en Jansbeek Ekklesia hielden op zondag 16 februari 2020
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een gezamenlijke viering, met als centraal thema verbondenheid, in het bijzonder van de vier gebruikers van deze kerk. Ieder bracht een kenmerkend voorwerp mee. Voor DGA was dat, niet verrassend, een Delfts blauw wandbord met
de Doperse spreuk erop. Verder waren er zilveren kannen, een kruis en een doek
opgesteld met de boodschap Vicit Agnus noster Eum sequamur, oftewel Ons Lam
heeft overwonnen, laten we Hem volgen.
Vooraan, in het midden van de kerk, stond een grote vaas met een kleurrijk bouquet, samengesteld uit één bloem van elke kerkganger. Deze bloemenpracht
werd omkranst door vier kaarsen van de deelnemende gemeenten.
De ontvangst was goed verzorgd door Egon Haffmans (JE), Astrid van Engel
(EBG), Elaine Bohlken (DGA), en Diny van der Lee (WG).
Vervolgens hebben de geloofsgemeenschappen zich bondig, maar toch vrij volledig voorgesteld. Voor de Walen werd dat verzorgd door Diny van der Lee, voor
DGA door Ruud Mulder, voor de Evangelische Broedergemeente door Marsja Stuver, en voor Jansbeek Ekklesia door Egon Haffmans.
Tussen de speeches door werden liederen in verschillende talen gezongen, waaronder ‘We da gnadezon fu Yesus, leti ala En pikin’ (De genadezon van Jezus
schijnt over zijn kinderen) en ‘Vous, tous les peuples de la terre’, steeds fraai begeleid op het orgel.
De lezingen gingen over het verhaal van de toren van Babel en over gaven van
de Heilige Geest. Er werd gebeden voor de geloofsgemeenschappen in de Waalse
kerk, voor de stad Arnhem, voor Nederland en Suriname, en voor de wereld.
Bijzonder was het ‘Onze Vader’ als slotgebed, uitgesproken in ieders eigen taal.
Na de dienst kon je elkaar ontmoeten met koffie, thee, zelfgebakken Surinaamse
cake en Madeleines. De deelnemers raakten al snel in geanimeerde gesprekken
met elkaar, wisselden gegevens uit en vroegen belangstellend naar elkaars achtergrond:
‘Waar bent u van?’
‘Ik ben van alle markten thuis.’
‘Oh, u bent een vrije vogel die hier is binnengevlogen?’
‘Ja, ik ben van oorsprong katholiek en getrouwd met een doopsgezinde vrouw.
Daar staat ze.’
En of we bij het afscheid niet vergeten om een bloem mee te nemen, die door
een ander in de vaas was gezet.
Redactie GN

