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VOORWOORD
De 46 dagen durende veertigdagentijd is alweer halverwege wanneer u dit leest.
Als het goed is, heeft ieder lid en vriend van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem
inmiddels een grote witte envelop gekregen, met daarin twee kaarten, één in A4
formaat, dat is een kaart uit de Grote atlas van de belevingswereld en een klein
geel kaartje met een lied van Huub Oosterhuis op de voorkant en een paar vragen
aan de binnenkant. Misschien hebt u net als ik over die vragen nagedacht en
geprobeerd ze te beantwoorden met behulp van de kaart van de belevingswereld.
Hoe kom ik door de leegte van mijn woestijn en door mijn vlakte van eenzaamheid? Toen ik overspannen was, in de tijd dat mijn echtgenote al een aantal jaren
ziek was en ik daar niet meer zo goed mee om kon gaan, ging ik door een periode
van leegte en eenzaamheid. Ik voelde mij uitgeput, erg somber en ook eenzaam.
We waren allebei aan het worstelen in ons eentje, naast elkaar en we konden
elkaar niet echt meer helpen. Zo kwamen we samen steeds dieper in de put
terecht. Hoe kom je uit zo’n situatie? Een collega, een psycholoog, zei begin december 2018 tegen mij, dit is een mooie tijd om ziek te worden, zo vlak voor
kerst. Meld je maar gewoon ziek. Regel iemand voor die kerstviering en dan komt
het allemaal wel goed. Mijn leidinggevende was ook heel aardig voor mij. Zij zei
meteen, ga goede hulp zoeken. Iemand die jou echt kan helpen om hieruit te
komen. Je bent erg overspannen. Ik zie het aan alles. Dit kan nog wel even duren.
Neem hier de tijd voor, maar wacht niet langer met hulp zoeken. Ik ging zo snel
mogelijk naar een haptotherapeut en die leerde mij om mijn lichaam weer te
kunnen ontspannen en zij leerde mij om met mijn gevoelens van machteloosheid,
frustratie, boosheid, intens verdriet en somberheid om te gaan. Wat ik ook deed,
was brieven schrijven naar mijn beste vriendin. Een vriendin aan wie ik alles kon
vertellen, bij wie ik geen censuur hoefde toe te passen, bij wie ik mijn hele hart
kon luchten. Dat was een weldaad. En zo daalde ik af in mijn lichaam en ziel om
langzamerhand weer gezond te worden. Ook belde ik een keer met haar, met die
vriendin. Ik vertelde dat ik zo gruwelijk somber was en zo verschrikkelijk eenzaam. Ze zei, ik zou zo graag iets voor je willen doen, wat kan ik voor je doen?
Ik zei, je hoeft niks te doen. Luister alsjeblieft heel goed naar mij, naar wat ik
voel. En dat deed ze. Ik voelde zoveel liefde door de telefoon naar mij toestromen, dat ik mij daarna nooit meer eenzaam heb gevoeld. Dat was een bijzonder
moment wat ik nooit meer zal vergeten.
Mijn oase van rust is de wandeling die ik bijna iedere dag maak in Amelisweerd,
zodra ik daar de tijd voor heb. Op zondag wandel ik daar samen met mijn echtgenote. Dat doet ons beiden goed. Zo zijn we niet meer alleen aan het worstelen
met onze gezondheid, maar meer samen. Nog meer oases van rust vind ik bij
een goede vriend van mij. Met hem loop ik altijd op de hei bij Laren en Hilversum
en dan drinken we cappuccino bij theehuis ‘t Bluk. Het beloofde land hoe ziet dat
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eruit? Geen oorlog in ieder geval. Wel mensen die leven in harmonie met elkaar
en de natuur. Zwoele avonden met vrienden, samen een biertje drinken of een
wijntje met heerlijk eten erbij. Dan is het leven goed. Samen snookeren met onze
oudste zoon of samen met hem in het zonnetje zitten op de tribune van FC
Utrecht. Met onze jongste zoon maak ik graag een wandelingetje in de natuur of
we doen samen gek op de tandem op Schiermonnikoog. Ook vaar ik graag op
zeeën van rust. Wie weet komen we elkaar daar een keer tegen.
Aly Meijer

