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VOORWOORD
Wilhelmus
Kent u het Wilhelmus? Ooit heb ik voor straf alle zesentwintig coupletten uit het
hoofd moeten leren. En ik moest weer even terugdenken aan het begin van het
zesde couplet toen ik de overdenking van Machteld Stam in Doopsgezind Plus van
april/mei 2020 las.
Zij vertelt over haar medestudenten Theologie, die met een rotsvast geloof zo snel
mogelijk dominee wilden worden. Dit geloof werd opgeschud door de inzichten,
dat de Schrift toch maar door mensenhanden was opgetekend.
Ook nu hoor je nog wel eens de verbaasde vraag ‘Geloof jij nog?’ alsof religie (ik
gebruik bewust niet het woord ‘geloof’) door velen wordt gezien als het geloof in
sprookjes, goede feeën en andere merkwaardige gebeurtenissen, die door voortschrijdende wetenschappelijke inzichten zijn achterhaald. Helaas geloven velen
niet meer in God, maar nog wèl in wonderen en leg dat maar eens uit!
Machteld vertelt, dat het woord ‘geloven’ stamt uit vertalingen van de oude geschriften in het Grieks (de Septuaginta), waar het Hebreeuws een woord geeft, dat
ook met ‘trouw’ en ‘vertrouwen’ vertaald kan worden. Als Mozes de Eeuwige vraagt
naar zijn naam is het antwoord ‘Ik zal er zijn’. Vraagt de Eeuwige dan om geloof
of om vertrouwen?
Terug naar het Wilhelmus, waarvan het zesde couplet als volgt begint:
Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God mijn Heer,
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
De Eeuwige is dus het schild, dat de dichter bescherming biedt. Is dat geloven of
vertrouwen? De dichter wil op deze bescherming bouwen en bidt, dat dit vertrouwen hem nimmer meer zal verlaten. Wat zou de dichter antwoorden op de vraag
van ons jaarthema ‘Van waar komt mijn hulp’?
Han Bohlken
VAN DE KERKENRAAD
Mededelingen van de Kerkenraad volgen in het oktobernummer van GemeenteNieuws.
VAN DE CONSULENT
In onze zomervakantie waren we twee keer een aantal dagen in het noorden van
het land, in Friesland en Groningen. Heerlijke dagen, ook vanwege het feit dat er
in het noorden relatief weinig coronabesmettingen waren (al was er op een camping op Terschelling wel ineens een uitbraak onder jongeren).
In Witmarsum bezochten we het monument ter ere van Menno Simons. In Pingjum
waren wij bij het kleine, eenvoudige kerkje. Hier was hij ooit als priester-vicaris
begonnen voordat hij in 1536 de katholieke ‘bediening’ neerlegde en zich aansloot
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bij de vreedzame en weerloze doperse beweging. Kort na zijn breuk met de katholieke kerk is Menno naar alle waarschijnlijkheid naar het Groningse platteland
getrokken ‘waar hij eerst enkele vrij rustige jaren heeft doorgebracht en zich oefende in stilheid in des Heren Woord’.1
Ik was nog nooit eerder in deze doperse dorpen geweest, plaatsen die voor de
Europese doopsgezinden en de mennonieten wereldwijd zo belangrijk zijn. Ontelbaren zijn mij hier voorgegaan, uit vele windstreken en afkomstig van verschillende continenten. Het werd dus wel een keer tijd. Blijkbaar moest het tot na mijn
pensionering duren eer ik hier stond. En al liggen mijn wortels en mijn jeugdjaren
in de gereformeerde wereld, het deed me wat om hier te zijn. Het heeft te maken
met het besef dat de vrijheid en de ruimte om op de eigen manier en op grond
van het Bijbelse verhaal te geloven, allerminst vanzelfsprekend zijn.
Dus volgde later in augustus Groningen. Het was een weerzien na lange tijd. Ooit
studeerde ik een aantal jaren theologie in Groningen en genoot ik van de vele
fietstochten op het platteland, langs prachtige dorpjes en terpen met kleine, oude
en verweerde kerkjes. Zo zal ik nooit vergeten hoe na die barre winter van 19781979, waarin de provincie Groningen nagenoeg geheel ingesneeuwd was, tot in
mei van 1979 de sneeuw nog in de sloten lag. Ondenkbaar in deze tijd met die
wereldwijd langzaam oplopende temperaturen…
Graag wilde ik nu het dorpje Saaksum bezoeken. Ook hier een prachtig kerkje op
een wierde die uitziet op het landschap rondom. Een oase van rust. Wie weet
oefende Menno Simons zich ergens in deze omgeving in stilheid in des Heren
Woord.
Ik wilde dit bezoek graag afleggen omdat hier dichter en domineeszoon C. O. Jellema (1936-2003) ligt begraven, ooit de partner van Hans Stolp. Hij studeerde
theologie en filosofie maar werd geen dominee omdat hij het ‘getuigen’ niet kon
waarmaken. Hij wist zich niet voldoende gemotiveerd. Daarom studeerde hij ook
germanistiek en was onder meer docent Duits aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
Maar de religie bleef aan hem trekken. Hij was een naar binnen gekeerd man,
bezonnen, bezonken, enigszins melancholisch, die naast zijn prachtige poëzie
vooral ook bekend is geworden door zijn vertalingen van het werk, de traktaten,
van de middeleeuwse mysticus Meister Eckehart. Lezing van diens werk versterkte
in Jellema het besef van de ‘eenheid van het leven’: hoe alles in ons bestaan in
laatste instantie een eenheid is en hoe belangrijk het is om te zoeken naar het
ervaren van die eenheid in het heden. Bij momenten heeft Jellema ook zelf ervaringen in die richting geduid en die mystieke eenheid ervaren. Op zijn grafsteen
wilde hij deze woorden van hemzelf: ‘en wij zijn hier om het te noemen tot wij niet
meer zijn.’
Voor de kleine dertiende-eeuwse kerk van het nabijgelegen Fransum waar al decennia geen diensten meer gehouden worden, schreef Jellema in maart 1995 dit
gedicht2:
1

