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VOORWOORD
In de herfst kocht ik pompoen. Iedereen bij ons is lust pompoensoep, broodje
erbij; een geen-gedoe-maaltijd zeg maar. Ik had hem gekocht om soep van te
maken op kliekjesdag. En toen er die week toch geen kliekjesdag was, bleef hij
liggen… De week daarop ‘nieuwe kansen, nieuwe prijzen’, maar weer bleef de
pompoen liggen… En zo ging het steeds. De pompoen lag er zelfs zo lang dat er
rotte plekjes op kwamen. En dat is best knap met een pompoen want die kan je
toch echt heel lang bewaren.
De pompoen opeten was eigenlijk geen optie meer… Voor het versnijden tot een
prachtige lampion was hij niet meer geschikt – los van dat die tijd van het jaar
inmiddels verstreken was -. Over weggooien voelde ik me toch wat bezwaard.
Inmiddels werd het winter… Ik had een nieuw plan. Ik sneed hem open voor de
vogels en andere dieren in de tuin. En zo heeft de pompoen de hele winter op
een plankje in de tuin gelegen. En iedere dag keek ik er even naar en er gebeurde
niet veel mee… Behalve dat het er toch wel wat viezig uit ging zien.
Een paar weken terug had ik mijn hoofd vol; er gebeurt veel op het werk, de
ledenvergadering kwam eraan - inclusief een stemming over mijzelf -, het rommelde bij een van de kinderen en het huis leek wel ontploft. Op dat soort momenten moet ik met mijn handen in de aarde. En tijdens het planten van wat
nieuwe plantjes, kwam ik daar natuurlijk de pompoen weer tegen.
‘Tijd om iets uit te proberen’ dacht ik, ‘Ik doe gewoon de resten pompoen in de
een bak met wat aarde er overheen, eens zien wat er gebeurt…’. Nou, wat er
gebeurt?! Eerst twee weken niets en van de ene op de andere dag ‘ploep, ploep,
ploep, ploep…’ en dat nog minimaal 45 keer… En er is nog meer opkomst; we zijn
in blijde-pompoen-plantjes-verwachting.
Zachtjes maak ik de kiemen nu van elkaar los en krijgen ze ieder hun eigen potje.
Ze gaan echt de groenbak niet in! Via mijn werk en de weggeefhoeken op Facebook, mag ik ze nu weggeven. Wat een cadeau is dat! Die ene pompoen levert
nu echt alleen maar vrolijke mensen op… En hopelijk straks ook heel veel pompoenen.
Dieuwertje van der Wijk-Dirkse
Mocht u nou ook nog een pompoenplant willen… Het zou zomaar kunnen dat we
er nog een paar hebben staan.
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag 5 juni vieren we Pinksteren en leidt Aly de dienst. We lezen de volgende
teksten: - Psalm 104, een lofzang op de werken van de ENE, op de schepping en
al wat leeft.
24 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt U met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
- Daarna volgt de profetische tekst uit Joël 3: 1-5 waarin o.a. het volgende staat
geschreven:
1 Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen
profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen
zien;
Dit was Aly haar dooptekst, toen zij in 2005 werd gedoopt in de Doopsgezinde
Gemeente Utrecht door ds. Alex Noord. We hebben als DGA ook net de doopjubilea gevierd, dus waarschijnlijk komt zij daar op terug tijdens deze Pinksterviering.
- Tot slot eindigen we met twee Pinksterteksten uit het Tweede Testament, waaronder één uit Handelingen 2:1-11
4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
- En de andere is uit: Johannes 20:19-23
21 Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden,
zo zend Ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang
de heilige Geest.’
Ook het elkaar vergeven wordt in deze laatste tekst besproken. Waar de nadruk
op zal liggen in de dienst, dat is nog een verrassing.
De week daarna, zondag 12 juni verzorgt de Jansbeek Ekklesia met het OLVé koor
een themadienst, waarvoor wij ook van harte zijn uitgenodigd. Thema: “Lied van
alle dagen”. Het is eigen aan onze tijd om te proberen het leven naar onze hand te
zetten en alles te regelen om daarmee succes en geluk af te dwingen. Dat laat geen
ruimte voor verwondering, voor het onverwachtse, voor ‘laat het maar gebeuren’.
Maar horen angst, tekortschieten en teleurstelling ook niet gewoon bij het leven ?
We mogen vertrouwen op ‘een vangnet’ dat zorgt dat het leven doorgaat. En dat
zorgen en lijden dragelijk zijn omdat we het met elkaar, samen dragen.
Zondag 19 juni Komt Ineke Reinhold weer naar Arnhem. Dat was voor de redactie
een verrassing en omdat Ineke bij het schrijven van deze regel waarschijnlijk in het
buitenland verkeert wordt het thema van deze dienst ook een verrassing. De ervaring leert: een aangename!
VAN DE REDACTIE
Heeft u hem gemist? Onze lantaarn is natuurlijk niet zoek geraakt nadat hij 23 jaren geleden is losgeschroefd van ons kerkgebouw aan de Weverstraat. Nu hangt hij al jaren aan “Het
Oude Postkantoor”, een gebouw waarin het restaurant “Goed
Proeven” is gevestigd. Op het stukje van de redactie over
kopjes en lettertypes kregen we één reactie met ook de
vraag of de lantaarn op het voorblad van het GemeenteNieuws een beetje achterhaald is. Of is het toch, dat veel lezers
dit op de voorpagina als een duidelijke en gewaardeerde herkenning
ervaren? Laat het weten!
Redactie

5
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Bedankt : per 8-5-2022 br. I.C P Bakker te Arnhem
Onno en Marjan van Binsbergen
OPBRENGST COLLECTES
BESTEMMING COLLECTES
Mei
Juni
Eigen gemeente
€ 11.60 5 juni
Zending (ADS)
Indonesische broederschappen € 10.40 19 juni Weeshuis Sri Lanka
DOOPJUBILEA
Op zaterdag 21 mei togen twaalf gemeenteleden (en nog wat aanhang) naar
Insula Deï om in twee groepen (gescheiden door een gezamenlijke lunch) herinneringen aan hun doop uit te wisselen. Uitgenodigd werden alle leden, die in 2022
vijf, tien, vijftien en zo voort jaar geleden gedoopt werden, maar - omdat door
corona dit samenzijn een paar keer niet door kon gaan - ook de leden voor wie
dit in 2021 of 2020 het geval was. Br. Hans van Zetten was ook uitgenodigd
omdat hij (op)nieuw lid is. De meest recent gedoopte was 6 jaar geleden gedoopt,
voor de langst geleden gedoopte was dat 75 jaar geleden (en volgend jaar hopen
we een doopjubilaris in ons midden te hebben, die 80 jaar geleden gedoopt werd).
Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn, maar bij de lunch zaten we toch met
veertien personen aan tafel.
De mooie omgeving van Insula Deï en voor
een paar de wandeling van de parkeerplaats
naar de vergaderzaal bracht ze al in de juiste
stemming. De meesten kenden elkaar al,
maar we zagen ook gezichten, die voor sommigen nieuw waren en dat was ook fijn! Koffie met gebak hebben we ons laten smaken
en toen begon het gesprek met elkaar. Het
werd een gezellige bijeenkomst waarbij vragen zoals wanneer je gedoopt werd en wat
je ertoe bracht om je te laten dopen openhartig werden besproken.
Sommige aanwezigen waren al 74 jaar geleden gedoopt, anderen pas 15 jaar
geleden. Dat zijn dus heel verschillende tijden met heel verschillende omstandigheden. Sommigen kwamen uit een echt dopers nest, maar vaak is de overstap
gemaakt vanuit het “niets” of een andere geloofsopvoeding. Soms was de liefde
aanleiding om aan het doperdom te snuffelen en soms kwam iemand dat gewoon
op zijn levenspad tegen. Een enkeling meldde, dat je wel bij de gemeente kunt
horen en mee doen, maar voor stemrecht en bestuursverantwoordelijkheid je
toch eerst belijdenis moest doen (nu door ons reglement achterhaald). Vaak werd
gezegd, dat je als doopsgezinde echt zelf mocht aangeven wat voor jouw geloof
van waarde is, maar het keurslijf van het doperdom zat vijftig jaar geleden toch
vaak ook wat strakker dan nu. “Zoeken naar waarheid is ruimte bieden aan de
ander” werd door iemand gezegd. “Mildheid voor fouten uit het verleden en motivatie voor daden in het heden” kwam ook ter sprake. Een aansporing tot dadendrang om op gemeenschapszin gestoelde idealen proberen te verwezenlijken.
Er ging een foto rond van een groep van acht dopelingen van ds. Van der Veer,
maar latere dopelingen waren vaak de enige dopeling in de dienst. En moest je
nu in stemmig zwart of een fleurige witte jurk je doop ontvangen? Sommigen
voelden bij hun doop een stevige plensbui op het voorhoofd, die je de hele dag
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bleef voelen, anderen voelden weinig omdat de predikant erg voorzichtig was
met het kapsel van de dopeling…
Als doopteksten hoorden we onder andere “Mijn God, op U vertrouw ik” en
“Zoekt, en gij zult vinden”. Iemand had een dooptekst over hoop, maar er staat
zo veel “hoop” in de Bijbel, dat het moeilijk is de werkelijke tekst te vinden.

Ieder vond het fijn, dat de traditionele doopjubilea bijeenkomst weer kon doorgaan.
Redactie

DE PEN

Op 10 november 1944 werd mijn vader met duizenden andere mannen opgepakt
bij de grote razzia’s in Rotterdam en als dwangarbeider naar Duitsland afgevoerd.
Na maanden van dwangarbeid wist hij op een onbewaakt ogenblik te ontsnappen.
Hij kon wonderwel onderduiken bij een goede Rooms-Katholieke boer en zijn gezin in de buurt van Troisdorf bij Bonn. Hier zag mijn vader, diep onder de indruk,
de geallieerde troepen naderen die hem zouden bevrijden. Nooit zou hij de beelden van de binnenrollende tanks van de geallieerden vergeten. Dankzij hun tegengeweld kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Zoals er door de
atoombommen op Japan een einde kwam aan de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Wijlen zuster Ockje van Zalinge vertelde meermalen dat zij
haar leven daar in het jappenkamp alleen te danken had aan de atoombom.
Waarom vertel ik dit? Omdat we als doopsgezinden worstelen met onze principiele geweldloosheid in tijden van oorlog. Opnieuw wordt na het oorlogsgeweld in
voormalig Joegoslavië in Europa een oorlog uitgevochten. Naïef als we waren –
althans ik wel – dachten we dat oorlog een onmogelijkheid was geworden en dat
Rusland niet heel Oekraïne zou aanvallen. Maar het onvoorstelbare gebeurde
door toedoen van Poetin, een man die dit jaar 70 wordt en door veel ja-knikkende
generaals op leeftijd wordt omringd. Hoog tijd dat deze generatie mannen van
het militaire toneel verdwijnt.
Br. Henk Stenvers, aanstaand president van de overkoepelende Mennonite World
Conference, blijft ervan overtuigd dat het doperse pacifisme geboden is. ‘We zijn
principieel tegen geweld. Onze lijn verandert niet door deze oorlog’, zegt hij,
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‘maar het is een voortdurende worsteling’ (1). Die worsteling komt voort uit de
ethiek van Jezus’ Bergrede (Matteüs 5-7) die voor de dopersen de eeuwen door
zo richtinggevend is geweest. Ik herken die worsteling en ik denk dat de meesten
van ons die ook herkennen. Ik had deze woorden niet kunnen schrijven als mijn
vader niet door het tegengeweld in nazi-Duitsland was bevrijd en de oorlog had
overleefd.
Maar gelukkig zegt br. Stenvers ook: ‘Je kunt van een land dat wordt aangevallen
niet vragen om niet met wapens terug te vechten.’ Ik ben het daarmee van harte
eens, maar vraag mij tegelijkertijd af of we niet opnieuw kritisch naar die doperse
geweldloosheid zouden moeten kijken. Want er lijkt een innerlijke tegenstrijdigheid te zitten in deze benadering: principieel tegen geweld zijn maar toch geen
andere weg zien als een land wordt aangevallen dan tegengeweld.