VAN DE KERKENRAAD
Agenda Algemene Leden Vergadering,
zondag 15 mei 2022 om 10.00 uur, Waalse Kerk
1. Welkom en opening door interim-voorzitter zr. Anne-Rie Bus
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
a) Bekrachtiging van toetreden tot lid van de kerkenraad van zr. Dieuwertje van der Wijk-Dirkse
b) GemeenteNieuws
4. Notulen najaarsledenvergadering van 7 november 2021
5. Jaarstukken 2021
a) presentatie door de penningmeester, zr. Diny Wouda
b) verslag Financiële Commissie
c) voorstel tot decharge van de penningmeester zr. Diny Wouda voor het
gevoerde beleid in 2021
6. Bericht van de Stichting Vermogensbeheer DG Arnhem in 2021 door de
voorzitter van de SVB
7. Verslag Kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over jaarstukken 2021
8. Voorstel tot aanpassen van het reglement van minimaal vijf kerkenraadsleden naar drie
9. Rondvraag
10.Sluiting
De notulen van de vorige ledenvergadering zijn op te vragen via secretaris@doopsgezindenarnhem.nl of telefoon 024 - 322 1076.
De financiële stukken kunt u inzien door telefonisch een afspraak te maken met
de penningmeester Diny Wouda, tel. 026 - 382 7782.
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 3 april gaat Aly Meijer voor in de dienst. Op het leesrooster staat Jesaja 58:
7-10; Psalm 126; Lucas 20: 9-19. Wat is nu het juiste vasten? Ook gaan we het
hebben over wat spiritualiteit inhoudt.
10 April is het Palmpasen en gaan we samen met jong en oud van drie of misschien
wel vier verschillende generaties palmpasenstokken versieren. Ook als u geen kind
meer bent of als u geen ouder, opa of oma bent, bent u van harte welkom in deze
gezamenlijke Palmpasendienst onder leiding van Martine Wassenaar en Aly Meijervan de Parkstraatgemeente en de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. We vieren dat
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er een wel heel bijzondere koning op een ezel naar Jeruzalem kwam. Een koning
die vrede wilde brengen voor iedereen! Wil je weten wie die koning was? En wil je
een palmpasenstok versieren midden in de kerkzaal? Dat kan! Je bent welkom op
10 april vanaf 10.00 uur in de Parkstraatgemeente. De dienst begint om 10.15 uur.
Neem twee kale wilgentakken of andere stevige takken of stokken mee, die je kunt
gebruiken om te gaan versieren.
Donderdag 14 april vieren we om 19:30 avondmaal in De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2 in Velp.
En 17 april vieren we Pasen. Het feest van bevrijding en opstanding. Hoort u de
haan al kraaien? Aly Meijer gaat voor.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Opnieuw ingeschreven: br. S.J. (Hans) van Zetten, Insula Deï, Velperweg 139,kr. 286, 6824 MT in Arnhem. Tel: (06) 20 55 39 26
Verhuisd per 19 april: Br. en zr. O.J. van Binsbergen naar Kortlandplaats 30,
6843 HB Arnhem; telefoon en e-mail blijven ongewijzigd.
OPBRENGST COLLECTES
Maart
Eigen gemeente
Weeshuis Sri Lanka
Vluchtelingenwerk

BESTEMMING COLLECTES
April
3 april
DG Wereldwerk hulp Oekraïne
14 april
Christian Peacemaker Teams
17 april
Christian Peacemaker Teams

€ 32.35
€ 139.80
€ 18.30

VERZAMELD VOOR OEKRAÏNE
Donderdag 10 maart ‘s ochtends vroeg
de trein ingestapt om samen met Ewald
den Blaauwen van de Baptisten in Arnhem de spullen voor Oekraïne die de gemeente in de Waalse kerk had verzameld
in te laden in een aanhangwagen. Ewald
bracht onze netjes gesorteerde spullen
naar een verzamelpunt van de Stichting
Christian Refugee Relief. Dieuwertje en
Pieter hadden hun tuin ook nog beschikbaar gesteld voor meer spullen.
Dieuwertje schrijft: ‘Met dank aan Annika die in ook in de Terre Des Hommes
winkel wekelijks sorteert en mijn lieve,
lieve Pieter voor de dozen en het heen
en weer brengen van spullen, mijn lieve
buur Marlon voor de kleine doosjes en
natuurlijk iedereen die dingen heeft ingeleverd. Dat kan een kleine gemeente
dus binnen een week tijd.’
Aly Meijer
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Update over de activiteiten in Oekraïne.
Stel je eens voor:

‘Sirenes van het luchtalarm blèren hun waarschuwing in het rond. In paniek
zoek je snel een schuilplaats. Opeens herinneren ijskoude vingers je eraan dat
je in de haast bent vergeten een warme jas aan te doen’.
Dit is op dit moment de werkelijkheid voor veel mensen in Oekraïne.

Lokale partners:
Te midden van al deze ontberingen, werken onze lokale
partners en voorzien ter plekke en waar mogelijk in essentiele behoeften. Ze ontvangen geld en hulpgoederen vanuit
het buitenland, maar kopen, waar mogelijk, ter plekke o.a.
voedsel, medicijnen, dekens, matrassen. Allemaal zaken,
die iedereen momenteel nodig heeft, maar steeds moeilijker
verkrijgbaar zijn. Matrassen gaan naar mensen die in kelders of in trappenhuizen slapen. Verder dienen schoollokalen vaak als onderkomen voor mensen die ‘onderweg zijn’.
Men koopt benzine, zodat mensen per auto verder kunnen
trekken naar een veilig deel van het land.
In de gebieden die nog niet zijn bezet, doen lokale partnerorganisaties hun uiterste best om kwetsbare mensen te
voorzien van eerste levensbehoeften. Denk hierbij aan ouderen, gehandicapten en zieken. Kerken zijn belangrijke
punten geworden voor de distributie van hulpgoederen en
verder functioneren ze ook als een plek van troost in een
tijd vol trauma en stress.
Neem bijvoorbeeld New Hope Center, een geloofsgemeenschap en lokale partner in Zaporizja. De gevechten in de
buurt worden steeds heviger en eisen steeds meer levens.
Het aanwezige team wordt steeds kleiner, maar is gelukkig nog steeds operationeel. Momenteel tovert men kantoren om tot slaapruimtes, zodat mensen er
kort kunnen verblijven. Het gaat om mensen die dorpen en steden in het zuiden
ontvluchten, zoals Marioepol.
Kijk op de Facebook-pagina: New Hope Center Zaporizja.
De Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties zorgen voor geld en hulpgoederen, maar het bovenstaande maakt duidelijk dat de lokale partners geweldig
werk doen onder zeer moeilijke omstandigheden. Langzamerhand zie je echter
dat men moe wordt. Steeds meer werk moet door minder handen worden gedaan.
Daarom blijft gebed en aandacht heel belangrijk: de mensen in de Oekraïne
voelen zich hierdoor zeer gesteund en bemoedigd. Zo beseffen ze dat ze er niet
alleen voor staan!
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Opvang vluchtelingen.
Na iedere rit met hulpgoederen naar de
grens, worden op de terugweg mensen
naar Duitsland gebracht. Het aantal mensen dat in Bielefeld en omgeving wordt
opgevangen bij particulieren groeit met
de dag en loopt nu tegen de 100 personen. Verder hebben ongeveer 40 mensen
onderdak gevonden in het vakantiehuis
van de Sonnenberg Gemeinde, een
doopsgezinde gemeente in het Zwitserse
Les Mottes, in de buurt van Tramelan.

