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VOORWOORD
Als u dit leest, ligt de 40-dagen-tijd alweer even achter ons en zijn we via Hemelvaart op weg naar Pinksteren. Ieder jaar realiseer ik mij meer dat die 40dagen-tijd (voor mij in ieder geval) de periode is waar het in het leven om draait.
Dit jaar wellicht des te meer door de oorlog in Oekraïne en alle andere onrust in
de wereld. We worden grootgebracht met het kerstfeest als het belangrijkste
christenfeest. Natuurlijk is de geboorte van Jezus belangrijk, maar zijn lijden
heeft uiteindelijk een veel grotere impact op ons bestaan (als je daar tenminste
in gelooft). Geboren worden is één, maar wat doe je daarna als ont-wikkelend
mens met dat leven. Feit is dat twee individuen, die onder dezelfde omstandigheden geboren worden, een totaal andere invulling aan hun leven geven; eeneiige twee-drie-vierlingen (etc.) daar gelaten. Hiermee begeef ik mij waarschijnlijk
op een wetenschappelijk, hellend vlak. Maar wat ik hiermee wil zeggen, is dat
ieder mens de vrije keuze heeft om te doen met zijn leven wat hij wil. En toch,
is ook dat niet helemaal waar: sommige dingen zijn al voorbestemd. Zo ook bij
Jezus. Hij had zelf geen keuze in het vroegtijdig sterven voor ons.
Zelf bevind ik mij in zo’n fase van mijn leven dat ik mij afvraag ‘waar ga ik naartoe’, maar misschien nog meer ‘waar kom ik vandaan’ en wat zegt dat over de
weg die ik nog te gaan heb. Ik weet niet wanneer mijn sterfdag komt: Jezus wist
dat wel. Op Witte Donderdag keek ik naar ‘The Passion’ en ondanks het gebruik
van alcohol in deze versie (iets wat ikzelf tijdens de 40-dagen-tijd juist laat staan)
raakte het spektakel mij meer dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk doordat er
zo doorleefd gespeeld werd; de tranen waren echt. Eens te meer realiseerde ik
mij hoe moedig een mens als Jezus was/is om ondanks zijn wetende, aanstaande
dood te genieten van het moment en zoveel liefde te geven aan zijn vrienden.
Waar naartoe ieders weg ook mag leiden (of is het lijden?): de essentie van ons
leven hier is het geven van liefde aan je medemens, iedere dag opnieuw. Een
uitdaging waar een heel leven voor nodig is, voor mij tenminste wel.
Gelukkig zorgen Hemelvaart en Pinksteren ervoor om je hierin als mens gesterkt
te voelen en is er in december weer het feest om de geboorte van die ene Mens
te vieren, die ons er steeds weer van bewust maakt dat alles om liefde draait.
Anne-Rie Bus
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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 1 mei gaat Aly voor. Een hoopvolle boodschap van Jeremia
uit het hoofdstuk 32, verzen 36-41 zal onder andere klinken:
37 Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen Ik ze in mijn grote
woede en toorn verdreven heb, Ik zal hen terugbrengen naar deze stad en hen er
veilig laten wonen. 38 Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. 39 Ik zal hen
één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor Mij zullen hebben
en het hun en hun nageslacht goed zal gaan.
Uit psalm 33 klinken eveneens hoopvolle woorden:
10 De HEER doet de plannen van volken teniet, Hij verijdelt wat naties beramen,
11 maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat Hij beraamt, blijft van
geslacht tot geslacht.
Evangelist Lucas vertelt in hoofdstuk 24:
36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en
zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een
geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet
en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik
ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ Jezus eet zelfs nog een geroosterde vis voor de
ogen van zijn leerlingen op. Het is niet te geloven! Dat doen we waarschijnlijk ook
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niet. Maar wat willen deze hoopvolle woorden en verhalen ons dan wel vertellen?
Daar hebben we het over in de dienst van 1 mei.
Woensdag 4-mei: Voorafgaand aan Dodenherdenking bij het monument op het
Audrey Hepburnplein vindt eerst een "viering" plaats in de Waalse Kerk om 18.30
uur. Ds Elsje Pot (PGA) is gevraagd ons daarin voor te gaan.
Na afloop van die viering gaan wij - traditiegetrouw - met onze krans namens de
Raad van Kerken Arnhem richting Stadhuis, waar wij ons mengen onder andere
participanten. In principe gaat onze burgemeester, Ahmed Marcouch, daarin
voorop. Om 19:45 uur start dan de rondgang, die eindigt vóór 20.00 uur bij de
kerk.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Weer lid geworden (was vriend): zr. Dieuwke A. van der Hart, Hendrik Poelwijcklaan 57, 6721 PL Bennekom. Tel: 0318-845361. Email: d.hart@upcmail..nl
Onno en Marjan van Binsbergen
VAN DE REDACTIE
Over smaak valt niet te twisten, maar des te meer over het verschil daartussen!
Het zal nu ruim tien jaar geleden zijn, dat het GemeenteNieuws werd gemaakt met
het lettertype Times New Roman. Deskundigen zeiden, dat dit type met ‘schreef’
ouderwets was en minder makkelijk leest dan speciaal voor leesbaarheid (vooral
vanaf beeldscherm) ontwikkelde types zoals het de laatste tijd gebruikte Verdana.
Als je er zelf geen verstand van hebt moet je een goed advies altijd volgen en sinds
die tijd verschijnt het GemeenteNieuws in het lettertype Verdana. De toenmalige
redactie laat in het midden of dit een kwestie van smaak of van leesgemak was.
Nu bereikte de redactie een opmerking (altijd welkom), dat Verdana kil en zakelijk
over komt en Times New Roman veel vriendelijker oogt. Voorts wordt de leesbaarheid vergroot door korte alinea’s en duidelijk herkenbare tussenkopjes (die dan wel
door de auteurs moeten zijn aangebracht). Om het verschil te kunnen beoordelen
is een gedeelte van dit nummer uitgevoerd in Times New Roman en waar mogelijk
van tussenkopjes voorzien. Het beste oordeel over deze kwestie kan natuurlijk alleen van de lezers komen. Bedenk dan wel, dat er naast de genoemde lettertypes
er nog honderden andere lettertypes mogelijk zijn en dat tussenkopjes bij elk lettertype kunnen worden geplaatst. Elk lettertype kan zo groot en zo klein worden
gemaakt als wat je prettig vindt. Times New Roman is bij vergelijkbare breedte wel
hoger dan Verdana, zodat er minder regels op een bladzijde passen. Ieder, die een
voorkeur heeft wordt gevraagd deze per mail, brief of telefoon kenbaar te maken
aan de redactie, graag met vermelding of die voorkeur geldt voor lezen van papier
of lezen vanaf beeldscherm of telefoon (ook dat maakt verschil).
Redactie
OPBRENGST COLLECTES
BESTEMMING COLLECTES
April
Mei
Eigen gemeente
€ 60.05 1 mei
Indonesische broederschappen
DG Wereldwerk hulp Oekraïne € 236.60
Christian Peacemaker Teams € 133.00