Ook br. Fulco van Hulst, docent praktische theologie en pastorale ethiek aan het
Seminarium en verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente Deventer, mengde
zich in Trouw in de discussie. Hij heeft respect voor mensen die principieel weigeren de wapens op te nemen maar heeft tegelijkertijd – mijns inziens terecht –
alle begrip voor de gewapende verdediging van de Oekraïners. En hij eindigt zijn
opiniestuk in Trouw aldus: ‘Helaas blijven we vasthouden aan onze oude idealen
en durven we onze vragen en twijfels niet te erkennen. Er valt nog een wereld te
winnen met strategieën van geweldloze weerbaarheid, maar de oorlog tegen Poetin wordt er niet mee gewonnen. Dus laten we het gesprek aangaan en niet langer
“stillen in den lande” blijven’ (2). Eens!
Wat vindt u?
Met een hartelijke groet,
Ruud Mulder.
(1) Geciteerd in Trouw van 12 maart 2022.
(2) Ingezonden artikel in Trouw van 26 maart 2022.
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.

Update acties Oekraïne
Bericht van Oleksii Makaiov uit Dnipro
Op 16 april meldde Oleksii:
‘We blijven mensen helpen in deze tijd van
oorlog. De afgelopen 10 dagen hebben we
20 ton voedsel en andere eerste levensbehoeften vervoerd.
We laden de hulpgoederen in West-Oekraïne en leveren dan
de goederen af in de oostelijke regio's van het land.
In één van de kerken van de stad Dnipro is een centrum voor
vluchtelingen ingericht. Iedere dag worden ongeveer 60
mensen uit de bezette gebieden van Oekraïne naar dit centrum gebracht. Wij hebben gezorgd voor voldoende matrassen en voedsel voor dit hulpcentrum. Samen met de MB ‐gemeente van Novomoskovsk hebben we een bezoek gebracht aan ‘crisisgezinnen’ en
bij hen voedselpakketten bezorgd met enkele woorden van troost, hoop en
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bemoediging.’ ‘Verder blijven we in Kyiv samenwerken met de gemeentelijke sociale
instanties. We bieden hulp aan mensen die momenteel onder moeilijke omstandigheden moeten zien rond te komen. We bezorgen voedselpakketten, hygiëneartikelen plus luiers en babyvoeding. Voor deze groep
mensen is het leven vandaag de dag echt moeilijk.’
‘We hebben veel mensen van de MB gemeenten
van Molochansk, Berdyansk en Balkovoe geëvacueerd. Deze dorpen zijn kortgeleden bezet. Daarnaast zijn medische goederen plus geld voor de
aankoop van voedsel naar o.a. Tokmak gebracht.
Ondanks de moeilijke omstandigheden van de bezetting, blijft een groep oudere vrouwen in de gemeente (‘onze grannies’) vareniki’s maken voor
vluchtelingen. Daarnaast maken ze voedselpakketten voor gehandicapten en andere
kwetsbare groepen.’ ‘We zijn veel dank verschuldigd aan
ons team uit Molochansk, Tokmak, Dnipro, Kyiv en Zaporizhzhya, maar ook voor de toewijding van de medewerkers in West‐Oekraïne. Tenslotte dank aan iedereen
die geld doneert om brandstof en eerste levensbehoeften
te kopen: ‘Jullie grote harten zijn een zegen voor veel
mensen’.’
‘Herinner deze mensen in uw gebeden, want het einde
van het leed is voorlopig nog niet in zicht. Het Russische
leger is namelijk begonnen met een offensief.’
Tot zo ver het verhaal van Oleksii.
Distributie van hulpgoederen en opvang van vluchtelingen.
De distributie van hulpgoederen gaat onverminderd voort en iedere keer brengt men
op de terugweg vluchtelingen naar Duitsland. In Nederland zijn inmiddels ruim
35.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Een aantal van hen zijn ondergebracht in een pastorie van de doopsgezinde gemeente in Haarlem.
Acties in Litouwen
Inmiddels worden ook vanuit de doopsgezinde gemeente in Šiauliy in Litouwen hulpgoederen naar Oekraïne gestuurd. De gemeente wordt hierbij gesteund door de lokale
gemeenschap. Zo hebben onder meer plaatselijke politieagenten goederen ingezameld
en verpakt. De goederen zijn naar Oekraïne
overgebracht om aldaar te worden gedistribueerd.
Verder heeft de gemeente ongeveer 30
vluchtelingen opgevangen, waarvan een groot deel is ondergebracht bij particulieren. Deze opvang bij particulieren vraagt veel van mensen, want in Litouwen zijn
de financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid t.b.v. vluchtelingen in tegenstelling tot Duitsland en Nederland karig.
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Actie Zwitserse schoolkinderen voor Oekraïne.
In een basisschool in het Zwitserse Muttenz werd de situatie
in Oekraïne regelmatig in de lessen aan de orde door een
(doopsgezinde) onderwijzer. Leerlingen waren en zijn zeer
geïnteresseerd in en betrokken bij dit onderwerp. Als reactie
op de gebeurtenissen hebben de leerlingen in de periode
voor Pasen eierdozen beschilderd met vredesduiven en eieren beschilderd. In totaal zijn bijna 500 eieren beschilderd,
verpakt in de beschilderde eierdozen en vervolgens verkocht
in het dorp. De actie bracht Sfr 1800 (€ 1765) op.
Uw (financiële) steun is nog steeds nodig.

De verhalen maken duidelijk dat uw bijdrage (helaas) nog steeds hard nodig
is. Vanuit de Nederlandse doopsgezinde broederschap is inmiddels ruim €
45.000 (!) 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 OP DE LEDENVERGADERING
Op 15 mei werd de voorjaarsledenvergadering door 18 leden en enige kinderen
bezocht. De opening was vijf minuten te laat zodat uw verslaggever ondanks de
verkeershinder nog alles kon meemaken.
Anne-Rie opende de vergadering na het lezen van de terugreis van Paulus en
Barnabas naar Antiochië (Hand. 14) waarna Veerle de kaars aanstak.