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Geen mutaties.
EVENEMENTEN
Wereldgebedsdag in Vreedenhoff
Wereldwijd wordt op vrijdag 6 maart om 10.30 uur Wereldgebedsdag gevierd.
Deze keer hebben vrouwen uit Zimbabwe (Zuidelijk Afrika) de viering voorbereid
met als thema ‘Sta op en ga!’, ontleend aan Joh. 5:2 - 9a, waarin Jezus een verlamde man geneest. Onze opdracht is om er te zijn voor de ander.
U bent van harte uitgenodigd in de kerkzaal van verzorgingshuis ‘Vreedenhoff’,
Esperantolaan 2, 6824 LV Arnhem-Noord. Voorganger is ds. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of
thee.
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Publiekslezing over mystiek en liturgie in de Waalse kerk
Dinsdag 17 maart 2020 organiseert dr. Ineke Cornet, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, een gratis toegankelijke lezing over mystiek
en liturgie in deze voormalige Agnietenkapel in Arnhem. Zij vertelt over de geschiedenis van klooster en kerk, en hoe ze vroeger gebruikt werden. Ook neemt
Ineke u mee in de dagelijkse praktijk en het liturgische en spirituele leven van de
kloosterzusters. Tenslotte leest u (in moderne vertaling) tekstfragmenten uit de
Arnhemse preken en het South Dakota handschrift waarin gesproken wordt over
de mystieke beleving van de liturgie in de kloostergemeenschap van Sint-Agnes.
Aanmelden via titusbrandsmainstituut.nl/nl/publiekslezing-over-mystiek.
Jansbeek lezing op 23 maart 2020 met burgemeester Ahmed Marcouch
Tijd: 20.00-22.00 uur. Locatie: Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem.
Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben met
spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt.
Info en aanmelden: www.jansbeekekklesia.nl.
Scheppingsverhalen uit Amerika, toen het nog geen Amerika was.
Datum: 19-04-2020. Locatie: Parkstraatkerk, Parkstraat 31a, Arnhem. Tijden
voorstelling 11.00-12.15 uur en lunch 12.15-13.00 uur. Het is een programma
met scheppingsverhalen uit verschillende indianenculturen. De Grote Schepper zit
overal in verstopt. In coyotes, in een rots, in een vis, in de wind, in een wolk, in
vuur, in de rivier… alles en iedereen hielp mee met de schepping. De verhalen zijn
gezet op de muziek van Rood Mos.
Het programma bestaat uit een voorstelling en de mogelijkheid deel te nemen aan
de aansluitende gezamenlijke lunch van hapjes met ingrediënten en recepten uit
alle hoeken van de wereld. U kunt reserveren óf voor de voorstelling óf voor voorstelling én lunch op: www.muziektheaterroodmos.nl/voorstelling/scheppingsverhalen-uit-amerika. Prijzen voorstelling € 12.50, 8 t/m16 jaar of wijkbewoner Spijkerkwartier € 7.50, en lunch € 5.
Vocale voorstelling ‘1 tot 40 stemmen’ in H. Landstichting en Oosterbeek
Projectkoor Cappella ad Fluvium verzorgt o.l.v. Peter-Paul van Beekum twee bijzondere voorstellingen. Het koor zingt een dwarsdoorsnede door de meerstemmige vocale muziekgeschiedenis, van 1- tot 40-stemmig op zaterdag 14 maart om
20.15 uur in de Cenakelkerk, Pastoor Rabouplein 1 te Heilig Landstichting en zondag 15 maart om 15.30 uur in de St. Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129 te Oosterbeek. Te beluisteren zijn o.a. de 12e-eeuwse eenstemmige muziek voor vrouwenstemmen van Hildegard von Bingen, het 16 e-eeuwse werk voor 40 stemmen
van Thomas Tallis en 20e-eeuwse meerstemmige wereldlijke en religieuze werken.
Meer info: Pierre Eijgenraam, 06-22580822. Prijs: voorverkoop € 15, zaal € 18,
CJP/studenten € 10. Info en kaarten bestellen: www.adfluvium.nl.
REDACTIONEEL
De barmhartige Samaritaan
In de woonkamer staan vier kunststofbakken, elk van minstens 100 liter. Er ligt
netjes opgevouwen en gestapelde kleding in. Gaan ze verhuizen?
‘Nee, hoor, we zijn kinderkleding aan het opruimen; wel erg veel, ja, en we hebben
zelfs al een voorselectie gemaakt. In de tweedehands winkel hier kunnen we ze
niet kwijt, die puilt uit van de spullen. Tja, en Marktplaats is ook niks; stel je voor
dat voor elk truitje iemand aan de deur komt.’
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Een halve kuub aan textiel in een gezin met twee kinderen. En niet zomaar wat,
maar veelal merkkleding. Goede spullen ook; kinderen dragen ze niet af, ze zijn
er immers snel uitgegroeid en de rij ‘doorgeefkinderen’ is tegenwoordig niet zo
lang. Jongens met veel te korte broekspijpen zie je niet meer, zoals vroeger. Ook
geen pedalen met houten klossen eraan, als de fiets ‘op de groei’ is gekocht. Wel
daklozen en bedelaars. Je moet soms wel even kijken of zij zijn wie ze lijken. In
Wenen zagen we een vrouw met een bebloede mitella een busje vasthouden waar
passanten geld in deden. Op zeker moment draaide ze zich naar de muur en haalde
een puntgave arm uit het doek om het geld te tellen. We verzinnen het niet.
Het aantal daklozen groeit, zo bericht De Volkskrant1 op de voorpagina, en niet
alleen in Nederland. Hele families in tentjes, dat zag je vroeger niet.
Toch maar niet weggooien die kleren, want hergebruik betekent vanzelf minder
productie en verdwijnt er ook minder in de verbrandingsoven. Mensen die het hard
nodig hebben, kun je ermee helpen. Dan ben je een beetje een barmhartige Samaritaan. En het milieu is ermee gediend: 1 kilo katoen staat voor 8.000 liter
water en 1 kilo kleding scheelt 3,4 kilo CO2 uitstoot, becijferde Het Leger des Heils.
Veel ideële organisaties zamelen kleding in. Het Leger doet het meer dan honderd
jaar met succes. De kleren worden gratis weggegeven aan mensen in nood, verkocht tegen sociale prijzen in tweedehands winkels, verwerkt tot grondstoffen of
afgeleverd bij sorteerders die ervoor betalen. Met de winst steunt het Leger allerlei projecten.
Kerken houden kledingbeurzen, soms met het karakter van een sobere braderie.
Ze bakken er oliebollen en schenken koffie. De opbrengst is voor een goed doel of
voor de instandhouding van de kerk zelf. Diaconieën maken gebruik van Clothing4u waar ze kledingpakketten naar stijl, kleur en maat kunnen bestellen, voor
zo’n 10% van de nieuwprijs.
Wijkverenigingen doen er ook aan. In Arnhem worden op beurzen tweedehands
kleren, speelgoed, puzzels en boeken aangeboden. Als je spullen inlevert, krijg je
een deel van de opbrengst, en wat niet verkocht wordt, gaat naar de kleding- en
speelgoedbank. Als je hulpverlener bent, in welke vorm dan ook - kerken vallen er
ook onder - kun je cliënten die het niet kunnen betalen naar de kledingbank aan
de Nieuwe Kade doorverwijzen. In o.a. Duiven, Zutphen en Ellecom gebeurt het
ook.
Verder zijn er vrijwel in elke stad hybride winkels, die weliswaar een ideëel motief
hanteren, maar er toch ook van moeten leven.
Maar, je kunt het ook gratis weggeven aan neefjes en nichtjes, als je die hebt;
anders aan die van de buren.
Er is veel te doen tussen Jerusalem en Jericho.
OPBRENGST COLLECTES
BESTEMMING COLLECTES
januari
maart
Eigen gemeente
€ 23,45
1-mrt DG Wereldwerk
Student Tanzania
€ 46,35
15-mrt Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling
22-mrt DG Wereldwerk
29-mrt Vluchtelingenwerk

