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VOORWOORD
Mijn God op U vertrouw ik (Psalm 25).
‘Moge u in interessante tijden leven’ is een Chinees gezegde dat als goedbedoelde
wens klinkt, maar in feite een ironische vloek is. Met ‘interessant’ worden grote
maatschappelijke omwentelingen of natuurrampen bedoeld. Oorlog en geweld,
honger en ellende, moord en doodslag, en nu het Coronavirus Covid-19. In het
licht van de ontwikkelingen in de laatste weken denk ik dat wij allemaal liever niet
in interessante tijden willen leven.
Wat de Doopsgezinde Gemeente Arnhem betreft, hebben wij het advies van de
ADS opgevolgd en zijn er t/m 31 mei 2020 in ieder geval geen kerkdiensten, geen
kringen of gespreksgroepen en geen huisbezoeken, tenzij dringend nodig. Wij zullen een tijdje niet bij elkaar komen - voor hoelang, weten wij niet. De gemeente
komt voor een tijdje niet samen op zondagochtend.
Wij zijn in onbekende wateren, maar wij zijn niet alleen. Naast alle maatregelen
van de regering hebben wij nog steeds een geloof dat ons troost, versterkt, en
vertrouwen geeft dat ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren
hand’. En wij hebben elkaar. Moderne technologie van email, whatsapp en skype
en de oudere technologie van de telefoon maken het mogelijk om toch in contact
met elkaar te blijven, elkaar te spreken, elkaar te schrijven, elkaar vast te houden,
ook al is het niet in fysieke zin. Wij kunnen bellen, e-mails verzenden en ontvangen, elkaar op de hoogte houden van hoe het gaat, in de kennis dat wij niet alleen
staan. In de komende weken kunnen wij elkaar op de hoogte houden van hoe het
met ons gaat, verhalen vertellen, mooie gedichten delen, bidden voor elkaar, en
aan elkaar duidelijk laten merken dat wij er zijn voor elkaar, ook al komen wij
voorlopig niet samen als gemeente.
Tenslotte wil ik de zegen van St. Patrick met jullie delen:
De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je
vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene je God, vandaag, morgen, al de dagen dat je leeft, in eeuwigheid.
Amen.
Elaine Bohlken
VAN DE KERKENRAAD
Op basis van het advies van de ADS heeft de kerkenraad besloten alle activiteiten
tot en met 31 mei 2020 af te gelasten. Dit houdt in: kerkdiensten, bijbelgroepen,
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gespreksgroepen, en wat dies meer zij. De kerkenraad zal de leden, vrienden en
belangstellenden op de hoogte houden van verdere berichten van de ADS.
Zr. Diny Wouda heeft zich bereid verklaard de taak van penningmeester van de
DGA weer op zich te nemen. Hierover zal worden gestemd in de eerstvolgende
Ledenvergadering die gehouden mag worden.
De Kerkenraad stelt de volgende leden voor als lid van de Beroepingscommissie:
Br. Foppe Wouda (Voorzitter); Zr. Marjan van Binsbergen (Kerkenraad); Zr. Dieuwertje van der Wijk of Br. Pieter van der Wijk (rondom 30); Br. Bernd Huibers
(rondom 50); en Br. Jaap Waanders (rondom 80). Deze commissie wordt volgens
artikel 28 van het Reglement door de Kerkenraad benoemd.
Elaine Bohlken (Voorzitter)
Aandacht voor doopjubilarissen verplaatst
Ten gevolge van de landelijke maatregelen kan spijtig genoeg de bijeenkomst voor
doopjubilarissen op donderdagmiddag 2 april a.s. in de Wereldkeuken niet doorgaan. Daarnaast was het de bedoeling de doopjubilarissen in het zonnetje te zetten
met Palmpasen. Aangezien die dienst ook komt te vervallen, hopen we dit op een
later datum te kunnen doen. Het is immers een mooi ritueel om hier aandacht aan
te schenken.