N. van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, Arnhem 1952, blz. 40. ‘Zich oefenen in des Heren Woord’ is ontleend aan de Eerste brief van Paulus aan Timoteüs (1 Tim. 3:2, 4:14,
5:17).
2
Uit zijn bundel Spolia, Amsterdam 1996, die bij zijn zestigste verjaardag verscheen.
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Kerkje van Fransum
Bestaat nog god, kleine sarcofaag
van het geloof, even leeg
als de Dorische tempels van Paestum:
hun zuilen een schuilplaats voor andere vogels
dan goden – als ik naar hem vraag?
Kleine mummie van steen
zonder hart, tabernakel,
zonder plaats voor een wijkaars, bescherm je
met jouw lichaam ons landschap
als bodem voor hemel? Ik vraag maar.
Stille klankkast voor buiten, voor grutto’s
in juni, het loeiende melkvee bij ’t hek zo gesloten, een avond, ik zit in het gras
tussen jouw zerken, zo ben je het mooist:
dicht, van het uitblijvend antwoord de schrijn.
We beleefden in Friesland en Groningen al met al inspirerende dagen die te denken
en te voelen gaven. Hoe mooi is Nederland nog altijd!
Ik sta kort stil bij enkele diensten:
Op zondag 30 augustus aanstaande verwelkomen we in de dienst in de Waalse
Kerk Karel Giltay uit Doetinchem die per 1 juni ‘Vriend van de gemeente’ is geworden. Hij heeft zich al aan ons voorgesteld in het ‘Voorwoord’ van het vorige GemeenteNieuws.
Ik meld alvast dat de lang uitgestelde dienst rond de toetreding van zr. Marjo
Werkhoven nu naar alle waarschijnlijkheid zal plaatsvinden op zondag 11 oktober
aanstaande in de aula van Nieuw-Schoonoord in Velp, uiteraard conform alle coronamaatregelen. U leest er meer over in het volgende GemeenteNieuws, maar u
kunt alvast deze datum noteren.
Over de kinderdankzeggingsdienst kan ik nog geen verdere mededelingen doen.
Wordt vervolgd.
De Beroepingscommissie die inmiddels onder leiding van br. Foppe Wouda aan de
slag is gegaan, wil ik graag van mijn kant alle wijsheid, inspiratie en kracht toewensen. Zolang er nog geen nieuwe voorganger (m/v) is beroepen, blijf ik uw
consulent. Mijn moeder zou toevoegen: ‘Deo volente’ …
Tenslotte zijn wij van vrijdag 25 tot en met maandag 28 september in het buitenland (als de coronacrisis het toelaat). Als u op die dagen een beroep wilt doen op
een predikant, dan kunt u terecht bij mijn collega Carla Borgers, verbonden aan
de Doopsgezinde Gemeenten van Almelo en Twente Zuid-Oost, telefoon 0748531404 / 06-51079396 of e-mail c.borgers@doopsgezind.nl.
Met een hartelijke groet, blijf zo gezond mogelijk, moed en vertrouwen,
Ruud Mulder.
KRINGEN
Zodra je naar buiten gaat zie je spandoeken met de tekst: ‘De scholen zijn weer
begonnen!’
Daar volgt veel van het ‘gewone’ leven op, zo ook onze gesprekskringen. Details
staan in het jaarprogramma.
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De Bijbelkring begint weer op vrijdag 18 september om 14:00 uur in De Elleboog.
Christien Duhoux heeft ons het afgelopen jaar en ook bij de zomerkring verslaafd
doen raken aan de ‘kleine’ profeten en dit jaar gaan we daarmee verder. Wie dat
heeft meegemaakt hoeven we niets te vertellen en wie dat niet heeft meegemaakt
kunnen we heel enthousiast hierover vertellen. Maar waarom zou je je niet opgeven voor deze kring bij leren@doopsgezindenarnhem.nl of 0316-343358.