Andere initiatieven.
Ook in doopsgezind Nederland zijn plannen in de maak om mensen uit Oekraïne
onderdak te bieden.
Zodra daarover iets te melden is, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht.
Tenslotte zijn een aantal doopsgezinde gemeenten betrokken bij lokale initiatieven.
Kijk ook voor meer informatie over andere doopsgezinde initiatieven op:
www.doopsgezind.nl

Uw financiële steun is en blijft belangrijk en is welkom op:
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DE BIJBELKRING
In maart was corona weer bedwongen en genoot de Bijbelkring de gastvrijheid van
Huize Van Binsbergen. Thema was “natuur”. We begonnen met vragen over hoe wij
ons tot de schepping verhouden, hoe we die zien en waarderen, of we daar verantwoordelijk voor zijn. Kunnen wij het verschil maken of hebben we daar de rest van
de mensheid ook bij nodig? Sommigen zijn druk bezig om “van het gas af” te gaan.
We lazen psalm 8. Deze psalm schetst, dat Gods schepping aan het mensenkind is
toevertrouwd. Keith Carley vraagt echter ook aandacht voor de schepping zelf,
waarvan de belangen met de rol van de mens in deze psalm maar slecht worden
behartigd.
En dan psalm 104: hier zorgt de Eeuwige voor de schepping en de mens prijst de
Heer hierom.
Han Bohlken
THEMAKRING

10 maart 2022

JOZEF EN ZIJN BROERS
Toch altijd weer een spannend Bijbelgedeelte, we hebben ieder van ons een gedeelte van de tekst gelezen. Waarna door Aly de vraag gesteld werd: hoe zou jij
gehandeld hebben in dit geval? Af en toe was dat toch best moeilijk om daar een
antwoord op te geven. Het is Jozef waarschijnlijk nooit gevraagd. Maar een discussie is er dan al gauw en maakt de middag ook boeiend.
Maar Jozef wist wel te handelen toen hij zijn broers terug zag en deed dat heel
slim. Ook de oude vader werd ingeschakeld. Het spel tussen Jozef en zijn broers
is spannend. Al met al een interessante middag.
Jaap H.P. Waanders
DE PEN
Wat een mooie verrassing van de kerk viel er in deze veertigdagentijd in de brievenbus deze week. Een intrigerende landkaart, een ontroerend gedicht van Huub
Oosterhuis en een vraag die me raakte:
Hoe ziet jouw oase van rust er uit? Bij wie of waar vind jij een oase in de woestijn?
Dat is bij mijn beste en liefste vriendin natuurlijk. Bij haar vind ik rust, maar
waarom? Omdat ik altijd welkom ben en alles mag zeggen. Omdat zij al ziet dat
er iets speelt voordat ik dat zelf weet. Omdat ze waanzinnig goed kan luisteren
en geduld heeft. Omdat ze mij al pratende zelf laat zeggen wat er wringt en dan
ontstaat er vanzelf weer ruimte. Een soort heilige en liefdevolle plek, een oase
van rust. Toen het leven een keer heel erg aanvoelde schreef ik dit:
Wat zich aan mijn lijf voltrekt
als strijd en pijn
het zoekt naar dat andere
dat het goed is
vrede verdient.
Leef met me mee
als het eeuwige geduld
en uithoudingsvermogen
ooit kom ik thuis…..
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In haar voel ik een liefdevolle aanwezigheid. God nabij. En in dit gedicht voel ik
ook Jezus in Ghetsemane, smekend aan zijn vrienden om bij hem te blijven. Als
het er echt op aan komt, zijn we er dan voor elkaar?
Ik probeer er nu voor haar te zijn. Ze heeft helaas Alzheimer gekregen en moest
naar een verpleeghuis. Iedere dag kom ik bij haar en we genieten van het leven
zolang het kan. Maar het is ook een tergend langzaam afscheid nemen voor ons
allebei. We lopen door een onbekend landschap, voorzichtig en alert. Zo komt de
dood onafwendbaar dichtbij. Ik wil haar met mijn leven eren in wat en wie ze is
en was. God nabij.
Daar was ik dus. Ik schrijf dit nu wel mooi op, maar het is natuurlijk een worsteling en het vreet energie. We hebben ondertussen nog ons vakantiehuis in Friesland verbouwd. Een nieuw thuis voor mij in de toekomst. Een terugkeer naar mijn
familie en vrienden. Maar voorlopig blijf ik nog in Velp. Voorzichtig aanwezig omdat het allemaal nog zo kwetsbaar voelt en rijk. En ik wil er ook zijn voor mijn
kinderen en kleinkinderen waarvan de jongste net een jaar is geworden. Hun
nieuwsgierigheid en drang om te groeien ontroert me elke keer weer. Het is een
voorecht om op te mogen passen.
Ooit komen we allemaal weer thuis, ook daar in Oekraïne, ooit komen we weer
thuis…. Dat we daarbij dan onderweg Gods hart en handen en voeten mogen zijn.
Op weg naar Pasen en omdat we verbonden zijn in liefde.
Marjo Werkhoven
In De Pen komen leden, vrienden en belangstellenden aan het woord met een onderwerp dat zij
zelf interessant vinden. Zij geven daarna ‘de pen’ door aan een door hen zelf gekozen ander.
We hopen op deze manier met elkaar niet alleen tijdens de diensten en bij de koffie, maar ook in
het gewone leven, zij het via verhalen, te communiceren.
Tegelijkertijd biedt het GemeenteNieuws een platform voor leden, vrienden en belangstellenden als
zij spontaan een verhaal willen vertellen of iets willen meedelen.