Penningmeester
De kerkenraad is heel blij met het nieuws, dat zr. Diny Wouda bereid is opnieuw
het kerkenraadslidmaatschap op zich te nemen en ook weer de zorg voor de financiën te dragen. Zonder aarzeling heeft de kerkenraad haar opnieuw benoemd
en opnieuw moet deze benoeming worden bekrachtigd door de ledenvergadering,
vandaar de aangepaste agenda, die ook op de website is geplaatst.
Voorjaarsledenvergadering
Deze moet helaas ook worden uitgesteld. Nader bericht volgt.
VAN DE CONSULENT
Het zijn ongebruikelijke tijden. Op de Derde zondag van de Veertigdagentijd zou
ik voorgaan in de dienst van onze gemeente in de Waalse kerk. Kort daarvoor
besloot de kerkenraad wijselijk om alle diensten de komende tijd niet door te laten
gaan vanwege het inmiddels bekende virus.
Ook de dienst op zondag 5 april, Palmpasen, gaat niet door. Dat zou de viering
zijn waarin Marjo Werkhoven haar geloofsbelijdenis zou laten horen en lid zou
worden van onze gemeente. Deze viering is nu ook verplaatst naar een nader te
bepalen datum. De kerkenraad en ondergetekende hebben al een bijzondere ontmoeting gehad bij Marjo Werkhoven thuis en zijn daar met elkaar in gesprek gegaan over haar belijdenis en haar doperse wortels.
De kinderdankzeggingsdienst op zondag 27 september aanstaande wordt naar een
andere zondag opgeschoven. De dienst op 27 september gaat wel gewoon door
maar zonder de kinderdankzegging. Ik had een fout gemaakt; ik zou oorspronkelijk voorgaan op die laatste zondag van september. Onverwacht was ik echter in
tweede instantie vanwege privéomstandigheden verhinderd. Alleen vergat ik vervolgens dit goed te noteren … Nu gaan Dieuwertje en Pieter van der Wijk uit Arnhem en Yvonne en Harry Bloem uit Didam en ik op zoek naar een andere datum
voor de kinderdankzegging.
Inmiddels heeft u, als het goed is, allen mijn ‘brief ter bemoediging’ gehad. Ik gaf
daarin aan dat u mij ook buiten mijn spreekuurtijden kunt bellen als u daaraan
behoefte heeft. Ook ik zal van mijn kant zo goed mogelijk mijn best doen de
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contacten met u te onderhouden, middels een mail, een appje, telefonisch of een
kaartje per post, nu het mij sterk wordt ontraden om op huisbezoek te gaan (tenzij
in zeer dringende situaties).
Bijzonder is het om te zien hoe allerlei initiatieven in onze samenleving tot stand
komen om mensen in het isolement toch te bereiken, te ondersteunen en een hart
onder de riem te steken. Zie hiervoor de rubriek Redactioneel elders in dit blad.
Deze woorden schrijf ik op de donderdag na de ‘Dag van Nationaal Gebed’ van 18
maart. Deze Dag van Gebed werd onder meer door de landelijke Raad van Kerken
– waarbij de doopsgezinden ook zijn aangesloten – gedragen. De Raad van Kerken
vroeg ook op de woensdagen in maart en op 1 april van 19.00-19.15 uur de kerkklokken in ons land te luiden om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Met deze ‘klokken van hoop’ kunnen kerken
mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is
tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor
wie zich inzetten voor de gezondheid en de veiligheid van medemensen.
Ik kan mij daarin helemaal vinden.
Wees zorgvuldig, neem alle gezondheidsadviezen goed in acht!
Met een hartelijke groet, Ruud Mulder.
TER BEMOEDIGING
18 maart 2020, brief van uw consulent
Beste zusters en broeders, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde
Gemeente Arnhem, Lieve mensen van God,
Het zijn vreemde tijden waarin wij nu in een betrekkelijk korte periode zijn terechtgekomen – heel ingrijpend en soms ook onwezenlijk aanvoelend. De horeca
is op slot gegaan en scholen zijn voor een groot deel gesloten, kerkdiensten kunnen niet meer worden gehouden, de straten zijn stiller geworden, mensen trekken
zich terug in eigen huis. Ongekend en uitzonderlijk voor ons land en voor vele
Europese landen om ons heen.