6
DE PEN
Blijde boodschap
Toen je me zei hoe kostbaar ik was
knapte het verstarde pantser om mij heen
laag na laag.
Smeltwater, ijskoud
valt kletterend naar beneden
een beek waarin zon en water dartelend dansen.
Ik wist niet dat er zoveel lichtheid in mij is
zoveel buitelend kind
en stille verwondering.
Vergeten, gewoon vergeten, terwijl, het er was
maar pas nu, nu je het zegt
is er herinnering.
Ik vroeg mezelf: waar was je al die tijd?
Je was er steeds en toch ben je nieuw
en niet eerder gezien,
ongehoord.
Ik geef me over aan jou die ik ben.
Toen jij het zei kon het gebeuren.
Bij de ‘blijde boodschap’.
Het is zo grappig als je iets maakt. Een gedicht, een schilderij of ook een taart.
Of je bewerkt het land, de tuin. Als het klaar is, dan kun je er na een tijdje als
buitenstaander naar kijken. Jij hebt het gemaakt en toch is het niet meer van
jou. Het staat in de wereld en je kunt er naar kijken als naar iets wat een ander
gemaakt heeft. Ook geeft een ander die het leest er zijn/haar eigen interpretatie
aan.
Ik maakte dit gedicht in 2019. Als ik er nu naar kijk dan denk ik: dit gedicht gaat
over ontmoeting. Van hart tot hart of van ziel tot ziel. Ontmoeting met een ander
mens of met diegene, die wij God noemen. Of de Ene.
In een werkelijke ontmoeting kan verstarring of welk pantser we ook dragen in
gruzelementen vallen. Het koude ijs smelt en er kan lichtheid, speelsheid en verwondering tevoorschijn komen. Die lichte binnenkant was er steeds. Is oud en
vertrouwd en tegelijkertijd fonkelnieuw. Je kon het niet van tevoren bedenken.
Aan het eind van het gedicht geeft de dichter(es) zich over aan de lichtheid die
in de ontmoeting met de Ander wakker werd gemaakt. Ja, dat is werkelijk een
blijde boodschap! Een mooie boodschap die ons ook kan doen terugdenken aan
het nieuwe leven dat met Pasen begon.
Els de Clercq
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.
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PALMPASEN 2022
Maandag na Palmpasen een mailtje van Aly Meijer, doopsgezind predikant: ‘Jij
was zo enthousiast na de dienst gisterochtend, zou je er een stukje over willen
schrijven voor ons GemeenteNieuws?’
Zeker kwam ik heel vrolijk uit de Palmpasen-kerkdienst, een gezamenlijke viering
met de Doopsgezinde- en de Parkstraatgemeente en ik zal proberen uit te leggen
hoe dat kwam.
Binnenkomen in de kerk was al een verrassing: zaterdags hadden Elise Vink (liturgie commissie) en Aly alles klaargezet; her en der stonden tussen de stoelen
tafels met takken, crêpepapier en palmtakjes erop. Er zaten al wat kinderen omheen die met moeite te weerhouden waren om daar alvast mee aan de slag te
gaan. Er kwamen nog veel meer kinderen, met hun ouders en daarnaast waren
er de vaste bezoekers die gemiddeld heel goed de grootouders van al die kleintjes
zouden kunnen zijn.
De dienst begon en was opgebouwd rond 4 verschillende Bijbelverhalen. Tussendoor zou de palmpaasstok gemaakt worden, ook in 4 fases. De volwassenen werden ook uitgenodigd om een stok te maken, zo niet voor zichzelf, dan wel voor
iemand anders. Keurig wachtte iedereen tot het eerste verhaal verteld was.
Daarna was geen kind meer te houden, er werd gebonden en gewonden en geknipt met het fleurige papier rond de mooi gesneden takken. Het bijzondere was
dat bijna alle volwassenen ook vlot aan de slag gingen om getweeën of gedrieën
een stok te maken. Er ontstond een heel ongedwongen sfeer, een soort heilige
chaos. Iedereen was druk bezig met eigen werk of met rondlopen om geïnteresseerd andermans werk te bekijken. Alles was gericht op het maken van een
prachtexemplaar. Het was zo intensief dat er geen innerlijke ruimte was om echt
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naar het tweede, derde en vierde Bijbelverhaal te luisteren. Of om mee te zingen
met Wim Roelfsema zijn geweldige orgelspel. Alles verdween een beetje naar de
achtergrond, het ging hier om andere zaken. Het was zeker niet ernstig, er werd
veel en luid gelachen en ouderen haalden herinneringen op aan palmpaasstokken
maken van 60 jaar of langer geleden. Wim zei later grinnikend tegen mij: ‘wat
denk je, dat die echte intocht in Jeruzalem zo netjes en keurig geweest zou zijn?’
Tenslotte vormden alle volwassenen twee rijen waar de kinderen heel plechtig
doorheen liepen met hun eigen stok, vol rozijnen, paaseitjes, drop en slingers,
fier rechtop in de hand. Een klein jongetje liep achteraan, hij had de grootste
moeite zijn stok overeind te houden. Maar hij hield vol, achter de anderen aan.
Het was een prachtig gezicht, en nu zong iedereen wel mee met het orgel, heel
toepasselijk: ‘Dans en zing: hosanna voor de koning, zwaai de takken heen en
weer’.
Daarna was de dienst afgelopen, en daarom was ik heel vrolijk toen ik de kerk
uitliep.
Roelli Verbeek