Na een schriftelijke stemming (zo hoort dat reglementair) waarbij Anne-Rie en
Diny als kiescommissie fungeerden werd de benoeming van Dieuwertje tot lid
van de kerkenraad bekrachtigd. Dieuwertje nam de leiding van de vergadering
over en dankte allen voor het gestelde vertrouwen. Een ieder, die op enig moment wat minder vertrouwen voelt wordt door de nieuwe voorzitter uitgenodigd
om haar aan te spreken.
Bij het punt notulen is betreffende de begroting bij een enkeling de indruk gewekt, dat het hier niet alleen om de begroting voor 2022 ging, maar ook om de
resultaten van 2020. Oorspronkelijk zouden deze resultaten in de vergadering in
april 2021 worden behandeld, maar deze ging net als de voorjaarsvergadering in
april 2020 niet door wegens corona. Geen van de aanwezigen realiseerden zich,
dat deze resultaten 2020 wel zijn behandeld in de extra vergadering in mei 2021,
waarin Aly werd beroepen. De bij dit punt van de notulen geplaatste opmerkingen
bleken in de week na de vergadering onjuist te zijn en de maker van deze opmerking biedt zijn verontschuldigingen aan voor de veroorzaakte verwarring.
De jaarstukken van 2021 werden door Diny gepresenteerd. De ADS voerde voor
dit jaar de financiële administratie en dat is niet altijd zo als wij gewend waren.
Als voorbeeld: waar wij één rekening voor DGA en SVB betaalden, waarna SVB
haar deel natuurlijk aan DGA terug gaf, werd dit geboekt alsof onze kosten voor
deze post het dubbele waren en de terugbetaling door SVB stond als ondersteuning van DGA in de boeken. Ook was onze bijdrage aan externe diaconie (door
Pieter toch aan de presentatie toegevoegd) niet in de administratie door de ADS
terug te vinden omdat daarin ook de opbrengst collectes voor derden werden
weggelaten. De penningmeester zal met de ADS verder in gesprek gaan over hoe
wij graag e.e.a. geordend willen zien.
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De Financiële Commissie heeft in de tijd, die daarvoor nog restte de stukken
beoordeeld en in orde bevonden en de vergadering geadviseerd om de penningmeester en de kerkenraad te dechargeren voor het gevoerde beleid. De ledenvergadering volgde dit advies bij acclamatie.
Over de Stichting VermogensBeheer werd in de vorige ledenvergadering al gemeld, dat deze minder bestuurders heeft dan wat reglementair is voorgeschreven
en dit wil oplossen door het reglement aan te passen. Dat kan alleen op een
moment, dat het bestuur van de SVB reglementair voltallig is en daarvoor zijn
Jaap Jan van der Weel, Anne-Rie Bus en Pieter van der Wijk tot dit bestuur toegetreden. De kascommissie wordt gewoontegetrouw jaarlijks voor een deel ververst en Marina is bereid dit op zich te nemen als er geen andere kandidaten zijn.
De wijziging van het reglement om het minimale aantal kerkenraadsleden terug
te brengen tot drie is door de ledenvergadering aanvaard. Wel zouden we waar
mogelijk uit alle hoeken van de gemeente, waarin iets gebeurt, moeten proberen
een kerkenraadslid te vinden waardoor het aantal kerkenraadsleden meer is dan
dit minimum.
Bij de rondvraag meldde Aly, dat zij beroepen is door de DG Zutphen en de vergadering feliciteerde haar hiermee. Ook werd aandacht gevraagd voor het Gemeenteweekend op 10 en 11 september.
Een vraag naar wat we vonden van het terugbrengen van het aantal diensten
naar twee per maand vond één lid, dat dit ook een regelmaat is en wel begint te
wennen; twee leden vonden het een verarming van het gemeenteleven. Als de
andere vijftien gemeenteleden hiervan ook wat vonden hebben ze dat niet gezegd…
Dieuwertje sloot de vergadering met het lied “Zoek eerst het koninkrijk van God”.
Daarna mocht Melle de kaars uitblazen, maar dat deed hij niet; hij gebruikte heel
netjes de echte kaarsendover!
De koffie na de vergadering duurde bijna even lang als de vergadering zelf, die
bleek dus echt nodig.
Redactie
BIJBELKRING
De laatste bijeenkomst van dit seizoen kon gelukkig wel weer doorgaan in Huize
Van Binsbergen. Onno en Marjan wonen nu vlak bij hun oude stek in een mooi
appartement en zijn daar erg blij mee.
Omdat we een paar keer hadden overgeslagen had Aly de deelnemers een boeiende opdracht gegeven: Welke persoon in de Bijbel is jouw held of antiheld, wat
raakt jou daarin, wat herken ik van deze persoon in mijn eigen leven, wat vind
ik vreemd, hoe is deze persoon als spiegel voor mij en kan ik deze persoon door
mijn eigen levenservaring beter begrijpen?
Ga daar maar aan staan! Zo kwamen Paulus (in zijn latere leven, Hand. 18),
Mozes (Ex. 2), Nabot (1 Kon. 21) en Goliath (1 Sam. 17) tevoorschijn. Hier vonden we zoveel gesprekstof, dat de held van Aly niet meer aan bod kwam.
In september gaan we graag verder, misschien met een vrouwenverhaal, b.v.
Ruth.
Han Bohlken
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THEMAKRING
De themakring was een variatie aan onderwerpen die toch sterk gelinkt zijn.
Door simpele gespreksvormen kwam er altijd genoeg los op zo'n middag.
Wat we bijvoorbeeld behandeld hebben:
Wat nemen we mee als we slechts 2 dingen konden kiezen? God (want daar zit
alles al in) + eten (want dat is prettig om te hebben).Verder loslaten van dingen.
Zoals voormalige angsten, die je progressie hinderen.
De laatste keer nam iedereen wat lekkers mee en gingen we praten over het ego.
En hoe we daar vanaf kunnen komen. Een mooie oplossing daarvoor was: jezelf
wegcijferen. Dit betekent niet dat je in een hoekje gaat zitten en alles en iedereen
ontwijkt. Maar dat je nederig blijft en voor de Waarheid blijft staan ongeacht alles
en iedereen.
De Themakring was een goede ervaring en zeker een aanrader voor iedereen die
meer diepgang in zijn (geloofs)leven wil brengen. We kijken al uit naar het volgende seizoen.