Mensen zijn onzeker, bang hun baan te verliezen, bezorgd om besmet te raken of
in rouw omdat zij in eigen familiekring al een geliefde hebben verloren. Zeker
ouderen met een toch al kwetsbare gezondheid lopen risico’s – en niemand die
weet hoelang dit alles gaat duren.
Als ik predikant van onze gemeente zou zijn, zou ik een brief aan allen geschreven
hebben – en nu neem ik maar de vrijheid om dat als consulent te doen, op de dag
die onder meer door de Raad van Kerken is uitgeroepen tot ‘Dag van Nationaal
Gebed’. Vooral om iedereen een hart onder de riem te steken, sterkte te wensen
en hopelijk een beetje te bemoedigen. Want ook in onze gemeente ligt alles stil:
geen diensten, geen Bijbelkring, geen gesprekskring, geen bijeenkomst van de
doopjubilarissen. Br. Henk Stenvers, secretaris van de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit, adviseert predikanten en pastoraal werkers om niet op huisbezoek te
gaan, tenzij in zeer dringende gevallen. Ook ik houd mij daaraan, al voelt het
vreemd aan. Want het druist immers in tegen de kern van gemeente-zijn: de vorming van de gemeenschap, het omzien naar elkaar, het delen van wat ons bezighoudt, leven vanuit geloof, hoop en liefde, het samen zoeken naar wat ons in leven
en sterven werkelijk draagt.
Ondertussen leven we midden in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Deze
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tijd wordt in ons land en in veel Europese landen nu vooral gedomineerd door het
nieuws over en alle ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus. Maar deze
weken zijn ook vanouds in de christelijke gemeente weken van vasten, van bezinning, van nadenken over hoe we ons leven inrichten en wat daarin werkelijk van
waarde is. De Veertigdagentijd tot Pasen is een verwijzing naar de veertig jaren,
de tijd waarin het joodse volk door de woestijn trok, toen het uit de slavernij in
Egypte bevrijd was en op weg was naar het beloofde land. Een bijbels oerverhaal.
Het volk leerde onderweg in barre omstandigheden en met vallen en opstaan het
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geknechte bestaan achter zich te laten, het met elkaar uit te houden en de hoop
op een nieuwe toekomst samen niet te verliezen. En uiteindelijk bereikte het volk
het beloofde land.
Ook wij zijn in een tijd terechtgekomen die veel van mensen vraagt en dat geldt
ook voor onze gemeente. Maar al kunnen we elkaar tijdelijk niet of nauwelijks
fysiek ontmoeten, we kunnen wel degelijk omzien naar elkaar via andere wegen.
We kunnen elkaar bellen en horen hoe het gaat – ik herinner mij uit mijn vroegere
predikantentijd dat we een telefooncirkel hadden. We kunnen whatsapp-groepen
vormen om met elkaar mee te leven of elkaar een ouderwets kaartje per post
opsturen.
Br. Henk Stenvers meldt nog in zijn brief met adviezen dat geprobeerd wordt op
de website en Facebookpagina van de ADS een korte dienst te plaatsen. Ook zullen
daar teksten ter bemoediging worden gepubliceerd.
Ik sluit mij geheel aan bij wat hij aan het einde van zijn brief schrijft:
‘Tenslotte: het zijn ongekende tijden. Er moet veel worden geïmproviseerd en niet
alle situaties zijn te voorzien. Het belangrijkste is om het gezond verstand te blijven gebruiken. En laten we vooral niet vergeten te bidden, om wijsheid voor de
beleidsmakers, kracht voor de mensen in de zorg en andere essentiële diensten in
onze maatschappij en voor de zieken en gezonden. Dat we met elkaar hier zo goed
als dat kan doorheen mogen komen, vertrouwend op Gods troostende aanwezigheid bij ieder die dat nodig heeft.’
Laten wij elkaar ondanks alle beperkingen blijven steunen en naar elkaar blijven
omzien, op veilige manieren!