MIJN RUSSISCHE VRIENDIN NATALJA
De eerste vrouw van mijn neef Ian heet Rita en ze komt oorspronkelijk uit Litouwen. Een aantal jaren na hun scheiding trouwde Ian voor de tweede keer. Zijn
nieuwe vrouw was Natalja en zij was Russisch. Vanaf het moment, dat ik haar
voor de eerste keer ontmoette konden we heel goed met elkaar opschieten. Wij
hadden hetzelfde gevoel voor humor, maar konden ook over meer serieuze onderwerpen praten, zoals hoe het was om je geboorteland te verlaten nadat je
getrouwd was met een man uit een ander land. Ieder jaar als wij in Dumfries
waren gingen wij met Ian en Natalja uiteten en konden we uren lang met z’n
vieren aan tafel zitten praten over van alles en nog wat.
In de winter van 2014 kwam Ian te overlijden. Toen wij in de zomer van dat jaar
weer in Dumfries waren haalden wij Natalja op om met ons te gaan lunchen. Vier
dagen eerder was een Boeing van Malaysia Airlines neergestort bij het Oost-Oekraïense dorp Hrabove. Het toestel - vluchtnummer MH17 - was geraakt door een
Buk-raket, volgens onderzoekers afgevuurd door pro-Russische separatisten in
Donetsk. Alle 298 inzittenden - onder wie 196 Nederlanders - kwamen om.
Het onderwerp kwam ter sprake tijdens de lunch en tot mijn enorme verbazing
begon Natalja ons te vertellen dat het Oekraïense leger informatie had gekregen
dat het presidentiële vliegtuig van Vladimir Poetin in het luchtruim boven Oekraine was met Poetin aan boord. Het doel was om het vliegtuig neer te schieten en
Poetin en heel zijn staf te doden. Een alternatieve mogelijkheid was geweest dat
een vliegtuig opgestegen was vanaf Schiphol nadat de lichamen van de passagiers van de MH370 (een passagiersvlucht van Kuala Lumpur naar Peking, dat op
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8 maart 2014 was verdwenen met 239 mensen aan boord) waren ingeladen om
neer te laten storten boven Oekraïne. Ik wist niet wat ik hoorde. Dat ik deze
waanzinnige verhalen hoorde van een heel intelligente vrouw, die professor was
geweest op de Politie Academie in Moskou, een goede vriendin, wier mening ik
op prijs stelde. Wij hebben een tijd zitten praten maar het werd vrij snel heel
duidelijk dat wij twee totaal verschillende standpunten hadden, de Russische uitleg en de Nederlandse. Het werd na een tijdje duidelijk, dat we het hier nooit
over eens zouden worden en wij besloten dus om de Britse conclusie te trekken,
namelijk ‘We agree to disagree’ - een Engelstalige uitdrukking die zo iets als “we
zijn het eens om het hierover oneens te zijn” betekent. Daarna zijn we verder
gegaan met een ander onderwerp en hebben met z’n drieën een heel fijne dag
gehad. We hebben veel gelachen en Natalja haar besluit besproken om voor de
superieure medische voorzieningen toch in Schotland te blijven, ook op advies
van haar zoon, die op het Ministerie van Justitie in Moscow werkt. De MH17 kwam
nooit meer ter sprake, maar ik vroeg mij soms af of zij echt achter de Russische
standpunt stond of zo vel verdedigd om haar zoon en zijn positie te beschermen.
In de jaren daarna hebben wij de vriendschap voortgezet. Natalja had een nieuwe
partner gevonden en wij gingen met haar en Bob eten en praten. Mijn laatste
contact met haar was via WhatsApp, toen ik haar een foto van ons stuurde, toen
wij voor een paar dagen in St. Petersburg waren. Ze was heel blij dat we eindelijk
in Rusland waren geweest en dat wij Sint Petersburg zo een prachtige stad vonden. Tot mijn verbazing kreeg ik begin december een WhatsApp van Bob, dat
Natalja ernstig ziek was. Kanker, uitgezaaid naar de longen en uitzichtloos. Op 5
december kwam een telefoontje dat Natalja was overleden. Voor zover ik weet
krijgt een terminale patiënt in Nederland palliatieve zorg. In Groot Brittannië is
de uitdrukking ‘We will keep the patient comfortable.’
Als ik nu terugkijk op de jaren die ik Natalja kende en ik zie de beelden van de
oorlog, die nu gaande is in Oekraïne, vraag ik mij af hoe zij hierop zou hebben
gereageerd. Hadden we de situatie besproken en het met elkaar eens geworden,
dat deze oorlog snel tot een eind moet komen en de Russische troepen zich terug
zouden moeten trekken uit Oekraïne? Zouden we hebben besloten dit onderwerp
niet te bespreken? Waren we nog vrienden gebleven? Eigenlijk verwacht ik, dat
wij weer de zelfde conclusie zouden trekken: ‘We agree to disagree’.
Elaine M. Bohlken-Farquhar