Rodney
35 JAAR ARNHEM STUDENT POINT
Even niet de beste hoeven zijn
19 April jl. vierde het Arnhem Student Point voorheen het Arnhems
Studenten Pastoraat, haar 35 jarig
jubileum. Burgemeester Marcouch
was uitgenodigd om het feest te
openen tijdens een interview met
Miriam Zwaan, de voorzitter van het
bestuur van ASP. Zij raakten in gesprek over het belang van zo’n plek
voor studenten. Een plek waar ze
even kunnen uitrusten van de prestatiemaatschappij. Een plek waar
studenten even niet de beste hoeven zijn, maar na kunnen denken over waarom doe ik wat ik doe? Wie ben ik?
Wat wil ik? Waarom ben ik hier? ASP is er nu met name voor buitenlandse studenten, omdat die zo’n plek nog harder nodig hebben, want ze vinden moeilijker
hun weg in een vreemd land.
Ook voor MBO-studenten?
Marcouch vroeg of het ASP er ook is voor MBO-studenten. Dat is nu nog niet het
geval. Ze zouden geen behoefte hebben aan zo’n plek, is de gedachte. Marcouch
vertelde echter zelf als student op de LTS, wel sterk de behoefte te hebben om
met leeftijdsgenoten te reflecteren op levensvragen en geloof. Hij had daarom
samen met zijn broer, die wel op de universiteit mocht studeren, een groepje
buitenlandse studenten bij elkaar gezocht om samen mee in de Koran te lezen
en geloofsgesprekken te hebben.
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‘Dat kunnen wij wél!’
Marcouch vertelde dat hij in zijn geloof op dat moment aan het radicaliseren was
en dat hij het groepje studenten hard nodig had om zijn eigen geloof aan te
kunnen spiegelen, om zichzelf te kunnen relativeren en daardoor weer tot andere,
nieuwe inzichten te komen. Kortom,
Marcouch vond het een goed idee
om ook de MBO-ers een ASP aan te
bieden. Miriam Zwaan dacht dat
niet zomaar even te kunnen realiseren, i.v.m. de grote hoeveelheid
studenten in Arnhem, maar Marcouch antwoordde meteen: ‘Nee,
dat kunnen wij wél!’ Een bevlogen
burgemeester, die gelooft in de invloed van mensen, die samen iets
willen veranderen.
Twee studentenpastores Iris en
Yanniek
Feit is dat het ASP na haar oprichting nu alweer 35 jaar met studenten oploopt,
momenteel met wel twee studentenpastores Iris en Yanniek. Dit begon allemaal
met het initiatief van een paar mensen, waaronder onze voorzitter van de Raad
van Kerken, Johannes Kon, om voor studenten een plek voor ontmoeting, inspiratie en verdieping in de vorm van pastoraat te creëren én te behouden. Dat is
gelukt! Gefeliciteerd ASP! Op naar de volgende 35 jaar!
Aly Meijer
TERUGBLIK LEZING THOMAS QUARTIER 19 APRIL
Het klooster in het leven
Over het klooster in je leven vertelde
Thomas
Quartier
(Je
spreekt het uit als Kwartier, dus
niet op z’n Frans, maar op z’n
Duits). Moet het niet zijn ‘Leven
in het klooster?’ zei de uitgever.
Nee, dat moet het niet zijn. Het
gaat namelijk om het klooster in
je leven. Ieder mens staat voor
de taak het klooster in je leven te
ontdekken. We kennen allemaal
gevoelens, gebeurtenissen in het
leven waar we het mee uit moeten houden. Zo werkt het in het
gewone leven en ook in het kloosterleven.
De ongekuste dag
Thomas vertelde over het prille begin van de dag van het ontwaken, de ongekuste
dag, noemt hij dat moment. Hij zong er een lied over. De essentie van ons bestaan, dat moment, het wakker gekust worden door de dag. ‘Heer, open mijn
lippen’ zingt de monnik iedere ochtend. Monnik, afgeleid van het Griekse woord
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monnos, betekent eenheid. Een monnik doet alles vanuit eenheid om alles weer
tot die ene oorsprong terug te brengen.
De kunst van het blijven
Thomas Quartier alweer tien jaar Benedictijner monnik, raakte verliefd op de levensvorm in het klooster, maar op een gegeven moment gaat die verliefdheid
over. Dit is in het leven buiten het klooster net zo. Je bent niet meer of minder
monnik door in een gebouw te verblijven. Iedereen heeft een klooster in het
leven. Als het buitengewone normaal wordt, dán begint de uitdaging. Een relatie
beginnen, is niet zo moeilijk, maar deze volhouden, dat is de kunst. De kunst van
het blijven. Juist in deze tijd van snelheid, verandering, is het zoeken naar welke
vormen van relaties goed bij jou passen. Er zijn vele relaties die we aangaan in
het leven. Soms zijn het er zoveel, dat we verlangen naar stilstand, naar rust,
naar verdieping, zin en betekenis.
De weg naar jezelf vinden
Het klooster beloofde die rust en verdieping. Het verblijven op één bepaalde plek,
leek voor broeder Paulus misschien heel aantrekkelijk, maar de muren kwamen
op hem af. Zijn kloostercel werd een gevangeniscel. Waar hij voor gevlucht was,
het klooster in, alle eisen die de samenleving aan hem stelde, kwamen als een
boemerang bij hem terug. Hij peilde dieptes in zijn leven die hij nog niet eerder
had gekend. Ook in het klooster voelde hij verplichtingen op hem drukken, waardoor hij weer weg wilde uit het klooster. Er veranderde iets nadat een oude vriendin tegen hem zei: ‘Jij moet helemaal niets’. Hij bleef.
Je hart verruimt zich
Een op de drie mensen die zich voor het kloosterleven interesseren, blijft ook
echt. Het gaat erom, dat het klooster je helpt om de weg naar jezelf te vinden.
Als dat niet meer het geval is, dan is het beter om te gaan. In de Regel van
Benedictus staat in de proloog, 49, ‘…in de loop van de monastieke levensweg
verruimt zich je hart en wordt de tocht waarin je vaart maakt op de weg van
Gods geboden er een van onuitsprekelijk zoete liefde.’