En dan hebben we ook de Themakring. Dit jaar wordt deze ook gehouden in De
Elleboog, te starten op donderdag 8 oktober. We beginnen om 14:00 uur omdat
vooraf eten wegens corona nog even bezwaarlijk is. Elke keer wordt er samen
gesproken over een hoofdstuk uit de Themamap van de DGB over ‘Thuis op Aarde’.
Een heel klein stukje uit de map: ‘Wat komt in de map ter sprake? Gedwongen
stoppen blijkt heel iets anders dan van ophouden weten. Ontdekking hoe belangrijk het is om regelmatig even op te houden. Even te stoppen met ‘dit moet en wat
ga ik nu doen?’ Niet voor niets is de sabbat al eeuwen lang een gegeven… even
ophouden. Kijk rond, zie de maan, de sterren, kijk naar de bomen, de luchten, de
vogels, de slakken en de kikkers, en zie hoe bloemen tot bloei komen. Ervaar de
schepping rondom je. Op adem komen. Even niets anders dan stil worden op de
plek waar je bent. Als we dat niet regelmatig doen en ons door de economie van
onze tijd laten regeren, blijken we meer en meer ‘opgebrand’ te raken. Ook voor
deze kring kan je je opgeven bij leren@doopsgezindenarnhem.nl of 024-3221076.
Taakgroep Leren
LAATSTE 4K-ZOMERDIENST
Peter Nissen ging op 16 augustus 2020 voor in de zomerdienst en deelde op zijn
facebook pagina de onderstaande herinnering. De preek ging over grenzen en daar
overheen stappen in de omgang met onze naasten, maar daarvoor had je maar
moeten komen…
Van de Schoonheid en de Troost
Gistermorgen mocht ik voorgaan in een dienst in de Grote Kerk van Arnhem, de
laatmiddeleeuwse Eusebius.
Zo’n vijfendertig jaar geleden schreef ik een artikel over het middeleeuwse Arnhemse mirakelboekje van Sint Eusebius. Geen haar op mijn hoofd had toen natuurlijk kunnen bedenken dat ik in die kerk nog eens ooit als predikant op de kansel
zou staan. Dat heb ik dan gistermorgen, op verzoek van de organisatoren (vier
voor de zomerdiensten samenwerkende kerkgemeenschappen) met het oog op de
verstaanbaarheid, maar gedaan, al verhef ik mij als voorganger doorgaans niet
graag zo hoog boven de vierende gemeenschap.
Die fraaie houten kansel is trouwens niet origineel. Hij dateert uit 1820 en is overgenomen uit de voormalige rooms-katholieke Sint-Bonifatiuskerk in Dordrecht, die
in 1974 aan de eredienst werd onttrokken en daarna lang de poptempel van de
stad is geweest, het Paradiso van Dordrecht. Tja, het is na die Synode van 16181619 nooit meer helemaal goed gekomen met die stad.
Op weg van het station van Arnhem naar de kerk hoorde ik de klokken van verschillende kerken door elkaar heen luiden. Heerlijk geluid! In de dienst wilde ik
ook graag even stilstaan bij de honderdste geboortedag van Willem Barnard, alias
Guillaume van der Graft, eergisteren. Er mocht nog niet samen gezongen worden,
dus wij konden hem niet eren met een van zijn eigen liederen. Dan maar een
gedicht. Ik koos voor een gedicht over dat klokgelui dat mij op weg naar de kerk
begeleidde (al had ik dat natuurlijk al van tevoren bedacht...). Het is een gedicht
uit de bundel ‘Na veertig’ uit 1973. De titel heeft minstens twee betekenissen: het
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4Kerken-zomerdienst in Eusebius op 16-08-2020. Foto: IGV.