Doopjubilea 2020-2022
In 2020 en 2021 hebben we door Corona geen doopjubilea kunnen vieren. Dit willen
we in het voorjaar van 2022 wel weer doen. Als u een van de jubilarissen bent, krijgt
u binnenkort een uitnodiging.
Dieuwertje van der Wijk-Dirkse en Aly Meijer

Update acties Oekraïne
Transporten via Multiply.
Hulpgoederen komen in 2 etappes op
de plaats van bestemming. Een team
van Multiply – Duitsland brengt de hulpgoederen naar de grens met Oekraïne.
Vanaf de grens worden de hulpgoederen naar de plaats van bestemming gebracht, zoals Zaporizja. In deze stad
worden de goederen gedistribueerd door New Hope Center, de lokale doopsgezinde gemeente.
Soms heeft een partner te kampen met autopech. In een tijd van schaarste aan
onderdelen moet dan toch een busje worden gerepareerd. Dat vergt veel creativiteit en doorzettingsvermogen, maar tot nu toe is het steeds gelukt.
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Zo komen de hulpgoederen uiteindelijk toch op de plaats van bestemming. Ten
behoeve van het transport van goederen en mensen is in Duitsland een extra Ford‐busje gekocht. Dat was nodig, want er was
gewoonweg te weinig capaciteit.
Op de terugweg vanaf de grens brengen alle busjes vluchtelingen naar Duitsland. Soms zijn dit leden van één van de doopsgezinde partnergemeenten in oorlogsgebied, maar de laatste
tijd steeds vaker andere personen.
In Detmold is laatst een busje volgeladen met slaapzakken
en met kleding in dozen. De andere busjes brengen vooral
levensmiddelen en sanitaire artikelen. Naast hulp in de vorm van goederen,
wordt er ook contant geld ter beschikking gesteld aan lokale partners. Het geld
is bedoeld voor transportkosten, voor evt. reparaties aan auto’s. Het geld wordt
echter ook gebruikt om benzine te kopen voor mensen die per auto op weg zijn
naar veilige gebieden. Tenslotte worden met het geld ter plekke hulpgoederen
en levensmiddelen gekocht, voor zover deze nog verkrijgbaar zijn.
Er is overleg geweest met lokale partners en in dit overleg is besloten om 2
extra mensen aan te stellen. Zij zullen binnen Oekraïne werken en aldaar proberen om alles in goede banen te leiden.

Doopsgezinde broederschap Oostenrijk doet nu ook mee!
De doopsgezinde broederschap in Oostenrijk (MFÖ) heeft zich bij de
acties aangesloten. Woensdag zijn twee busjes met hulpgoederen en
geld van deze doopsgezinde zusters en broeders naar Mukachevo gebracht. Mukachevo is een stad in Oekraïne, vlak over de grens met
Hongarije. Aldaar worden de spullen door de lokale partners verder
getransporteerd en gedistribueerd.

Het leven in bezet gebied.
Oleksii, één van de lokale leiders deed verslag van het leven in bezet gebied,
zoals Molochansk en Kutuzivka, plaatsen met een lokale doopsgezinde gemeente:
‘In de afgelopen week, zijn we als het ware voortdurend overstelpt met zorgen.
Vandaag is het iets rustiger en dat moment gebruiken we om na te denken, om
te schrijven over alles wat hier de afgelopen weken is gebeurd, We liggen in
bezet gebied, maar desondanks zijn de laatste dagen vanuit Marioepol veel mensen naar Molochansk, Kutuzivka en Tokmak gekomen. Het gaat zowel om alleenstaanden als gezinnen, die vanuit de schuilkelders naar de omliggende plaatsen getrokken.
De komst van deze mensen betekent dat de druk op het lokale hulpwerknetwerk
is toegenomen. Dat geldt ook voor de bewoners, want zij moeten leren omgaan
met grote schaarste.
De kerken staan niet toe te kijken en iedereen probeert op haar of zijn eigen
manier een steentje bij te dragen. De vluchtelingen uit Marioepol zijn ondergebracht in de kerk, maar ook in huizen in de omgeving. In de kerk wordt gekookt
en de maaltijden worden verdeeld onder de vluchtelingen.

10
Het zijn niet alleen jongeren die actief zijn. Ook bewoners van het verzorgingshuis helpen bij de bereiding van
gerechten. Tegelijkertijd zijn wij druk doende om te kijken waar nog levensmiddelen, medicijnen, luiers en allerlei hygiëne artikelen nog te koop zijn. Verder blijven
we zoeken naar manieren om de vluchtelingen naar een
veiliger gebied te brengen.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die voor ons heeft
gebeden, voor uw aandacht en voor uw zorg’.
Tot zover de bijdrage van Oleksii.

Opvang in Doopsgezinde pastorie in Haarlem
Uit Nederland is te melden dat de Doopsgezinde pastorie in Haarlem is geschikt
gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Lees meer hierover op de website
van deze gemeente: https://doopsgezindhaarlem.nl/actueel/detail/opvang‐
vluchtelingen

Uw (financiële) steun is nog steeds nodig
Vanuit de Nederlandse doopsgezinde broederschap is momenteel bijna € 40.000
bijeengebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Uw voortdurende financiële steun
blijft belangrijk en is welkom op: NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. Doopsgezind
Wereldwerk, ‘Hulp Oekraïne’.