Wanneer je de beproevingen doorstaat, wordt de weg in het klooster er een van
vrijheid. Dan verruimt zich je hart.
Hoe behoud je je persoonlijkheid?
Broeder David wilde graag nederig zijn en had geleerd een houding aan te nemen
waardoor hij altijd aardig gevonden werd. Niets menselijks is de monnik vreemd.
Ze doen allemaal hun best en sommigen willen daarin de beste zijn. De Regel
van Benedictus zegt hierover 72 [3] De goede wedijver beoefenen de monniken
met vurige liefde. [4] Dat wil zeggen: Ze proberen elkaar in beleefdheid te overtreffen, [5] ze verdragen elkaars zwakheden van lichaam of karakter met groot
geduld [6] en doen hun uiterste best om elkaar te gehoorzamen. Hoe blijf je met
zo’n nederige houding jezelf? Hoe komt jouw persoonlijkheid dan uit de verf?
Broeder David zocht naar een middenweg.
Stil protest
Zuster Martha had een ander probleem. Toen er protesten waren buiten het
klooster, ging haar geëngageerde hart harder kloppen en wilde ze ook gaan protesteren. Is een stil protest in het klooster net zo goed een protest? Een beroemde
monnik, Thomas Merton, zei: “Door mijn monastieke leven en geloftes zeg ik NEE
tegen alle concentratiekampen, bombardementen, geënsceneerde politieke
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processen, moorden, radicale ongerechtigheden, economische tirannieën, en het
hele sociaal-politieke apparaat dat alleen maar op globale vernietiging is gericht
ondanks alle mooie woorden voor vrede. Ik maak de monastieke stilte een protest
tegen de leugens van politici en propagandisten.”
Kortom, het was een boeiende lezing over het klooster in je leven, hoe te blijven
bij datgene wat schuurt, bij wat pijn doet en dat je door daar bij te blijven, bevrijding vindt.
Aly Meijer
TERUGBLIK 4 MEI HERDENKING
Het zaadje van hoop is onverwoestbaar
Als vertegenwoordiger van de doopsgezinden in de Raad van Kerken, ging ik naar
de herdenkingsdienst in de Waalse kerk, met Elsje Pot, de stadspredikant, als
voorganger. Bij de deur werden we verwelkomt door de voorzitter van de Waalse
Kerk Cor de Jonge, zijn vrouw Anke en ook door de voorzitter van de RvK Johannes Kon. Elsje Pot had een tekst uitgekozen van een meisje uit voormalig Joegoslavië, die was geschrokken van haar verwoeste dorp, toen ze er terugkwam.
Iemand die dit ziet, wil toch ook nooit meer oorlog, dacht ze. Een Oekraïens
meisje zou het nu ook zo gezegd kunnen hebben. Daarna las Elsje voor uit de
Bijbel, de hoopvolle tekst van zondag 1 mei, van Jeremia. Er is altijd nog wel
ergens hoop, zei Elsje, zelfs in het zwartste donker van de nacht. Het zaadje van
hoop is onverwoestbaar. Tussendoor luisterden we naar mooie muziek van een
cellist en pianist. Muziek van Fauré. Pergolesi en Elgar.
Vlaggen halfstok
Tijdens de stille tocht naar het stadhuis liep ik naast Dick Blokker, vertegenwoordiger in de Raad van Kerken van de Christengemeenschap, die zich ook altijd nog
doopsgezind voelt, wat ie vroeger was. We constateerden dat we allebei de enigen waren in onze straat die de vlag halfstok hadden gehangen. Hangt u altijd
de vlag uit 4 en 5 mei? Is er iets veranderd al die jaren? Toch was de opkomst
van de herdenking best groot. Ook Gert Winselaar van onze eigen gemeente was
erbij. Bert Companjen en Johannes Kon droegen samen de krans namens de
Raad van Kerken.
Blijf mij nabij, wanneer het duister valt
Bij het Monument op het Marktplein werden we verwelkomd met muziek van een
doedelzak en stond ik naast Gerard Kreeft van de Waalse kerk. Hij kon de liederen, gespeeld door het
fanfarekorps, zo meezingen:
Great is thy faithfulness,
O God my Father, there is
no shadow of turning with
thee. Thou changest not,
thy compassions, they fail
not; as thou hast been,
thou forever wilt be.
Een andere melodie was:
Abide with me! Fast falls
the eventide;

15
The darkness deepens: Lord, with me abide!
When other helpers fail, and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me!
Door Willem Barnard vertaald tot: Blijf mij nabij, wanneer het duister valt.
Hoe dan – nooit meer?
Na de taptoe volgde de stilte, waar we met ongeveer 500 mensen naar stonden
te luisteren en stonden te denken aan de vele oorlogsslachtoffers, joden, homo’s,
roma, sinti, verzetsstrijders, jonge soldaten en nog veel meer. We hoorden alleen
de vogels en het kabbelen van de Jansbeek.
‘Nooit meer’ de toespraak van burgemeester Marcouch, ging over elkaar blijven
zien als mens.
‘’Hoe dan – nooit meer? Door de macht van onze woorden te onderkennen.
Schoolkinderen vertellen mij over pesten: ‘Ik word liever geslagen dan uitgescholden. De pijn van slaan verdwijnt, maar die van de woorden blijft’. Zij spreken schrijnend over woorden die angst brengen. En angst brengt intolerantie. En
intolerantie maakt dat we zondebokken vinden. Door mensen te ontmenselijken.
Dan is nog maar weinig nodig voor de lont in het kruitvat.’’
Hoe moeilijk is het om je niet te ergeren?
Hoe makkelijk is het om je kapot te ergeren aan andere mensen en met ze in
conflict te komen. Iemand met wie ik in de menigte stond somde zomaar een
aantal mensen op aan wie hij zich doodergerde: Hugo de Jonge, Mark Rutte, en
Johan Derksen. We vroegen ons af hoe het toch komt dat we ons zo snel ergeren
aan elkaar. Het ergeren zit kennelijk in ons mensen. Het is veel moeilijker om in
die ander steeds weer de mens te zien. Dat blijft een levenslange oefening. Vooral
als mensen heel anders zijn dan wijzelf, kunnen we ons maar moeilijk inleven.