zijn gedichten die Willem Barnard na zijn veertigste schreef en zij reflecteren op
ontwikkelingen van na 1940.
Het is de eerste (en volgens mij ook laatste) bundel die Willem Barnard onder zijn
eigen naam publiceerde. Voorheen gebruikte hij voor zijn poëzie de naam Guillaume van der Graft en voor zijn liturgisch liedwerk zijn eigen naam, Willem Barnard dus. Kort voor het verschijnen van de bundel had Willem Barnard een interview gegeven waarin hij verklaarde afstand te willen doen van de dichtersnaam.
Hij wilde namelijk af van de suggestie dat er een kloof zou zijn tussen zijn theologisch werk en zijn poëzie. ‘Theologie en literatuur lopen voor mijn gevoel volkomen
in elkaar over.’ Ik dank dit citaat aan de lovende recensie van de bundel door
Gabriël Smit uit de Volkskrant van 27 april 1974, die als knipsel in mijn (antiquarisch verworven) exemplaar van ‘Na veertig’ zat. Overigens was het na deze ene
bundel weer gedaan met het afscheid van de dichtersnaam; de volgende bundels
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poëzie zouden weer onder de naam
Guillaume van der Graft verschijnen,
later zelfs kortweg Van der Graft.
Dan nu het gedicht dat ik gisteren
las. Het heet ‘Oecumenisch wakker
liggen’:
Alle klokken, de mystieke,
de gebarsten katholieke,
de verschillende hervormde
die de hemel eens bestormden,
slaan hetzelfde uur, het slaat
drie. Het is nog niet te laat.
Maar met kleine ogenblikjes
tussenpoze als de vlekjes
op de hals van een giraffe, de nabije, de veraffe
slaan hetzelfde uur, het slaat
half, het is nog niet te laat.
Hoor, de klokkenhalzen weten
hoe de tijd wordt kaalgevreten,
dit kokhalzende geluid
rukt de boom zijn uren uit,
al meer blaren, hoor het slaat, maar het is nog niet te laat.