TERUGBLIK JANSBEEK LEZING met burgemeester Ahmed Marcouch
Compassie en macht
Het onderwerp van de lezing was compassie en macht. Burgemeester Marcouch vertelde over zijn leven als werkende in de zorg, politieagent en burgemeester. Hij eindigde met de uitspraak: Ik ben hier om goed te doen en niet om een moreel oordeel te
vellen over wat anderen doen of over wie zij zijn. Dat oordelen laat ik over aan God,
de Barmhartige de Genadevolle. We zijn allemaal schepselen van God.
De naam van God als opdracht voor ons mensen
Iedere Sura begint met ‘In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle, ...’. Barmhartigheid, compassie is een leeropdracht voor ons mensen. Vergeving is ook een vorm
van compassie, maar hoe doe je dat? Hoe vergeef je iemand? Marcouch haalde meerdere keren het boekje aan over vergeving van Desmond Tutu samen en zijn dochter
Mpho Tutu. Dat is een heel goed boek, wat we allemaal moeten lezen, zei hij.
Zelfredzaamheid, maar geen onverschilligheid
Hij vertelde over de waarde zelfredzaamheid, die we in ons land erg hoog in het vaandel hebben. Zelfredzaamheid moet echter niet voortkomen uit onverschilligheid. Het
betekent namelijk niet dat je iemand aan zijn of haar eigen lot moet overlaten. Hij
raadde zijn luisteraars aan, als je compassie in de praktijk wilt brengen, word mentor
van een jongere uit wijken, zoals Presikhaaf. Daar lopen soms jongens van 13, 14 jaar
al rond met harddrugs op zak, om hun moeder uit de schulden te willen helpen.
Mentor worden
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Hoe kun je deze jongeren weer op het rechte pad krijgen? Door zo nu en dan eens een
goed gesprek met u of mij, zei Marcouch. Door goed te luisteren en de jongeren bewust
te maken van de keuzes die ze hebben. Ze een zetje in de goede richting geven. Als je
dat graag wilt doen, mentor worden, dan kun je de burgemeester een mailtje sturen en
brengt hij jou in contact met iemand uit zijn netwerk, die je dan weer kan koppelen aan
een jongere.
Iedereen heeft een goed netwerk om zich heen nodig
Zelf had hij als kleine jongen al meegemaakt hoe belangrijk het is, dat er een netwerk,
om de eerste gezinsleden heen is. Op driejarige leeftijd verloor hij namelijk zijn moeder. Zijn vader werkte al in Nederland. Zijn vader had zestien kinderen en de oma van
Marcouch was op dat moment, samen met zijn twaalf jaar oudere zus, de belangrijkste
persoon in zijn leven, waar hij veiligheid en liefde kon vinden.
Belangrijkste gebod in de Islam: Leer! Volg onderwijs
Als tienjarig jongetje kwam hij in Nederland en leerde hij Nederlands lezen en schrijven en natuurlijk ook andere dingen op een Montessori school. In de Islam is het belangrijkste gebod: Leer! Volg onderwijs, leer over hoe je een goed mens kunt zijn. Dit
is iets wat we op school niet altijd leren, al zijn er scholen die daar wel aandacht aan
besteden en aan conflictbemiddeling doen, hoe ga je om met conflicten, hoe blijf je
elkaar begrijpen?
Bidden om begrip en compassie
Waar het om draait is begrip voor elkaar en om compassie voor elkaar. Bidden is daarbij ook erg belangrijk, want in de stilte kun je inspiratie opdoen over hoe je goed kunt
zijn voor een ander. Daarom bidt de burgemeester ook veel. Hij doet ook mee met de
Ramadan. Dit betekent niet eten, niet drinken tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Om 21.00 uur was dus de toespraak en het nagesprek afgelopen, want toen ging de
burgemeester naar huis om de iftar maaltijd te eten met zijn gezin.
Bernd Huibers en Aly Meijer