NIEUWE PREDIKANT PARKSTRAATGEMEENTE
Na ruim anderhalf jaar vacant te zijn geweest kon de
Parkstraatgemeente op 6 maart jl. haar nieuwe predikant Jaap Marinus verwelkomen in een feestelijke
dienst. Jaap werd bevestigd door de vorige predikant,
ds. Marieke Fernhout, die zo het spreekwoordelijke
stokje doorgaf.
Jaap Marinus woont in Ede met zijn vrouw Arina en drie
kinderen. Zij zijn sinds 2017 lid van de Parkstraatgemeente. Hiervoor was Jaap kartrekker van De Leven, een initiatief van de remonstranten voor twintigers en dertigers. Daarnaast was hij vernieuwingspredikant in Utrecht, verbonden met de Geertekerk. Naast
het werk als predikant is Jaap inspirator voor Vrijzinnig Lunteren, waar hij het Witte
Kerkje op de kaart zet door middel van activiteiten en (multi)media.
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Terugblik Jansbeeklezing 23 februari
Woensdag 23 februari 2022 hield emeritus hoogleraar dr. Toine van den Hoogen
(RUN) in de Waalse Kerk / Jansbeek Ekklesia een lezing over priester Chenu, op
wiens werk hij ooit is gepromoveerd. Een kleine 20 mensen volgden zijn betoog
- vooral uit de kerkelijke incrowd (waarop niets tegen is).
Marie-Dominique Chenu (07-01-1895 - 12-02-1990) was historicus en theoloog;
in 1913 ingetreden bij de Dominicanen en in 1919 gewijd als priester - was hij
t.t.v. het Tweede Vaticaans Concilie (1963 - later) er adviseur. Hij stond aan de
wieg van de Nouvelle Théologie in Frankrijk en elders en heeft zo velen tot priester-arbeider (prêtre ouvrier) geïnspireerd Het ging Chenu erom "kwesties" op te
roepen ('questiones") en daarop te acteren.
Engagement in en mèt de samenleving zou leidend moeten zijn voor mensen, die
zich graag tot de drieëenheid (Vader, Zoon en Heilige geest) richten. Kom de
kerk uit en ga de straat op, maar niet als farizeeërs.
In meer praktische zin kwamen ook voorbeelden uit Arnhem voorbij: de energiearmoede in meerdere wijken en de mogelijke rol van kerken daarin om oplossingsgericht te werken.
In Nederland kenden we voorbeelden in Rotterdam, IJmond, Zaanstreek, Arnhem
etc. Aan de lopende band en in de havens tref je de mensen om wie het (ook)
gaat, niet achter je buro. Oude wijkenpastoraat en diaconaat aan de basis. We
spreken dan over de jaren 70/80: bevrijdingstheologie sur place. Maar ook over
het heden.
Het betoog was daarnaast ook zeker nu en dan erg lichtvoetig; dat mag je onze
zuid-nederlander wel nageven.
Johannes Kon,
voorzitter Raad van Kerken Arnhem
Terugblik Coventry gebed 11 maart
We waren met ongeveer twintig mensen, de meesten van omliggende kerken en
een enkele buurvrouw van de Waalse kerk, bijeen om samen te bidden voor vrede
in Oekraïne. Het wekelijkse Coventry vredesgebed vindt op initiatief van de Raad
van Kerken Arnhem al sinds 2012 plaats (eerst in de Walburgiskerk, nu in de
Waalse kerk). Na de oorlog begon het Coventry vredesgebed in Coventry, een
plaats nabij Birmingham, waarvan de kerk verwoest werd in 1940 door bombardementen. Sindsdien vinden er overal ter wereld op vrijdag Coventry vredesgebeden plaats om te bidden voor verzoening en vrede en tegen onzinnige oorlogen, waarin onrecht en bloedvergieten plaatsvindt.
Voorganger Bruno Vreeburg stond in het bijzonder stil bij de soldatenmoeders
van St. Petersburg. Uit het artikel in de NRC van 4 maart, Russen vrezen voor
het lot van hun kind aan het front: ‘Sinds Rusland een bloedige „militaire operatie” in Oekraïne begon, staan de telefoons van Oksana en Olga roodgloeiend.
Honderden belletjes van Russische ouders die op zoek zijn naar hun kind dat
ergens ronddwaalt aan het Oekraïense front. Alleen al op deze frisse, heldere
winterochtend beantwoordde Oksana er vierenzestig. „Dan heb ik nog niet eens
iedereen te woord gestaan. Ouders denken dat wij weten waar hun kind is, maar
wij weten het ook niet.”
Olga en Oksana werken bij de Soldatenmoeders van Sint-Petersburg. Al dertig
jaar zet de kleine, maar in Rusland bekende organisatie zich in voor de rechten
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van soldaten in het Russische leger en voor hun familieleden. Sinds de oorlog
woedt in Oekraïne doet de organisatie wat de Russische overheid nalaat: families
helpen bij het achterhalen van het lot van hun kind, vader of broer.’
Bruno las een tekst uit 2 Samuel 21 over Rispa, één van de moeders van de
zoons van Saul. Zeven zoons werden geofferd om tot verzoening te komen met
de Gibeonieten, het volk waarmee de Judeeërs in het verleden problemen hadden
gehad. Vers 10: ‘Rispa, de bijvrouw van Saul, spreidde een kleed op de rotsen
en bleef daar van het begin van de oogsttijd, totdat de eerste herfstregens vielen,
om overdag de roofvogels van de lijken te verjagen en ’s nachts de wilde dieren’.
Rispa was in diepe rouw om haar zoons en ook nu worden jongens geofferd en
zijn de soldatenmoeders en -vaders en echtgenoten van deze mannen, in diepe
rouw.
Iemand deelde een kopie van een brief aan Poetin, die is geschreven door Anne
Kool:
Open brief aan Vladimir Poetin
‘Hoewel ik vermoed dat u dit nooit zal lezen, voel ik een grote behoefte deze brief
aan u te schrijven.
Vanmorgen keek ik lange tijd naar uw portret en probeerde het gevoel, de ziel,
in uw ogen te ontdekken. Het is me niet gelukt. Helaas!
Ik vraag me af: waar is die ziel, waar is dat gevoel gebleven, waar op uw levenspad heeft u het verloren. Wat ik zie is glas. Glazen ogen die zien, zeker, maar
wat zien ze, hoe zien ze? Hoe kijken ze de wereld in? Hoe zien ze uw eigen
wereld? Uw Rusland, uw familie, uw jaknikkers, uw volk.
Nee, ik heb het niet over uw land. Niet over uw aarde, rotsen, zand, water, bomen
en bloemen. Ik heb het over uw mensen. Mensen die van u afhankelijk zijn. Jonge
mensen met dromen, middelbare mensen met banen die ze waarschijnlijk door
al deze ellende gaan verliezen, oude mensen die hun hoop op een mooie oude
dag verliezen. Om van een toekomst voor de kinderen van Rusland maar niet te
spreken. In wat voor land wilt u ze op laten groeien, meneer Poetin. Een land
zonder hoop, zonder vooruitzichten, zonder vrede en meest van al zonder liefde.
Een land gedompeld in armoede en honger, want zoals u vast wel weet, laat heel
de wereld u in de steek en slaat de handen in elkaar. Wilt u écht de president van
zo’n land zijn?
Het moet vreselijk zijn geen ziel meer te kunnen voelen. Wel een hart te hebben
dat klopt, maar dat hardvochtig is. Een hart zonder medelijden, zonder mededogen voor de ander. Wat bent u alleen en eenzaam, maar ik denk dat u zelfs dat
niet meer voelt. Uw eigen ongevoelde, doodse eenzaamheid in een wereld waar
zo ongeveer iedereen tegen u is.
Wat zou ik graag tegenover u zitten met uw hand in de mijne om te proberen
samen uw ziel, uw hart terug te vinden, als dat zou lukken, meneer Poetin, zouden uw ogen weer gaan stralen en zou u vast in plaats van dood en verderf,
vrede en liefde willen brengen naar uw eigen én naar het volk dat u nu belaagt.