Willem Barnard. Foto: langzameopmerkingenineensnelletijd.blogspot.com.

Bron: https://www.facebook.com/peter.nissen

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 6 september 2020 komt André
Maris weer naar Arnhem. Op 23 augustus
heeft hij ons nog verteld over Elia, die
‘vanuit de leegte’ met zijn profetie op pad
werd gestuurd.
Hij schrijft over deze dienst: We gaan het
dan hebben over de Schepping. Er zijn
mensen die het eerste hoofdstuk van Genesis lezen als een soort biologie-, respectievelijk geschiedenisboek. Dat is zeker niet mijn visie. De titel zal zijn:
Scheppen – wie schept er nou? Kan het
niet zijn dat wij mensen, met elkaar, samen met God, bezig blijven met de
schepping?
Op 13 september vieren we met de Parkstraatgemeente de vredesweek. Omdat
nu beide gemeenten vacant zijn, wordt
deze dienst voorbereid door de beide liturgiecommissies. Deze dienst wordt gehouden in de parkstraatkerk en begint
om 10:15 uur.
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Op 20 september zal Christien Duhoux ons op haar eigen wijze vertellen. Wie heeft
deelgenomen aan de Bijbelkring of aan de zomerkring weet, dat we op boeiende
wijze weer nieuwe inzichten mee zullen krijgen.
En dan op 27 september komt Raang Boer Iwema naar ons toe. Als lekenpreker
houdt hij al 30 jaar overdenkingen in verschillende doopsgezinde gemeenten. Eerst
alleen in Heerlen, later ook in Eindhoven. Sinds zij in Warnsveld wonen is het
aantal gemeenten waar hij een overdenking kan houden groter geworden.
Om als lekenpreker toch enigszins te weten waaraan een overdenking moet voldoen, volgde Raang een lekenprekers-cursus bij ds. Ineke Reinhold - Scheuermann. Daarnaast volgde hij een cursus Doperse Theologie in Elspeet om ook iets
meer te weten te komen van de doperse geschiedenis.
In de afgelopen maanden, waarin we de aangegeven maatregelen om de opmars
van het Covid 19 virus te vertragen in acht namen, hebben Raang en zijn vrouw
veel in de tuin gewerkt, gelezen en hij hield zich ook bezig met zijn andere hobby,
ikebana. Dat is bloemschikken met in acht nemen van regels uit Japan voor het
vervaardigen van een bloemstuk. Een arrangement van zijn hand gaat hierbij als
foto.
Vergeet niet om u aan te melden voor de diensten. Dat kan per e-mail aan voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl, tot en met zaterdag per telefoon 0316-343358
of op de zondag zelf 06-42862103).
PROTOCOL
Het protocol, zoals eerder in deze krant gepubliceerd, voor diensten van de
Doopsgezinde Gemeente Arnhem in de Waalse Kerk geldt onverkort.
OPBRENGST COLLECTES
juni en juli
Eigen gemeente
€ 108,35
Christian Peacemaker Teams € 43,30
Stuurgroep Duurzame ontwikkeling
DG Wereldwerk
Vluchtelingenwerk
DG Monumenten Friesland
DG Zending
St. Kruispunt (zomerdienst
19/7)