Mijn spreekuur is tot nu toe op alle werkdagen behalve de woensdag van 8.30 uur
tot 9 uur, maar in deze uitzonderlijke weken kunt u, als u daaraan behoefte heeft,
mij buiten deze tijden ook bellen.
Alle kracht en sterkte gewenst, houd moed en blijf gezond, de Veertigdagentijd
loopt uit op het Licht van Pasen, feest van het nieuwe leven!
Met een hartelijke en broederlijke groet, Ruud Mulder.
BIJ DE DIENSTEN
De maand begint niet zo feestelijk als gehoopt met een dienst op Palmzondag 5
april. Het coronavirus noodzaakte afgelasting van deze dienst. We hopen na afloop
van het verbod op groepsbijeenkomsten gezamenlijk aandacht aan doopjubilarissen en nieuwe belijdenissen te geven.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden: zr. Nelly Edam-Limburg op 05-03-2020 te Rozendaal, in de leeftijd
van 97 jaar.
EEN BRIEF VAN OBADJA (Ingezonden door Christien Duhoux-Rueb)
Beste mensen,
Ik begreep dat jullie Bijbelkring mijn nagelaten profetenrol zou gaan bestuderen,
maar dat een virus jullie thuis houdt. Nu is wat ik heb nagelaten al eeuwenlang
bewaard, dus het kan nog wel een maandje blijven liggen. Maar ik wil jullie toch
alvast iets vertellen: een meneer, Mar van der Velden, heeft ooit een mooi lied
over mij geschreven dat je hieronder ziet. Zo houden we toch een beetje contact
en de volgende keer kennen we elkaar dan al een beetje beter.
Hartelijke groet, Obadja

8
In Jeruzalem klonken opeens geruchten:
Uit het noorden komt een vreselijk leger aan!
Naar het zuiden! riepen ze, we moeten vluchten,
laten we naar het goede land van Edom gaan.
En arm en hulpeloos vertrokken ze toen gauw,
want ze geloofden echt dat Edom helpen zou.
Daar in Edom zullen ze wel voor ons zorgen,
Edomieten zijn toch wijs en heel geleerd?
In dat land zijn wij veilig en geborgen,
ja, dat dachten ze, maar ze hadden het verkeerd.
Want met zwaarden wachtte Edom aan de grens.
Ze overvielen en beroofden ieder mens.1
En Obadja de profeet zag deze dingen
en hij riep naar Edom: Hé zeg, kún je wel
met zo’n leger tegen ’n groepje vluchtelingen.
Is de Naam van God bij jullie niet in tel?
Maar wacht maar af, want dit wordt eens weer recht gezet
op de dag dat God zijn arme volkje redt!
(Mar van der Velden: Twaalf dromers en drammers; Uitgeverij Callenbach)

EVENEMENTEN
Gastvrouwen/heren gezocht door Jansbeek Ekklesia
Clem Follender en Helma Huisman vragen gemeenteleden van Waalse Gemeente,
Doopsgezinde Gemeente en Evangelische Broeder Gemeente om af en toe gastvrouw/heer te zijn bij de volgende activiteit.
Deze zomer willen we ‘Waalse Kerk Open’ organiseren tot en met september op
vrijdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur in twee shifts: van 13.00 - 15.00 uur en
van 15.00 - 17.00 uur.
Het thema dit jaar wordt ‘pelgrimeren’. Dit naar aanleiding van het nieuwe glas in
lood raam dat eind maart in de kerk geplaatst zal worden.
U kunt zich voor info en opgeven wenden tot Helma Huisman, f.huisman01
@chello.nl, 06-51394844, en meteen doorgeven hoe vaak u ingeroosterd zou willen worden. Op een later moment willen we bij elkaar komen voor uitleg.
MCC nieuws: op weg naar eeuwfeest
Dit jaar viert Mennonite Central Committee in diverse landen haar 100-jarig bestaan. In Nederland is de jubileumviering op zaterdag, 26 september 2020 in de
doopsgezinde vermaning, Frankestraat 24 in Haarlem. Iedereen die op enigerlei
wijze is betrokken (of is geweest) bij het werk van MCC, is uitgenodigd om op 26
september a.s. in Haarlem aanwezig te zijn.