Ik zou willen dat ik tot u door kon dringen om u te vertellen hoe uw broedervolk
lijdt. Hoe baby’tjes onder beschietingen geboren worden in donkere kelders.
Waar een dappere president zijn volk moed blijft inspreken. Waar vrouwen en
kinderen in paniek vluchten en mannen hun land verdedigen terwijl ze de oorlog
haten. Hoe oude mensen niet weten waar ze het zoeken moeten en misschien
wel hopen snel te mogen sterven.
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Ik zou u graag, met nog steeds uw hand in de mijne, laten zien hoe het decadente
westen, zoals u het noemt, waar ook u van profiteert met uw buitenlandse tegoeden, de handen ineen heeft geslagen en helpt waar het helpen kan. Is dat
decadentie? Nee meneer Poetin, dat heet medemenselijkheid, dat heet mededogen en liefde.
Ik wil u vertellen wat de vlag van uw broedervolk betekent. Blauw staat voor
vrede en geel voor de tarwevelden in dat mooie land, waar vrede en graanvelden
nu door u verwoest worden.
Wij, de wereld, de landen om uw eigen prachtige land heen, vragen u te stoppen
met dit bloedvergieten. Wij vragen u uw ziel te herontdekken en die te laten
spreken.’
Tot zover de brief van Anne Kool.
Het Coventry gebed stond geheel in het teken van Oekraïne. Gebeden werd er
voor alle burgers, vooral vrouwen, kinderen, ouderen, die op de vlucht zijn, nu
al meer dan 2 miljoen mensen. Voor mensen die zijn omgekomen en voor mensen
die geliefden kwijt zijn. Mensen die hun gewone, vredige leven zijn kwijtgeraakt.
Ook voor de soldaten werd gebeden. Soldaten die dachten dat ze alleen maar
zouden oefenen aan een grens, maar die ineens een oorlog in zijn gestuurd die
niet de hunne is. Voor soldaten, gewone mannen, aan de andere kant, die hun
land verdedigen, velen zonder dat ze daarvoor zijn opgeleid of op zijn voorbereid.
Kun je voor zoiets ooit voorbereid zijn?
Gebeden werd er ook voor leiders van de verschillende partijen en voor alle wereldleiders, dat ze verantwoorde beslissingen nemen. Voor mensen in alle landen
in de directe omgeving: Hongarije, Polen, Moldavië, Roemenië, die de vele vluchtelingen eerste hulp bieden en opnemen in hun midden. Zij zijn een voorbeeld
voor ons. Ten slotte hebben we ook gebeden voor onszelf. De meesten al oud,
nog wel in staat om voor zichzelf te zorgen, maar vaak niet meer voor een ander.
Ik besefte ook hoe kwetsbaar we zijn als gemeente, als groep mensen die willen
bidden, die willen samenkomen voor wereldvrede. Voornamelijk 70 plussers zaten er in deze groep, sommigen waren al ver boven de 80. ‘Hoe gaat het?’, vroeg
ik. ‘Ja, het lopen gaat wat moeilijk, maar verder gaat het wel goed hoor, ik blijf
komen!’ of ‘Ja, ik kan nog wel voor mezelf zorgen, maar voor een vluchtelingengezin zorgen, dat zie ik niet meer zitten. Vroeger heb ik veel mensen voor langere
tijd in huis gehad, buitenlandse studenten bijvoorbeeld, maar mijn kinderen zeiden, dat ik geen vluchtelingen in huis moest opnemen.’ Dappere mensen, stuk
voor stuk, die nu ouder wordend, ook aan zichzelf mogen denken.
Het was een eerbiedig samenzijn, goed ook om met elkaar te spreken over alle
onrust in de wereld. Mensen zoeken steun bij elkaar. Mensen van zoveel verschillende kerken. Mensen ook van vlak buiten de kerk, buurtbewoners. In vrede samen bijeen, ongerust over de oorlog. ‘Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort, voor hen die vrede stichten’. (Jakobus 3: 18)
Aly Meijer
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OM MEE TE DOEN
Jansbeek Lezing 'Macht en Compassie' met Ahmed Marcouch
Dinsdagavond 12 april Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Locatie: De Waalse Kerk
"Onrecht moet ik aanpakken." zegt Marcouch
in een interview met Hans van der Beek in
dagblad Het Parool. "Ik kan niet slapen, ik
wordt onrustig als ik onrecht zie." en "Je mag
mensen niet laten leven in angst,"
Zijn lezing heeft als thema Macht en Compassie. Hoe gepast in deze tijd van de toeslagenaffaire, de vluchtelingen, de woningnood en
meer problemen die allemaal verwarring en
onzekerheid met zich meebrengen.
Er zijn 70 plaatsen beschikbaar. Wil je komen? Je kunt met de rode knop reserveren op de website van de Jansbeek ekklesia https://jansbeekekklesia.nl.
Toegang tot de lezing is p. p. €8 (met Gelrepas € 5). Contant te betalen aan de
entree. Alle eerdere reserveringen zijn vervallen.
Lezing door Prof. Dr. Thomas Quartier osb
Op dinsdag 19 april 2022 staan de deuren van de Koepelkerk op het Jansplein
open tussen 19.30 en 22.00 uur. Het thema van de lezing luidt : "Blijven. Monastieke geluiden in bewogen tijden." Deze lezing wordt gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken Arnhem.
Prof. Dr. Thomas Quartier osb werd eind 2021 voor één jaar benoemd tot "Theoloog des Vaderlands". Hij is inmiddels al geruime tijd Benedictijner monnik thans te Leuven.
Aan de hand van liederen en verhalen wil hij de basiswaarden vanuit zijn kloostertraditie belichten, die ook en juist in tijden van crises onze zoektocht kunnen
openhouden.
Hij wil de volgende zinzoekende vragen aan de orde stellen :
"Wat biedt stabiliteit en harmonie ?"
"Wat geeft kracht voor een geëngageerd leven ?"
De financiële bijdrage voor deze lezing ad € 5,= is incl. koffie / thee.
Thomas Quartier is hoogleraar Liturgische & Rituele Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Monastieke & Liturgische Spiritualiteit aan de
Katholieke Universiteit Leuven; directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies en onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te
Nijmegen.
Thomas Quartier (geb. Kranenburg [D], 1972) heeft diverse boeken op zijn naam staan zoals
* "Liefdesgeboden";
* "Zinzoekers";
* "Kloostermensen";
* "Heilige woede. Radicaal monnik zijn";
* "Kiemcellen. Van klooster naar wereld";
* "Anders leven. Onderweg naar een hedendaagse spiritualiteit";
* "Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld".
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Gemeenteweekend 9 t/m 11 september ‘22
Van 9 t/m 11 september 2022 is er een gemeenteweekend in Dopersduin in
Schoorl.
De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar we hopen dat er vóór 16 mei nog
meer aanmeldingen binnen zijn, zodat we weten hoeveel kamers we kunnen reserveren. Het weekend begint vrijdagmiddag met koffie en thee ongeveer rond
16.00-17.00 uur, wat de aankomsttijd van de meesten zal zijn. Diegenen die er
dan nog niet zijn, kunnen later aanschuiven. Het weekend eindigt zondagmiddag
na de lunch. Het weekend is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om
samen na te denken en te praten over wat wij voor geloofsgemeenschap willen
zijn, over hoe wij in de wereld staan. Het thema is ‘In dit huis’, geïnspireerd op
het lied van Veldhuis en Kemper:
In dit huis
Met z'n deuren en muren
Al die duizenden uren
In dit huis
Het is maar steen
Maar zonder jou is het er geen
Er is ruzie en zwijgen
Geven en krijgen
Gesloten en vrij
Chagrijnig en blij
Er is helder en vaag
Ooit of vandaag
Er is nieuw