€ 10,00
€
€
€
€
€

BESTEMMING COLLECTES
september
6-sep DG Zending
20-sep Vredeswerk (DG Wereldwerk)
27-sep Solidariteitsfonds DG
Wereldcongres 2021

10,00
10,00
10,00
10,00
49,75

COLLECTENOPBRENGSTEN VOOR DE STICHTING KRUISPUNT VIERKERKENZOMERDIENSTEN 2020
Datum
Kerk
Totaal in €
19 juli
Parkstraat
49,75
26 juli
Waalse Kerk
73,23
2 aug
Parkstraat
66,55
9 aug
Parkstraat
53,65
16 aug
Eusebius
215,17
Totalen
458,35
De NPB vult dit bedrag aan tot € 500.
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE
De afgelopen twee maanden waren er geen mutaties.
EVENEMENTEN
Lezing over Marc Chagall in Heerenveen
Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen, 16 september 2020, 20:00 uur.
Theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema geeft een lezing over de schilderkunst van Marc Chagall. Het is de tweede lezing van Bartlema in de genoemde kerk over Chagall. Aan de hand van afbeeldingen van Chagall’s schilderijen maakt hij een tocht door het werk van de Wit-Russische kunstenaar (tussen
1917 en 1985).
Kosten: 5 euro (inclusief 1 consumptie). Informatie en opgave bij Attje van der
Velde: a.velde22@upcmail.nl
Symposium Wegen naar Menselijkheid in Amsterdam
Westerkerk, Prinsengracht 279, Amsterdam, 2 oktober 2020, 13:00 uur.
Eugen Drewermann is een vooraanstaande Duitse theoloog, filosoof en psychoanalyticus. Tijdens dit symposium, ter gelegenheid van Drewermanns tachtigste
verjaardag, gaan theologen met elkaar in gesprek over de betekenis van bijbelverhalen in het algemeen en het Marcusevangelie in het bijzonder, en vooral Drewermanns visie daarop.
Centraal staat de presentatie van zijn in het Nederlands vertaalde boeken. Eugen
Drewermann zal persoonlijk aanwezig zijn. Hij wordt geïnterviewd door dagvoorzitter Manuel Kalsky. Daarnaast werken mee: Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands 2020, Annette Merz, hoogleraar Nieuwe Testament PThU, Peter Nissen,
DoRe-predikant en hoogleraar oecumenica en Bert van der Woude, PKN-predikant
en voorzitter van Studiekring Drewermann Nederland.
Het symposium wordt georganiseerd door Studiekring Drewermann Nederland,
PThU en Skandalon. De Westerkerk is ruim opgezet, waardoor anderhalve meter
afstand mogelijk is. Indien het evenement door coronaomstandigheden afgelast
wordt, dan krijgen de bezoekers hun geld terug.
Aanmelden via www.skandalon.nl/drewermann.
Vrijzinnig Leerhuis Elspeet, seizoen 2020/2021, 4 weekenden van studie
en ontmoeting in Mennorode
Adres: Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet, 0577-498111, info@mennorode.nl.
Dit seizoen worden de thema’s Vrijheid, Biografieën, Rijkdom en armoede en Hulp
uitgediept. U kunt voor ieder thema uit 2 datums kiezen. In verband met de onderlinge gedachtewisseling genieten deelnemers die zich verbinden aan het volledige jaarprogramma de voorkeur.
De thema’s, docent/gespreksleider, data en korte verwijzing naar de inhoud zijn:
Vrijheid door Chris Doude van Troostwijk voor Groep A op 30-10-2020 en voor
Groep B op 13-11-2020.
Bestaat er zoiets als een echt ‘vrijzinnig’ concept van vrijheid? Gordon D. Kaufman
(1925-2011) en de film ‘Dead Poets Society’ leveren wat ideeën.
Biografieën door Mieke Krebber voor Groep A op 15-01-2021 en voor Groep B op
29-01-2021.
Is de waardering van het werk van iemand - schrijver, politicus, kunstenaar - afhankelijk van kennis over zijn leven? Voorbeelden van de vroegste biografieën
komen aan de orde en ook het Leven van Jezus met de vraag of het een biografie,
hagiografie of verkondiging is. Film: Citaten kane van Orson Wells.
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Rijkdom en armoede door Sonja van der Meulen voor Groep A op 12-03-2021 en
voor Groep B op 26-03-2021.
Er is een enorm verschil in rijkdom tussen landen, maar ook binnen landen. Aan
welke kant van de kloof je staat, maakt een groot verschil. Verschil in macht,
levensduur en gezondheid. De deelnemers verkennen beide kanten van de kloof
aan de hand van verschillende filosofen, economen en Bijbelteksten met de vraag:
Aan welke kant staan wij en is het verschil onvermijdelijk en niet te overbruggen?
Hulp, door Alfred van Wijk voor Groep A op 30-04-2021 en voor Groep B op 1405-2021.
Voor hulp zijn minstens twee partijen nodig: de hulp vragende en de hulp biedende. Dit geldt voor individuen, groepen, instanties en zelfs voor natiestaten. Het
thema Hulp wordt uitgewerkt met de verwijzing naar de psalm waarin een gelovige
in zijn onzekere situatie vertwijfeld uitroept: ‘Van waar komt mijn hulp?!’
Het kijken naar de film Intouchables, wordt gevolgd door de ontwikkeling van zorg
en hulp in de Oudheid, het jodendom en het christendom. Ook ons sociaal zekerheidsstelsel en de literatuur zullen aan de orde komen.
Kosten € 150,- betreffende cursuskosten, een overnachting op een éénpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner en koffie-/theeverstrekking en verblijfsbijdrage.
Aanmelden kan via: vrijzinnigleerhuis@ads.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via: 020 - 6230914 of de website: www.doopsgezind.nl.
REDACTIONEEL
Ouderen en verbondenheid, Deel 1
‘Als stelsel van zingeving kent religie eigenlijk geen serieuze concurrent’. Dat zegt
Yvonne Zonderop (65), auteur van het boek Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie (Prometheus, 2018). En: ‘Secularisering als leidend verhaal heeft
haar beste tijd gehad. Geloof verdient een plek op de agenda’…[…]…’De behoefte
aan zingeving is misschien wel nog nooit zo groot geweest.’
Religie geeft betekenis en verbinding. Maar, wat maakt al dan niet binnen een
religieuze traditie de dag, het leven de moeite waard?
Zelden was het verlangen naar verbondenheid zo duidelijk als nu, in de gezondheidscrisis. Scholieren hunkeren naar school om hun klasgenoten te zien, jong
volwassenen houden - soms verboden - feestjes om zo de verbinding met generatiegenoten te bevestigen.
Verbondenheid speelt in elke levensfase een centrale rol. Zo ook bij ouderen.
Kernbegrippen daarbij zijn vitaliteit, sociale inbedding en betekenis. Wat we niet
willen, maar niet altijd kunnen vermijden, is het omgekeerde: kwetsbaarheid,
eenzaamheid en gebrek aan zingeving. Deze gesteldheden beïnvloeden elkaar.
Zo bevordert zingeving de gezondheid, evenals ‘erbij horen’ en vice-versa.
Ouderen voelen zich op hun best als ze meer op de toekomst gericht zijn. 3 Zij
vinden het fijn om bijvoorbeeld het opgroeien van de jeugd te zien, verwachtingsvol uit te kijken naar een gezamenlijke bezigheid of regelmatig met een