1

Huisman, Ch. (2020). Daklozen blijven op straat door tekorten. In: De Volkskrant, 17 februari 2020.
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(EIGEN)AARDIGHEDEN
Waar wachten we op?
Een van het oudste Nederlandstalige minnedichtjes komt niet van een smoor stelletje, noch van een dromerige dichter: Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase
hic anda thu, wat unbidan we nu? Vrij vertaald: Alle vogels zijn begonnen met het
bouwen van hun nest, behalve ik en jij; waar wachten we nog op?
De auteur is een Vlaamse monnik in de 11e
eeuw in de Benedictijner abdij van Rochester.
Hij schreef dit toen hij een Engels prekenboek
aan het kopiëren was.
Was deze monnik een romanticus? Verlangde
hij naar de warmte van het gezin? Het zou allemaal hebben gekund, maar weten doen we
het niet.
Het minnedichtje. Foto: De Standaard.
Wel is bekend dat het overschrijven van boeken niet perse een boetedoening was. De drukkunst was nog niet uitgevonden.
Kopiisten hadden niet bepaald een groots en meeslepend leven; slecht licht, saai,
stilte en jaren van uiterste concentratie voor een enkel boek; noem het monnikenwerk. Het moest meteen foutloos op duur perkament en zonder Tippex.
Het schrijven ging met een ganzenveer. De punt sleet snel en moest regelmatig
worden bijgesneden. Het proefschrijven deed men dan wel eens op de laatste
bladzijde van het boek, zoals hier.
Er is op dezelfde pagina meer losse tekst. Erboven staat hetzelfde versje in het
Latijn, ernaast het begin van een ander vers.
Er zijn veel speculaties over deze regels. Ze zouden meer het woordgebruik van
vrouwen weerspiegelen dan van mannen. Het is zelfs de vraag of hij een Vlaming
was of een Brit die deze tekst op een reis uit het hoofd heeft geleerd. Of, hij was
helemaal geen kloosterling maar een ingehuurde flexwerker.
De auteur is in de mist van de vergetelheid opgegaan, maar zijn beroemd geworden tekst heeft nu al een kleine duizend jaar overleefd.
AGENDA VOOR MAART 2020
Wanneer?
Zo
01 mrt
Di
03 mrt
Do
5 mrt
vr
13 mrt
Zo
15 mrt
Di
17 mrt
Zo
22 mrt
Zo
29 mrt

10.00
14.00
12.45
10.00
10.00
10:00
10.00
10.00

Wat?
Dienst, Rinske Phaff
Cie. van bezoek
Themakring
Bijbelkring
Dienst, Ruud Mulder
Kerkenraad
Dienst, André Maris
Dienst, Jan-Willem Stenvers

Waar?
Waalse kerk, Arnhem
Ockje, Velp
Atlantaflat, Velp
bij Maria, Velp
Waalse kerk, Arnhem
Marjan, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem

SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET APRILNUMMER
van het GemeenteNieuws: uiterlijk donderdag 19 maart 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.
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CITAAT VAN DE MAAND
Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. Het is de duur bevochten stempel
van de meester.
Godfried Bomans (1913-1971), Nederlandse schrijver, columnist en mediapersoonlijkheid.

- 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.