Er is weer
Voor de zoveelste keer
Er is gezond en er is ziek
Haast of romantiek
Windstil of orkanen
Er is zon
Er zijn tranen
Er is rust
Er is druk
Verdriet en geluk
Er zijn dromen
Er is hopeloos
En er is samen

Van harte welkom in dit huis: Dopersduin!
Laat de kosten in geen geval een belemmering zijn om te komen. Mocht het
verblijf voor u teveel kosten, dan zal de gemeente bijspringen. Wat de kosten
precies zullen worden hangt af van het aantal deelnemers.
U kunt zich dus alvast aanmelden bij het organisatieteam. Liefst dus vóór 16 mei.
(predikant@doopsgezindenarnhem.nl, 06-26493146)
Organisatieteam,
Dieuwertje van der Wijk-Dirkse en Aly Meijer
ZORG VOOR HET KLIMAAT RAAKT HET HART VAN DE KERK
oecumenische gespreksgroep rond het boek Groene Theologie, ondersteund door
de Raad van Kerken Veluwezoom. Voor meer informatie of om je op te geven, mail
naar Ida Eldering ida.eldering@hotmail.com of naar de secretaris Raad van Kerken
Veluwezoom, Hannie Brouwer brostro@hetnet.nl
Data: 7 april, 12 mei en 2 juni.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur vanaf 19.30 uur inloop met een drankje
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32 Velp, zaal Biljoen
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Meld je aan voor het Doopsgezind Wereldcongres
Mennonite World Conference zoekt naar nieuwe
manieren om het eerste hybride Doopsgezind Wereldcongres, dat in juli 2022 gehouden wordt in Indonesië, onder de aandacht te brengen bij het publiek. Het zal online worden gehouden, maar ook
fysiek in Indonesië.
Je kunt je nu opgeven voor het evenement. Lees
meer daarover op de site van MWC. Klik hier om daar naartoe te gaan. of ga naar
event.mwc-cmm.org/event/8c9c9576-4a3d-4ab2-a486-fc5024defbf6/summary
Andere vieringen in de Waalse kerk
Iedere vrijdag 12.30 uur: Coventry Vredesgebed
Iedere 1ste zondag van de maand; 17.00 – 18.00 uur:
De Vespers, een gezamenlijke zondagmiddagviering geïnspireerd op de kloostertraditie.
Iedere 2de zondag van de maand; 10.00 – 11.00 uur:
Themavieringen van en met het OLV-koor en bijpassende liederen.
Iedere 4de zondag van de maand, 24 april 2022 om 17.00 uur:
Kerkdienst met ds. J. Röselaers en organist: Wim Roelfsema.