3

Vorst, A. van der, G.R. Zijlstra, et al. (2017). Explaining discrepancies in self-reported quality of
life in frail older people. A mixed-methods study. In: BMC Geriatrics, jg. 17, nr. 1, p. 251.
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vriend(in) een kop koffie te gaan drinken. Ze voelen zich dan vaker van betekenis en waarde voor anderen.
Verbondenheid biedt mentale veerkracht en verhoogt de levensverwachting. Bert
Tiggelaar, de vaste gedragscolumnist van NRC, geeft tips:4 ‘Goede relaties beschermen tegen psychologische problemen. Maar relaties ontstaan en floreren
niet vanzelf. Reserveer daarom in deze periode bewust extra tijd voor je dierbaren. Help daarnaast anderen waar je kunt en durf zelf ook om hulp te vragen.’
Wat ook effectief is, zegt Tiggelaar: onderdeel zijn van een groep. Of je nu een
online leesclubje start op je werk of vrijwilliger wordt bij een lokale hulporganisatie, voor veel mensen blijkt het lidmaatschap van een groep bij te dragen aan
hun veerkracht.
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving benadrukt niet voor niets het belang van aandacht hiervoor in de derde levensfase, de periode tussen pensionering en de intrede van kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid. Ook in deze levensfase hechten mensen belang aan betekenisvolle contacten en verbondenheid met
anderen. Het gaat erom het gevoel te hebben deel uit te maken van een gemeenschap, erbij te horen.
Het toegenomen verlangen naar verbondenheid willen ouderen nog steeds op eigen wijze invullen, maar bij velen neemt daarbinnen het ‘voor anderen van betekenis zijn’ een belangrijke plaats in. Het aangaan van relaties met anderen om
betekenis toe te voegen aan het leven van anderen (en daarmee aan dat van jezelf) draagt bij aan zingeving. Het is bovendien van invloed op de kwaliteit van
de volgende, de vierde levensfase.5
Heel vroeger konden oudere vrouwen terecht in begijnhofjes en mannen in proveniershuizen. Dat zorgde voor een zekere geborgenheid en verbinding. Voor de
allerarmsten stichtten overheid en kerk ‘oudemannen- en oudevrouwenhuizen’.
Dat was echter geen feest. Ze hadden geen privacy, slechts een bed, sliepen met
velen in een ruimte en met vaste tijden om op te staan, te bidden, te eten en
naar bed te gaan. Dronkenschap, het negeren van de avondklok of vrouwenbezoek in het oudemannenhuis waren verboden op straffe van een blok aan het
been, onthouding van voedsel of huisarrest. 6
Het duurde lang voordat de toestand geleidelijk veranderde. Eerst na WO II werd
de verzorgingsstaat, met dank aan Willem Drees c.s., flink opgetuigd met een
veelheid aan vangnetten. Burgers volgden keurig de regels van kerk en staat, en
er kwamen bejaardenhuizen met een sterk sociale functie. Velen gingen er met
plezier wonen, want je had privacy en kon met leeftijdgenoten gemeenschappelijke hobby’s beoefenen, zoals lezen, kaarten, biljarten, schilderen, breien enz.
Bejaardenhuizen zijn er niet meer, maar wel verzorgings- en verpleeghuizen, ook
wel genoemd woonzorgcentra of woonzorglocaties. En we hebben de participatiesamenleving, en houden ouderen die thuis wonen staande met thuiszorg en
mantelzorg van partners, kinderen, familie of buren.

Tiggelaar, B. (2020). Zo vergroot je je mentale veerkracht. In: NRC, Economie, P. 12, 22-23 augustus 2020,
5 De derde levensfase, het geschenk van de eeuw. (2010). Publicatie RVS 20-01 ISBN: 978-905732-287-7, paragraaf 3.2.
6 Deen, F. (2004). Ouderenzorg in Nederland. In: Historisch Nieuwsblad, nr. 5.
4
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Dat valt niet altijd mee. Kinderen bijvoorbeeld, midden in het spitsuur van hun
eigen leven met arbeidscarrière, wooncarrière en eigen kinderen, zijn vaak al
zwaarder belast dan goed is. Familie woont vaak niet ‘om de hoek’ en buren, tja,
die moeten maar in de gelegenheid zijn. Neem een (bestaande) situatie als deze:
links een alleenwonende oudere man, voor wie een buurman de voor- en achtertuin moet verzorgen; rechts een oudere weduwe met een gehandicapte zoon,
voor wie ook een buurman de voortuin moet verzorgen. Er tegenover staan geen
woonhuizen. Het is dan niet realistisch om zich voor te stellen dat deze beide ouderen hún buren ooit mantelzorg zouden kunnen bieden. Dit, hoewel Nederland
het hoogste aantal vrijwilligers en mantelzorgers in Europa kent. 7 Het gevolg in
dergelijke gevallen is niet zelden een geleidelijke vereenzaming en het gevoel er
niet meer toe te doen.
De woonzorgcentra hebben bij velen een niet zo beste imago. De laatste jaren
echter is er een kentering waarneembaar. Als gevolg van regelingen van het ministerie van VWS, w.o. het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: waardigheid
en trots op elke locatie’8 is er meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van leven in verpleeghuizen. Diversiteit en leefstijlen van de bewoners worden gerespecteerd, en er wordt meer ruimte geboden aan kunst- en cultuurparticipatie.
Een goed begin om van dat imago af te komen en om plaatsen te zijn waar je
oud en gelukkig kunt zijn.
AGENDA
Wanneer?
Wat?
Zo 6 sept
10:00 Dienst, André Maris
Di 8 sept
10:00 Kerkenraad
Zo 13 sept 10:15 Dienst, 2 liturgiecommissies
vr 18 sept
14:00 Bijbelkring
Zo 20 sept 10:00 Dienst, Christien Duhoux
Zo 27 sept 10:00 Dienst, Raang Boer Iwema
Vergeet u niet om zich aan te melden voor de diensten? Kijk