Dan moeten we op onderzoek uit en dat kost moeite.
Bearded Bad Boys: ruwe bolsters met een klein hartje
Zo stapte ik, nog vòòr de herdenking, in het stadhuis, waar we koffie
en thee kregen aangeboden, af op
een groepje mannen van de Bearded Bad Boys 222, die óók een
krans gingen neerleggen. Zij zijn
een groep mannen (vrouwen en
kinderen doen ook mee), die er uitzien als leden van de motorclub
Hells Angels, maar dat niet zijn.
Deze groep mannen is ontstaan na
de Vietnam oorlog en is door een
aantal veteranen opgericht. Veteranen konden hun verdriet en pijn
achter hun lange baard verschuilen.
Het is een wereldwijde organisatie
geworden met ook een Nederlandse afdeling. Deze komt ieder jaar vier keer bij
elkaar om elkaar te ontmoeten en geld bijeen te verzamelen voor een goed doel,
bijvoorbeeld het Ronald Macdonald Huis. Het cijfer 222 verwijst naar het engelen
getal. ‘Jullie zien er wel een beetje woest uit, maar eigenlijk zijn jullie heel lief’,
constateerde ik. ‘Ja’, beaamde een Bearded Bad Boy met wie ik sprak, ‘we zijn
ruwe bolsters met een klein hartje.’
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Jezelf kunnen zijn zonder geconfronteerd te worden met racisme
Na de toespraak van de burgemeester volgde een voordracht van Demi, een
meisje met wild kroeshaar. Hoe kan ik mezelf zijn? vroeg zij zich af. Ze voelde
zich eenzaam op de middelbare school, waar zij niet gewoon zichzelf kon zijn.
‘’Waarom ben ik hier alleen? Gister was ik Whitney Houston, gister was ik Diana
Ross, gister was ik Tina Turner, maar wie ben ik vandaag? Vandaag ben ik verdwaald. Ben ik wel vrij als ik mezelf niet kan zijn?’’
Zij hoopt ooit in een land te wonen waar haar donkere huidskleur en wilde kroeshaar niet als uitzonderlijk worden gezien, een land waar ze er gewoon bij kan
horen, waar ze zichzelf kan zijn, waar ze niet gezien wordt als een buitenlander,
een buitenstaander en waar ze geen racisme meer tegenkomt.
Ontroerende melodieën
Tijdens het kransen leggen hoorden we tijdloze melodieën van The Sound of Silence en Scarborough Fair van Simon and Garfunkel en Mag ik dan bij jou? van
Claudia de Breij. Renato Roël van de Jansbeek ekklesia, mede-organisator van
de Jansbeek lezingen, vroeg mij na de kranslegging en het defilé mee te gaan
naar de Eusebius waar het herdenkingsconcert werd gehouden. Ik was erg onder
de indruk van het concert van het Philharmonie Gelre. Vooral van Perthshire Majesty van Samuel R. Hazo. Een muziekstuk met veel slagwerk. Heel intens!
Spoken word artist: de nieuwe dominee?
Hanneke Voskuilen, spoken word artist, sprak tussen de muziekstukken door in
de Eusebius over niet zwijgen, ook niet als er geen woorden voor zijn. Als zelfs
de natuur niet kan ontkennen dat het goed mis is. Mei-yun Boswinkel, eveneens
spoken word artist, (de nieuwerwetse dominee?) sprak over de krater in je hart,
wanneer je terugkeert naar je verwoeste stad.
Toegift: het Wilhelmus
Na alle muziek en woorden kwam er nog een toegift, tenminste dat dachten we,
maar dat was het Wilhelmus! De mensen achter ons, zongen uit volle borst ook
het zesde couplet mee:
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.
Het slotwoord werd gedaan door de voorzitter van de Stichting Viering Nationale
Feest en Gedenkdagen Arnhem. Hij was ontroerd geraakt, zoals velen in de Eusebius, van het prachtige spel van Philharmonie Gelre. ‘En dat noemen ze dan amateurs! Jullie klinken als professionals.’
Vele engelen heb ik gehoord deze avond, in de muziek, in de stilte, de vogels in
de lucht en in het kabbelende watervalletje van de Jansbeek op het Marktplein.
Het was een mooie, ontroerende en indrukwekkende avond.
Aly Meijer
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OECUMENISCHE LEZING 13 MEI 2022
Peter Nissen sprak over Jezus als gewonde heler. De
liefde van Jezus zet ons in
beweging, om te komen tot
verzoening en eenheid, hij
heeft alleen wel onze handen
en voeten nodig, zei hij. Hij
noemde het beeld van de
kerk als veldhospitaal, dat
Paus Franciscus eerder al gebruikte.
De discussie met het panel bestaande uit vier jonge theologen en kerkgangers,
cirkelde rond de vragen: Wat doen wij voor de gewonde wereld? Wat is onze taak
in de wereld? Wanneer voel jij je thuis in de kerk? Ook in gesprek met het publiek
werd voorzichtig gezocht naar antwoorden. De wereld die in brand staat, wij zijn
niet vlug, niet gelikt, we zijn een plek van rust, een plaats van contemplatie, van
focus.
We zijn niet alleen deel van de wereld, maar ook zijn we in de wereld een profetische stem. Het gaat erom dat we erkennen wat er mis gaat en vieren wat er
goed gaat.
Wonden van de wereld verbinden?
De vraag bleef wel hangen hoe we nou concreet van betekenis kunnen zijn voor
de wereld die in brand staat. Wonden verbinden…? Hoe dan? Als voormalig verpleegkundige weet ik wel hoe je letterlijk wonden verbindt en als geestelijk verzorger/predikant weet ik hoe je dat doet in figuurlijke zin, maar hoe doen wij dat
in de kerk? En vooral ook buiten het kerkgebouw? Daar kwamen nog geen concrete antwoorden op. Tabitha van Krimpen de jonge Theoloog des Vaderlands
stelde die vraag wel. Er zijn natuurlijk meerdere antwoorden op te geven en
vooral ook dat niet alleen kerkelijke mensen dat doen. We mogen samen met
heel de mensheid zorgen voor een duurzame, rechtvaardige en vredige samenleving, te beginnen in onze eigen omgeving met de mensen, dieren, natuur en
organisaties om ons heen.