Familiefoto van de Nassars
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AGENDA
Wanneer?
Zo
3 april

Waar?
Waalse kerk, Arnhem

Di
Do

Huize Van der Wijk -Dirkse
Grote Kerk Velp

Zo
Di
Do
Zo
Di
Woe

Wat?
10:00 Dienst, Aly Meijer
Pianist: Bas Wuite
5 april
19.30 Kerkenraadsvergadering
7 april
20:00 Gespreksgroep
'Groene theologie'
10 april 10:15 Dienst Palmpasen, Martine Wassenaar en Aly Meijer.
Organist: Wim Roelfsema
12 april 20:00 Jansbeek lezing
14 april 19.30 Witte Donderdag, Avondmaalsviering
17 april 10:00 Dienst, Pasen Aly Meijer,
Organist: Mark van Vreden
19 april 19:30 Prof. Dr. Thomas Quartier osb
"Blijven. Monastieke geluiden in bewogen tijden."
27 april 09.30 Pelgrimsviering

Parkstraatkerk, Arnhem
Waalse kerk
De Elleboog, Velp
Waalse Kerk, Arnhem
Koepelkerk Arnhem
Waalse Kerk

INZENDEN KOPIJ VOOR HET MEINUMMER VAN HET GEMEENTENIEUWS: uiterlijk maandag, 18 mei (een beetje vroeg wegens vakantie van de redactie) op het
e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
CITAAT VAN DE MAAND:
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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

20
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.