Waar?
Waalse kerk, Arnhem
Bij Marjan
Parkstraatkerk
De Elleboog, Velp
Waalse kerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem
in het protocol.

(EIGEN)AARDIGHEDEN
Een onzer lezers vond onlangs een papiertje zonder datum waarop deze mededeeling:‘Klaas Jans Everts, leeraar der doopsgezinde gemeente te Barsingerhorn
is oud geworden 86 jaren en met zijn vrouw 66 jaren getrouwd geweest. Hij
heeft bij haar gehad 10 kinderen en die hebben voortgebracht 80 kinderen en
daar zijn nog bij zijn leven uit voortgesproten 128 zielen.
ONEINDIG LEUK
In het laatste GemeenteNieuws las ik over heel veel eigen aardigheden en als er
aan gerekend kan worden, vind ik dat ook aardig. Mijn aandacht werd getrokken
door het rekenen met ‘oneindig’.
Zoals ik het geleerd heb is oneindig minus 1 kleiner dan oneindig en oneindig plus
1 groter dan oneindig (AANNEMENDE, dat het steeds hetzelfde oneindig betreft).
Alle drie de hoeveelheden gaan ons voorstellingsvermogen te boven en met de
kennis van wat meer is, kunnen we dus niet veel. Om die reden kan oneindig minus
7

Zonderop, Y. (2018). Ongelooflijk. Over de verrassende comeback van religie. P. 108. Amsterdam: Prometheus.
8
Doelen: meer tijd en aandacht voor de bewoner, meer zorgverleners, zicht op kwaliteit per locatie, voldoende deskundige en gemotiveerde zorgverleners, en leren, verbeteren en innoveren.
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oneindig ook van alles zijn. Computers geven voor dit soort problemen vaak een
eenduidig antwoord: ‘mijn geheugen overstroomt’ (error .. memory overflow) en
stoppen dan abrupt zonder een zinnig resultaat te geven. Dat geeft ook het nietszeggende antwoord op de vraag of oneindig plus oneindig twee maal zoveel is als
oneindig, want we weten niet of beide oneindigheden even groot zijn, alleen, dat
ze elk ons verstand te boven gaan. En dat moet ons weer met de voeten op de
aarde brengen.
Han Bohlken
SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET OKTOBERNUMMER van het GemeenteNieuws: uiterlijk maandag 21 september 2020 vóór
12.00 uur, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
CITAAT VAN DE MAAND
If we open a quarrel between past and present, we shall find that we have lost the
future.
Winston Churchill (1874-1965).
GEDICHT
De oude beuk aan het woord (2)
Twee joodse kinderen zaten hier
op deze bank, in oorlogstijd,
soms met een hoge officier,
een Duitser. Hij was ingewijd
en waarschuwde als er onraad kwam.
Men smeekte om een boterham
en kreeg die gratis, op dit erf
waar ik geboren ben en sterf.
Eertijds liepen hier kippen rond,
een pauw, die pronkte met zijn staart,
een varken, wroetend in de grond
en bij het draad een peinzend paard.
De geur van schillen, stro en mest
en het rumoer beviel me best,
maar het werd stiller mettertijd
op ’t erf waar ik mijn dagen slijt.
Gelukkig heeft de boer een plan,
ik heb het van hem zelf gehoord:
nu ’t niet grootschaliger meer kan,
wordt zijn bedrijf vakantieoord.
Dus zien we hier misschien weer gauw
een paard en kippen en een pauw
en mooie varkens in de zon.
Dan zijn we terug bij waar ‘t begon.
Een nieuwe eeuw, een nieuw begin,
dus hou je taai! De beuk erin!
Dit zeg ik u vanuit het erf
waar ik geboren ben en sterf.
Willem Wilmink (1936-2003), Nederlands dichter, schrijver en zanger.
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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.