Terugblik bezoek aan de Evangelische Broeder Gemeente
Palmpasen bij onze broeders en zusters
In de Evangelische Broeder Gemeente, waar ik op 10 april, Palmpasen, een dienst heb
meegemaakt, noemen de leden elkaar ook broeders en zusters, net als bij ons doopsgezinden. Net als de Doopsgezinde Gemeente Arnhem, de Waalse gemeente Arnhem
Nijmegen en de Jansbeek Ekklesia, is de Evangelische Broeder Gemeente op zondag
met ongeveer 10-20 mensen in de kerk. Een Palmpasen stok, die ‘s ochtends tijdens de
gezamenlijke Palmpasendienst in de Parkstraatgemeente gemaakt was, had ik meegenomen en aan de leden van de EBG gegeven.
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Lijflied van Ella: ‘Tel je zegeningen’
Bij de EBG begint men vooraf aan de dienst met het voorzingen en het inzingen van
een aantal liederen. Tijdens de dienst zongen we weer andere liederen, in verschillende
talen: in het Engels, Creools en het Nederlands, zoals ‘Kumbaya, my Lord’. Na de
dienst zongen we het lied ‘Tel je zegeningen’, het lijflied van Ella Dankoor, de voorzitter van de EBG, die jarig was geweest en die daarom een lied mocht uitkiezen. Dit
zongen we zowel vóór als mét haar, want zelf zong ze uitbundig mee. Ze danste er
zelfs bij en wij deden met haar mee. Het was een erg swingend en vrolijk lied. Ella
nodigde mij uit om volgend jaar een keer voor te gaan bij de EBG. Dat zal ik zeker een
keer doen.
Samenwerken in Kapel aan de beek
Na de dienst heb ik nog iets vertelt over het nieuwe oecumenische initiatief, Kapel aan
de beek. Met Kapel aan de beek willen we in samenwerking met de verschillende geloofsgemeenschappen, die samenkomen in de Waalse kerk en in de Parkstraatkerk,
activiteiten tot stand brengen, die niet alleen interessant zijn voor de eigen leden en
vrienden, maar ook aansprekend zijn voor mensen van buiten. Een aantal leden van de
EBG gaven aan dat ze ook graag mee willen doen en mee willen denken over mogelijke
activiteiten voor Kapel aan de beek.
Drie pijlers: het Woord, muziek en ontmoeting
Guno van Engel, vertelde dat de leden al een tijdje over samenwerking na zaten te
denken. Zij zouden graag willen, dat wat wij christenen doen in de kerk, op een nieuwe,
een meer eigentijdse, aansprekende en ook meer interactieve manier aangeboden wordt
aan mensen van buiten de kerk. Als drie pijlers noemde hij: 1. Het Woord, de Bijbel,
2. Muziek en 3. Ontmoeting. Dit zijn pijlers die goed aansluiten bij de activiteiten die
nu al georganiseerd worden in Kapel aan de beek: de Diners Pensant, de Pelgrimsvieringen, de Jansbeek Lezingen, de Zielenuren en het Coventry Vredesgebed.
Emancipatieviering Keti Koti, zondag 26 juni
Ella Dankoor vertelde dat de EBG op zondagmiddag 26 juni een Keti Koti viering gaat
organiseren, ook wel een emancipatie viering genoemd, waarin de afschaffing van de
slavernij wordt gevierd. Daar zouden de leden graag ook meer bekendheid aan willen
geven. In ieder geval wil ik hierbij de Keti Koti viering en de datum zondag 26 juni
alvast bij u onder de aandacht brengen. Schrijf deze datum dus alvast in uw agenda.
Oecumenische Herdenkingsdienst, afschaffing trans-Atlantische Slavernij
Keti Koti is een bijzonder feest, tevens herdenking, waarbij de leden van de EBG in
speciale klederdracht naar de kerk komen. Nadere uitleg volgt nog, vertelt Ella
Dankoor: ‘Over de emancipatie viering ga je zeker nog horen. Er komt tegen die tijd
ook een Oecumenische Herdenkingsdienst, afschaffing trans-Atlantische Slavernij.
Dat hoor je ook nog. Samenwerking juichen wij toe, met behoud van eigen taal en
cultuur.’
Aly Meijer
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Expositie ‘Als de ziele luistert…’
Glaskunstenares Lidwien Mol
Tijdens stille zaterdag, Paaszondag en tweede paasdag was er in Eefde de expositie
‘Als de ziele luistert…’ van de glaskunstwerken van Lidwien Mol. Lidwien heeft de
drie glaskunstwerken van het doopsgezinde logo gemaakt, die we iedere zondagsdienst
in de kerk gebruiken. Drie dagen duurde de expositie. Dit is een terugkerende expositie, ieder jaar met Pasen. Lidwien kreeg een van de twee bossen bloemen, die we na de
Paasdienst te verdelen hadden. Ze was er erg blij mee.
Interactieve kunst
Lidwien gebruikt haar atelier en
haar tuin als expositieruimte. Gelukkig was het heerlijk weer. De
zon scheen volop, wat weer een extra mooi effect had op de glaskunstwerken.
Goede kunst raakt mensen, zei Lidwien. Wat mij raakte was het interactieve element in haar expositie.
Met schelpen van glas, die Lidwien
op tafel had neergelegd als puzzelstukken, konden de bezoekers nu zelf
kunst maken. Geïnspireerd op Pasen heb ik gepoogd de opstanding
weer te geven met de kleuren paars en geel. We groeien immers vanuit
het donker naar het licht toe.
Aly Meijer
OP DE VLUCHTELINGENBOOT
Blog vrijwilligster op vluchtelingenboot in Arnhem
De boten liggen zo laag langs de kade dat de loopplank op het eerste dek uitkomt.
Via de smalle trap kom ik bij de entree van het schip. Daar is het druk met
mensen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Toch moeten we
hier allemaal zijn. Het aantal vrijwilligers is groot, de bewaking kan al die gezichten onmogelijk onthouden, naast ook nog alle gezichten van de Oekraïners die
hier neergestreken zijn. Op vlucht voor de oorlog in hun land, de oorlog die hen
hun huizen afneemt, de oorlog waar ze niet om gevraagd hebben.
Ik vertel de bewaker wie ik ben en waar ik voor kom en dan kan ik doorlopen. Ik
word vriendelijk begroet door de mensen van het Leger des Heils die de balie
bemannen. Hier is het kloppend hart van de boot. Op deze plek worden toiletkaarten uitgedeeld, tassen van vrijwilligers opgeborgen, intekenlijsten neergelegd voor de voetbalwedstrijd waarvoor gratis kaarten beschikbaar zijn gesteld.
Hier kun je vragen om de tolk of de Medic, problemen melden met je kamer of
vragen om wc-papier of schone lakens.
Nadat ik mijn jas aan de overvolle kapstok heb gehangen -tijdens de dienstwissel
hangen er twee keer zoveel- loop ik door naar mijn post. In de loungeruimte
achter de bar ben ik met mijn collega’s van het Rode Kruis aanspreekpunt voor
de vluchtelingen die hier hun toevluchtsoord hebben gevonden. We verstrekken
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noodrantsoenen zeep, shampoo, luiers en tandpasta. Scheermesje, billendoekjes
en zakdoekjes. De eerste benodigdheden zijn gratis bij ons af te halen zolang de
voorraad strekt en die voorraad is weer afhankelijk van de gulle giften van onze
medemensen, sponsors, goede doelen. Het is goed dat we dit kunnen doen want
velen hebben een lange reis achter de rug en komen aan met niks. Tegelijkertijd
is een bepaalde schraalheid voelbaar, de Oekraïner is doorgaans goed verzorgd
en moet zich nu redden met wat voor handen is.Na een inspectie van de voorraad, ik moet natuurlijk weten wat ik vandaag weg kan geven, kijk ik of er nog
voldoende thee, koffie, water en limonade klaar staan. Onbeperkt drinken is een
must. Daarna gaan we overdragen. De veranderingen in afspraken, beleid, procedures worden doorgenomen. Er zijn veel zieken op de boot, Corona en gastroenteritis, deze mensen blijven in quarantaine. Natuurlijk moeten zij wel eten en
drinken en de procedures daarvoor zijn aangepast om risico op besmetting van
vrijwilligers en medevluchtelingen zoveel mogelijk te beperken. Een ogenschijnlijk vrolijk meisje komt aan de bar zitten. Ze probeert mijn collega iets te vertellen, maar ze komen er niet uit. Ik reik het plaatjesboek aan. Het meisje wijst
verschillende plaatjes aan en het blijkt dat ze slecht slaapt omdat ze bang is.
Waarvoor wordt niet duidelijk dus wordt de tolk ingeschakeld. Door de bombardementen is ze bang voor monsters onder haar bed. Hoe leg je uit aan een kind
uit een oorlogsgebied dat er geen monsters zijn?
De man uit Marioepol probeert Nederlands te leren. Zijn broer woont hier al jaren
dus hij weet al wat woorden. Het is een moeilijke taal zegt hij. Hij vertelt hoe fijn
het thuis was voor hij vertrok: heerlijk voorjaarsweer, veel terrassen waren open,
de stad leefde. Opeens begint hij over een ander onderwerp. Dan drinkt hij zijn
koffie op en vertrekt. Later in de middag komt hij terug met twee repen Lion en
legt die voor mijn collega en mij neer: ‘Bedankt voor het luisteren.’ Beduusd
bedanken we hem, dit hoeft natuurlijk helemaal niet en tegelijkertijd zegt het
zoveel. We bedanken hem voor zijn verhaal en zijn vertrouwen.
Terwijl ik met een man meeloop naar de kar waar wc-papier te vinden is, vertelt
hij dat hij zo graag zijn handen uit de mouwen zou steken. Is er iets te doen? Ik
heb gezien dat een Oekraïense vuilniszakken leegde, blijkbaar kunnen de vluchtelingen zich wel aanmelden voor bepaalde klussen. Ik vraag wat hij kan en hij
laat me op zijn telefoon foto’s zien van projecten die hij als houtbewerker heeft
gemaakt. Van trappen tot kasten, plafonds en lambriseringen, deze man kan alles
met hout. Nadat we wc-papier gescoord hebben, ga ik met hem naar de balie.
Het Leger des Heils heeft een intekenlijst voor vluchtelingen die willen helpen.
Het blijkt dat zijn naam er al opstaat. Uiteindelijk keert hij met voetbalkaarten
terug naar zijn hut.
Kinderen rennen langs de bar. Ze volgen nog geen school, maar waarschijnlijk
zijn er vanaf volgende week lessen voor ze. Ik kijk naar ze. Overal op de wereld
spelen kinderen hetzelfde, is er dezelfde groepsdynamiek en hebben ze dezelfde
behoeften. Snoepjes vinden gretig aftrek en ook de kleine plastic diertjes die
vandaag in een mandje op de bar staan.
We maken onze ronde langs de zieken om hun bestellingen voor het eten op te
nemen. Met handschoenen en mondmaskers overhandigen we de verpakkingen
waar de maaltijden inzitten. Het heeft iets onvriendelijks, maar veiligheid voor
ieder is van belang op de boten waar zoveel mensen nu hun plek gevonden hebben. Daarna stroomt het restaurant vol. De vluchtelingen hebben deze weken
keuze uit drie voorverpakte maaltijden omdat de trolleys voor het buffet niet op
de boot gereden kunnen worden als gevolg van de lage waterstand. Na de maaltijden komen veel vluchtelingen in de loungeruimte om koffie en thee te drinken.
Via hun mobiel zoeken ze contact met achtergebleven familie en vrienden.
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Geanimeerde gesprekken worden afgewisseld met druk getyp op de kleine toetsenbordjes. De emoties zijn voelbaar. De avond valt. Mijn dienst zit erop. Op mijn
fiets keer ik huiswaarts, dankbaar voor de veilige plek die ik de mijne mag noemen.
Mascha Gesthuizen