Info programma en inschrijving: Gerrit Jan Romeijn, secretaris Doopsgezind Wereldwerk, secretariaat@dgwereldwerk.nl.

1

De Edomieten waren als bondgenoten van de Babyloniërs betrokken bij de Joods-Babylonische
oorlog. De Babylonische koning viel later echter Edom binnen en voerde een groot deel van de bevolking in slavernij af. Nu konden de Nabateeërs de overgebleven Edomieten verder naar het westen
drijven en Edom werd uiteindelijk van de kaart geveegd. De profetie van Obadja was daarmee vervuld.
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Vakantie… een seniorenweek? Voor u, Arnhemse leden en vrienden?
In de periode van 11-18 juli is er op Fredeshiem een week voor senioren die wordt
begeleid door Ineke Reinhold, Ciska Posthumus en Durk van Blom.
Het is een week waarin mensen snel bij elkaar ‘thuis’ raken. Er kan gewandeld
worden en een spelletje of een puzzel liggen klaar. Je kunt je terugtrekken en er
kan geschilderd en getekend worden. Thema van die week is het leven en werken
en de Chassidische Vertellingen van H.N. Werkman de drukker-kunstenaar.
Voor wie dat wil, is de mogelijkheid aanwezig zelf te tekenen of te schilderen. Er
zijn mooie wandelingen te maken en we doen een uitstapje naar Groningen: het
Forum bekijken, het drukkerij museum bezoeken waar de mogelijkheid geboden
wordt om zelf een druk te maken. Wie dat wil, kan natuurlijk ook de stad in gaan.
Opgave aan Fredeshiem: tel. 0521-535100. Kosten: 1 persoonskamer € 699,- en
2 persoonskamer € 635,-. Mochten de kosten een bezwaar zijn, bel dan naar Ineke
Reinhold 0346-564128. Mocht je thuiszorg nodig hebben voor medische handelingen of wassen enz. dan is deze over te boeken naar Steenwijk en komen ze vanuit
Steenwijk iedere dag om de gasten te helpen.
GYS: Global Youth Summit 2021 (vooraankondiging)
GYS is een samenkomst van jonge doopsgezinden (18+) vanuit de hele wereld.
De vierde GYS wordt gehouden op 2-5 juli 2021, in Salatiga, Midden-Java. Deelnemers aan de GYS gaan zich bezig houden met studie, interactie, vieringen en
spelen met jeugd van andere culturen en contexten.
Wie stuurt jouw gemeente voor deelname aan deze eens-in-de-zes-jaar gelegenheid om te leren en te dienen in één geest met jeugd vanuit de hele wereld? Naast
de deelnemers mag iedere lidkerk van MWC een jongere sturen om haar te vertegenwoordigen als officieel afgevaardigde. De registratie opent in december 2020.
REDACTIONEEL
Afstand houden
Het regent overheidsmaatregelen. Neem ‘social distancing’. Als je dat doet, heb je
minder of geen contact met anderen. Daardoor is de kans kleiner dat je elkaar
besmet. Tegelijk is er de oproep voor solidariteit en gemeenschapszin.
Maar, hoe doe je dat, solidair zijn op anderhalve meter afstand tot de ander? Een
bezoekje, een arm om de schouder of een gezamenlijke activiteit kan in deze tijd
niet, net zoals veel vormen van mantelzorg door familie of buren.
Voor ouderen en kwetsbare groepen heeft dat een extra dimensie. Liane den
Haan,2 directeur van de ouderenbond, benadrukte dat voor veel ouderen het contact met familie en bekenden heel belangrijk is. Hun sociale netwerk is vaak al wat
minder groot en als er dan ook geen bezoek meer komt, raken veel ouderen in
een sociaal isolement.
Het gebruik van openbaar vervoer is voor hen dé manier om iets te ondernemen.
Het kabinet echter adviseert daar niet mee te reizen. Als dat wegvalt, zitten zij
nog vaker alleen thuis.