OM MEE TE DOEN

ZOMERKRING 2022 OVER ALLEDAAGSE RITUELEN
Begin juli is de zomerkring er weer. Dit keer gaan we het hebben over alledaagse rituelen. Van wakker worden tot tanden poetsen, van sleutels zoeken tot eten en slapen.
Tish Warren heeft deze en nog meer gewoontes beschreven en verbonden met momenten uit de liturgie van een kerkdienst. De doop bijvoorbeeld, heeft zij verbonden met
het wakker worden. In de zomerkring nemen we onze eigen gewoontes onder de loep
en kijken we naar wat daarvan de heilige betekenis kan zijn.
Boek: Liturgie van het alledaagse van Tish Warren (Het is niet nodig om dit boek zelf
aan te schaffen, maar dat mag natuurlijk wel).
Data: vrijdag 1 juli, 8 juli, 15 juli 2022
Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Plaats: Voorhof Parkstraatgemeente, Kastanjelaan 22 e
Aanmelden bij: Aly Meijer, predikant@doopsgezindenarnhem.nl, 06-26493146

KAPEL AAN DE BEEK
Toevluchtsoord
Sinds eeuwen is de Waalse kerk, kapel van het vroegere Agnietenklooster en het Catharina Gasthuis, een toevluchtsoord voor mensen met eigenzinnige opvattingen en
levenswijzen vanuit de Bijbelse traditie. Om voor een bredere groep mensen aantrekkelijk te blijven én te worden, hebben we een nieuwe naam verzonnen om gezamenlijk
mee naar buiten te treden: ‘Kapel aan de beek’.
Een plek van reflectie en ontmoeting
Via gevarieerde en inspirerende bijeenkomsten, willen we met Kapel aan de beek mensen uitnodigen om te reflecteren op zichzelf en op het leven en om in gesprek te gaan
daarover. Kapel aan de beek is een gezamenlijk initiatief van de Waalse Gemeente,
Doopsgezinde Gemeente, Jansbeek Ekklesia, Evangelische Broeder Gemeente en
Parkstraatgemeente.
Hierna leest u welke activiteiten in Kapel aan de beek plaatsvinden:
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Diner Pensant, maandagavond 16 mei van 18.30 - 21.00 uur
met Matthias Smalbrugge
‘Dromen van mensen - hoe we nieuwe soorten maken’
Matthias Smalbrugge is hoogleraar Europese Cultuur en Christendom aan de Vrije
Universiteit. Door technologische ontwikkelingen kunnen wij steeds meer aan de mens
sleutelen. Wij zijn in staat om ons leven op verschillende gebieden te verbeteren en om
ons leven te verlengen. Smalbrugge stelt hier de nodige vragen bij, in alle openheid.
Welk mens willen wij eigenlijk maken? Met daarbij de morele vraag: kan alles maar?
Of toch liever niet ‘alles’? Ten diepste gaat het hier om de vraag: welk mensbeeld
hebben wij? En in hoeverre wordt dat beïnvloed door ons geloof?
Allen van harte welkom
Er is geen voorkennis nodig om mee te doen.
De avond is in het Nederlands, met een vleugje Frans.
Kosten: 20 euro, inclusief diner en wijn.
Graag bij aanmelding doorgeven of u vegetarisch eet.
Aanmelden bij: Joost Röselaers, jhroselaers@gmail.com

Pelgrimsviering, woensdagochtend 25 mei
Iedere vierde of vijfde woensdagochtend van de maand van 9.30 uur - 13.00 uur
We beginnen met een korte meditatieve viering met aansluitend koffie en thee en een
kennismakingsvraag. Daarna, voor wie wil, een wandeling naar en in Park Sonsbeek,
waar we in stilte wandelen en ons bezinnen op een vraag. Al pratend over de vraag
lopen we terug naar de Waalse kerk, waar we samen napraten bij onze potluck lunch.
Iedereen brengt iets mee voor deze lunch, die we met elkaar delen.
Aanmelden graag, maar niet persé nodig bij: Aly Meijer, predikant@doopsgezindenarnhem.nl

Coventry Vredesgebed
Iedere vrijdag van 12.30 - 13.00 uur
Tijdens het Coventry Vredesgebed bidden we voor vrede, samen met mensen van meer
dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Vesperviering
Iedere eerste zondag van de maand van de maand van 16.00 - 17.00 uur
Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten,
psalmen, overweging, gebed.

Themaviering
Iedere tweede zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur
Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang (vnl. liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord.
Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.
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Zielenuur
Iedere derde of vijfde zondagmiddag van de maand van 16.00 - 17.00 uur
Een uur met muziek van wisselende musici/ ensembles, verbonden met teksten uit de
joodse, christelijke of andere spirituele traditie. Daarnaast samenzang en ook altijd
stilte en gebed. Deze maand verzorgt Capella Eusebiana op zondag 15 mei een uur,
waarin, ondanks alle dreiging, de vreugde om schepping en groeikracht bezongen
wordt: ‘Die beste Zeit im Jahr’.

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: 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
OECUMENELEZING 2022 (Raad van Kerken)
‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Met dit
thema richt de assemblee van 2022 zich op een ‘oecumene van het hart’. In een
wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van
hoop op een betere toekomst.
De assemblee roept op om inspiratie te vinden in de liefde van de drie-ene God,
die zichtbaar is geworden in Jezus Christus en die door de kracht van de Heilige
Geest werkzaam is in en door de hele mensheid en de hele schepping.
Peter Nissen zal in deze Oecumenelezing spreken
over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis,
de kerken ter harte moet gaan.
Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de
kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld.
Een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van
zijn pausschap heeft gebruikt en in het licht van de
oorlog in Oekraïne niets aan actualiteit heeft ingeboet.
De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd
wordt in de oecumenische beweging, is dat niet. De kerk is er ten dienste van de
eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om
een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?
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Vervolgens vindt een panelgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel.
Een jongerenpanel geeft respons op de inleiding. Daaraan nemen deel Ruben van
der Kaap, Crystalina Agyeman-Prempeh, Tanith van Krimpen en Fokke Wouda.
Er is volop gelegenheid elkaar vooraf en nadien te groeten en te ontmoeten.
Tijd: 13 mei 2022, 15:00 uur; plaats: Geertekerk in Utrecht. Informatie en aanmelden via www.raadvankerken.nl/oecumenelezing
SYMPOSIUM IN DE BLEEK
God ofwel het Multiversum: geloof, hoop en liefde volgens
Spinoza’s filosofie
Zaterdag 14 mei 2022, Bleekkerk, Hofstraat 1 Almelo
Sprekers:
Dr. Margot Brouwer, sterrenkundige, natuurkundige en
kenner van Spinoza, filosoof van de blijdschap en
dr. Lodewieke Groeneveld, theologe, filosofe en geestelijk verzorger
Tijd: 13.30 uur inloop met koffie/thee en krentenwegge
14.00 uur welkom en 1e helft symposium
15.30 -16.00 uur pauze met muzikaal intermezzo
16.00 -17.00 uur 2e helft symposium
17.30 uur afsluiting met een aangeklede borrel
Opgave: Margo Fransen; maefransen@kpnmail.nl; Pauline Vrolijk; paulien.dejong@outlook.com, tel.06 4374 1934; Ron van Hutten; r.van.hutten@kpnplanet.nl, tel. 06 3402 9149
Kosten: € 17.50
Sterrenkundige Margot Brouwer neemt ons mee op een reis door ons Universum,
en zelfs door mogelijke andere universums: het Multiversum.
Als nietige mens in dit oneindige heelal vindt ze houvast bij Spinoza, die bijna 400 jaar geleden al een visie ontwikkelde waarin
God, de mens, de natuur en het universum samenvallen, en
waarin wetenschap, filosofie en spiritualiteit één geheel vormen. Samen met theoloog Lodewieke Groeneveld verzorgt ze een symposium
over de vraag: wat betekent het om te geloven in de God van Spinoza? Lodewieke, voorheen predikant en nu werkzaam als geestelijk verzorger, promoveert
op een filosofie van de mens in de toekomstgerichte samenleving. Maar volgens
Spinoza - filosoof van de blijdschap- is alles God en daarmee nú al perfect. Kun
je als Spinozist dan nog streven naar een nieuwe, betere wereld? Door middel
van wetenschappelijke lezingen, filosofische dialogen en openhartige discussies
met het publiek proberen Margot en Lodewieke deze vraag te beantwoorden.
Tussendoor spelen ze met liturgische elementen die vaak in kerkdiensten worden
gebruikt, maar dan ingevuld op basis van Spinoza’s filosofie, om zo samen met
het publiek te experimenteren met de vraag hoe je religie kunt beleven als Spinozist.
Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Oost NederlanD.
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Gemeenteweekend 9 t/m 11 september ‘22
Wie: Er hebben zich al 18 mensen aangemeld, maar er is plek genoeg voor nog eens
18, dus we hopen dat die mensen zich ook nog vóór 16 mei aanmelden.
Wat: Gemeenteweekend.
Waar: Dopersduin in Schoorl.
Wanneer: Het weekend begint vrijdagmiddag 9 september rond 16.00-17.00 uur met
koffie en thee. Diegenen die er dan nog niet kunnen zijn, schuiven later aan. Het
weekend eindigt zondagmiddag 11 september na de lunch rond 13.30-14.00 uur.
Prijs: nog onbekend, maar laat uw deelname daar niet van afhangen. De gemeente
draagt zo nodig bij aan de kosten.
Vervoer: Als u zelf geen vervoer hebt, kunt u met iemand anders meerijden. Geef dit
ruim van tevoren aan bij het organisatieteam.
Doel: We willen elkaar graag beter leren kennen en samen nadenken en praten over
wat voor geloofsgemeenschap we willen zijn, over hoe wij in de wereld staan.
Het thema: ‘In dit huis’, geīnspireerd op het lied van Veldhuis en Kemper. Hieronder
leest u weer een nieuw deel van de tekst:
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!
Aanmelden: U kunt zich aanmelden bij het organisatieteam. Liefst vóór 16 mei. (predikant@doopsgezindenarnhem.nl, 06-26493146)
Organisatieteam, Dieuwertje van der Wijk-Dirkse en Aly Meijer
KRUISPUNT ZOEKT DRINGEND NIEUWE VRIJWILLIGERS
Stichting Kruispunt is een huiskamer voor dak- en thuisloze mensen in het centrum
van Arnhem. Iedere dag bezoeken zo’n veertig mensen onze huiskamer. Deze mensen verblijven soms al jaren in Arnhem en komen uit andere landen, zowel veraf als
dichterbij. De meeste mensen zijn dakloos. Een ander deel van de mensen heeft
een woning, maar bijvoorbeeld een klein sociaal netwerk, waardoor een dagelijks
bezoek aan Kruispunt gezelligheid en structuur aan het bestaan geeft. Dit geldt
overigens ook voor veel bezoekers zonder woning.
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Houdt u van ontmoetingen met verschillende mensen? Vindt u een zekere routine
in vrijwilligerswerk prettig, maar geniet u er ook van als de routine door onverwachte dingen helemaal wordt omgegooid? Wilt u een bijdrage leveren om het dagelijkse leven van dak- en thuisloze mensen menswaardiger te maken? U bent dan
van harte welkom in Kruispunt als nieuwe vrijwilliger.
Kruispunt wil een huiskamer zijn. Een plek waar mensen – tenminste, dat hopen we
– het gevoel van ‘thuis’ kunnen ervaren. Vrijwilligers leveren aan dit gevoel een
zeer belangrijke bijdrage. Dat doen zij door te zorgen voor de inwendige mens (inschenken van koffie, serveren van soep en brood), maar bovenal door op een warme
en gastvrije manier de bezoekers te ontvangen.
In ‘ruil’ daarvoor maakt u kennis met mensen die u waarschijnlijk in uw dagelijks
leven niet snel zal ontmoeten. Het werk in Kruispunt zorgt er vaak voor dat vrijwilligers en teamleden anders naar de samenleving en soms ook het eigen leven gaan
kijken. Het werk kan confronterend zijn, en heel ontspannend en plezierig. De sfeer
in ons team is goed. Over het algemeen zal u na uw werk met een glimlach Kruispunt weer verlaten.
Als vrijwilliger werkt u nooit alleen. In de avonden werkt u samen met andere vrijwilligers. Sowieso zijn er altijd twee teamleden van Kruispunt aanwezig om de dagelijkse gang van zaken te coördineren. Het werk bestaat vooral uit koffie en thee
zetten, inschenken van koffie en thee, afwaswerkzaamheden en helpen bij het uitserveren en soms het bereiden van de maaltijden. Daarbij heeft u – als u dat wilt veel contact met de bezoekers van Kruispunt.
Wij zoeken vrijwilligers die een of twee dagdelen per week beschikbaar zijn. Daarnaast zijn wij bezig om een invalpool te organiseren. Ervaring in het werk is fijn,
maar niet noodzakelijk om dit werk te kunnen doen. Belangrijk is dat u zich kunt
verhouden tot het soms niet alledaagse gedrag van bezoekers. Dat is echter ook
aan te leren tijdens het werk. Een open houding naar onze bezoekers en de bereidheid om deze aan te leren of te vergroten, helpt daarbij.
Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op. Dat kan via de mail
(info@stichtingkruispunt.nl ) of telefoon: 026 – 443 30 72. Wij zijn bereikbaar van
maandag t/m vrijdag tussen 10:00 uur en 13:00 uur, en tussen 16:30 uur en 19:00
uur. Wilt u eerst lezen om te kijken of Kruispunt wat voor u zou kunnen zijn? Bezoek
dan onze website: www.stichtingkruispunt.nl .
CITAAT VAN DE MAAND:
De dood is niet het doven van het licht, maar het uitblazen van de lamp omdat
de dag is aangebroken.
Rabindranath Tagore (1861-1941), Indiaas mysticus, dichter en Nobelprijswinnaar literatuur