Het bezoek aan woon- en zorgcentra is beperkt of zelfs gestopt. Dat is soms schrijnend. Want het is juist (familie)bezoek dat kwetsbaren helpt om het gevoel te
hebben erbij te horen. Die hulp kan variëren van krant voorlezen, de was doen of
een wandeling maken.
Zo te zien is solidariteit en gemeenschapszin op afstand een paradox. Maar, is
2

Actiz; Dossier coronavirus voor zorgorganisaties.
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dat ook zo? In culturen ten oosten en ten zuiden van ons verkeren mensen doorgaans op een kortere fysieke afstand van elkaar dan hier. Mensen dringen er bovenop elkaar in de rijen voor een balie, een kassa of een stembureau. Hier hebben
we de ongeschreven regel dat je in beginsel en zonder aanleiding niet ‘in de aura’
van de ander treedt. Die ‘aura’ is nu anderhalve meter groot geworden. Je kunt
daarmee voorkomen dat de ander ‘gecoroniseerd’ wordt. Dat is een klein offer,
maar een robuuste vorm van solidariteit en gemeenschapszin.
Op die anderhalve meter afstand kunnen we heel veel doen. Henk Stenvers van
Doopsgezind Nu:3 ‘Juist nu is het zaak dat we als geloofsgemeenschap proberen
om er voor elkaar te zijn, met bemoediging, met gebed en indachtig daden gaan
woorden te boven, met praktische hulp en steun. Dat alles in het vertrouwen dat
we ons gedragen mogen weten door de Eeuwige.’
Een lang geleden uitgevonden communicatielijn, vast
of mobiel, maar ook de media van nu geven gulheid,
compassie en creativiteit met graagte door.
Voor wat onze gemeente betreft, kunnen we ons voor
vragen ook wenden tot onze consulent en de kerkenraad.
Een bijzondere pagina vindt u in de Nieuwsbrief van
Doopsgezind Nu. Onder het kopje Omzien naar Elkaar spreken predikanten en
doopsgezinde leden zich uit naar de doopsgezinde geloofsgemeenschap met columns, diensten, vlogs en gebeden (https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.
php?nr=47409).
Een landelijk initiatief is de oprichting
van
het
Platform
#nietalleen. Kerken en organisaties bundelen hierin de krachten. Op veel plekken worden
boodschappen gedaan, medicijnen gehaald en zo meer. Mensen
die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via nietalleen.nl of 08001322 bellen. Ook is er de landelijke luisterlijn (www. deluisterlijn.nl/telefoon 09000767) waar medewerkers dag en nacht klaar zitten om een luisterend oor te bieden.
En, ‘Hamsteraars, breng die bonen en pastasaus naar de voedselbank.’ zegt columniste Sheila Sitalsing.
OPBRENGST COLLECTES
februari
Eigen gemeente
Student Tanzania
Landelijk jongerenwerk (diaconaal ADS-doel)
Weeshuis Sri Lanka
Doopsgezind Wereldwerk
3

BESTEMMING COLLECTES
€ 46,80
€ 16,00
€ 39,10
€ 133,70
€ 15,00

april
5-apr Geen dienst
9-apr Geen dienst
12-apr Geen dienst
19-apr Geen dienst
26-apr Geen dienst
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(EIGEN)AARDIGHEDEN
Contactloos
Het Wageningse antiquariaat wordt gerund door een vriendelijke vrouw. Er
scharrelen slechts twee klanten rond, elkaars nabijheid zorgvuldig mijdend. Als ik
er het Dagboek van Etty Hillesum voor € 1,- koop en contactloos afreken, ontspint zich een gesprekje:
‘Zo hoeven we niks aan te raken, hè.’, zegt ze.
‘Nee, ik geef u ook geen hand en geen zoen.’
‘Als dit gedonder over is, verwacht ik dat wel van u.’
‘Tot ziens.’
‘Fijne dag.’
SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET MEINUMMER van
het GemeenteNieuws: uiterlijk maandag 20 april 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
Wij hebben de aarde niet als een kostbare erfenis in beheer, maar wij hebben haar
van onze kinderen te leen.
Prins Claus der Nederlanden (1926-2002)
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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
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.