INZENDEN KOPIJ VOOR HET MEINUMMER VAN HET GEMEENTENIEUWS: uiterlijk vrijdag, 20 mei op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
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MENSEN MET KOFFERS (Sjoerd Kuyper)
Mensen met koffers gaan over de wereld,
van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug;
van voedsel naar honger, van leven naar dood.
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
voor beul of tiran, of een andere God.
De geur van het gras
dat je grootvader maaide,
Het wuivende graan
dat je vader eens zaaide.
Het kleine verdriet
dat je moeder steeds suste,
Haar haar dat zo kriebelde
als ze je kuste.
Dat alles was thuis,
dat alles en meer.
Dat alles, dat alles
dat alles nooit weer.
Mensen met koffers gaan over de wereld.
Altijd op de vlucht naar de volgende grens,
ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,
voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens.
uit de verhalenbundel “Jij en ik: verhalen over vriendschap en vluchtelingen”.

AGENDA
Wanneer?
Zo
1 mei
Wo
Di
Do
Do
Vrij
Zat
Zo
Zo

4 mei
10 mei
12 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
15 mei

Wat?
10:00 Dienst, Aly Meijer
Pianist: Bas Wuite
18:30 Dienst Elsje Pot (dodenherdenking)
19.30 Kerkenraadsvergadering
13:30 Themakring
20:00 Gespreksgroep 'Groene theologie'
15:00 Peter Nissen: De liefde van Christus
13:30 Symposium Multiversum (De Bleek)
10:00 Voorjaarsledenvergadering
16:00 Capella Eusebiana ‘Die beste Zeit im Jahr’

Waar?
Waalse kerk, Arnhem

Ma

16 mei

18:30

Diner Pensant

Waalse kerk

Vrij
Woe
Do

20 mei
25 mei
26 mei

13:30
09.30
10:00

Bijbelkring
Pelgrimsviering
Vermanings fietspad (of met de auto)

Volgt nog
Waalse Kerk
DG kerk Blokzijl

Waalse kerk, Arnhem
Huize Van der Wijk -Dirkse
De Elleboog, Velp
Grote Kerk Velp
Geertekerk Utrecht.
Almelo
Waalse Kerk, Arnhem
Waalse Kerk, Arnhem
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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.