Aly Meijer
TERUGBLIK DINER PENSANT 16 MEI
Nederlanders eten om te leven, maar fransen leven om te eten. Op 16 mei zaten
we tijdens het eerste Diner Pensant in de Waalse kerk met 16 mannen en vrouwen aan tafel van o.a. de Waalse gemeente, Doopsgezinde gemeente, Parkstraatgemeente en Jansbeek ekklesia. Vooraf werden we al met overheerlijke
wijn welkom geheten door Magré Lakerveld, de chef-kok en Anke en Cor de
Jonge, die samen alles tot in de details hadden voorbereid. De dag tevoren waren
de tafels al naar beneden gehaald en gedekt. Ook was het eten tot in de puntjes
voorbereid. Een hele dag lang hadden de twee zussen Magré en Anke in de keuken gestaan.
Religie in de publieke ruimte
Ds. Joost Röselaers bracht de spreker Matthias Smalbrugge mee, hoogleraar Europese Cultuur en Christendom aan de Vrije Universiteit. Hij gaf een inleiding op
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het onderwerp, religie in
de publieke ruimte en vertelde over de geschiedenis
van de scheiding tussen
kerk en staat in Frankrijk.
Deze scheiding is in
Frankrijk scherper dan in
Nederland. De staat bepaalt de seculiere, democratische
normen
en
waarden van de samenleving. Religieuze uitingen
worden minder getolereerd in de publieke
ruimte, want de eenheid
van het franse volk is belangrijk. Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn vanaf de franse revolutie nog
altijd belangrijke waarden, net als burgerrechten, bedoeld om de klassenmaatschappij zoveel mogelijk te verhinderen.
Dit smaakt naar meer!
Wat in Frankrijk gebeurt is bepalend voor de rest van Europa en dus ook belangrijk voor Nederland. Het was best een moeilijk onderwerp, want de geschiedenis
van Frankrijk met al haar godsdienstoorlogen ten tijde van de reformatie, met
o.a. de Bartholomeusnacht in 1572 kwam voorbij. In deze nacht begon in Parijs
een massale moordpartij, waarbij uiteindelijk in het hele land duizenden hugenoten/ protestanten de dood zouden vinden. Het was dus wat zware kost en we
moesten diep nadenken, maar gelukkig waren de wijnen en het driegangendiner
licht en ontzettend lekker! Het menu bestond uit:
Tomatensoep vooraf. Linguine in Italiaanse tomatensaus, caponata en kabeljauw.
Het dessert was een citroenmousse met vers fruit. De wijn was een pinot grigio
van Fantinel. Hulde aan de koks en de spreker! Dit smaakt naar meer!
Aly Meijer
OM MEE TE DOEN
GEZONGEN VESPER
Zondag 5 juni 2022, 17.00-18.00 uur.
Op het Pinksterfeest zijn de oude psalmen en de gedichten gekozen in relatie tot
het Pinksterverhaal, we zingen deze keer bij de voorbeden om en om met het
vesperkoor de 13de -eeuwse Pinkstersequens en we horen passende orgelmuziek, gespeeld door Alexander Saladin.

GEMEENTEBERAAD
Op 11 juni komen we bij elkaar in Mennorode voor het derde Gemeenteberaad.
Een dag van inspiratie, vieren, informatie en ontmoeting.
De vorige twee edities vonden digitaal plaats, vanwege de coronapandemie. Dat
we elkaar nu fysiek kunnen zien is daarom een extra reden om te komen. Neem
uw gemeente, uw regio en iedereen die u kent mee naar Mennorode.
Het programma ziet er als volgt uit:
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10:00 Aankomst en ontvangst
10:15 Viering door ds. Geja Laan
10:30 Opening door ADS-voorzitter Miekje Hoffscholte-Spoelder
10:45 Introductie op het jaarthema door ds. Sonja van der Meulen
10:55 Eerste workshopronde
11:55 Tweede workshopronde
13:00 Lunch
14:15 Voorstelling met nagesprek: TBS on Tour
16:00 Afsluiting met zang
Meer info en opgave via de website:
doopsgezind.nl/dnieuwsbrieftoon.php?nr=62423
KETI KOTI
"Keti Koti" (verbreking van de ketenen van de slavernij in Suriname in 1863)
wordt ook dit jaar in de maanden mei/ juni in Arnhem weer herdacht. Scholen,
Rozet, Theater a/d Rijn en Introdans doen hieraan mee.
Zaterdag 14 mei was er een bus tour langs besmette gebouwen in Arnhem e.o.
= met opbrengsten uit slavernij opgetrokken : kasteel Zijpendaal; kasteel Rosendael, huize Mariëndaal.
Verder : lezingen op 17 en 21 juni in het ROZET en een herdenking in Sonsbeek
op donderdag 30 juni en feest op vrijdag 1 juli.
Op zondag 26 juni houdt de EBG om 12.00 uur een viering in de Waalse Kerk;
RK Eusebiusparochie en PGA zullen daar een verklaring afleggen.
Johannes Kon, voorzitter Raad van Kerken Arnhem
EBG = Evangelische Broeder- Gemeente (lid Raad van Kerken)

VINDINGRIJK GELOVEN
Een Leerhuissymposium voor
Doe-Het-Zelf-Theologie
(Ars Bene Credendi)
Datum: 17 juni 2022
Tijd: 10:00-18:30
Plaats: Doopsgezinde Kerk Utrecht
Kosten: € 20
Organisatie: Chris Doude van Troostwijk, Marius van Hoogstraten
Aanmelden: m.m.van.hoogstraten@vu.nl (voor 13 juni)
Voor actuele informatie, volg de website www.vrijzinnigetheologie.com
Programma (onder voorbehoud)
10:00 deuren open
10:30 Lezing: Ars Bene Credendi ofwel: hoe leren we weldadig te geloven?
(Chris Doude van Troostwijk) - Discussie
12:30 Lunch
13:30 Workshops
Bijbellezen met de retorica in het achterhoofd
Bijbellezen met schilders in het achterhoofd
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Inventief denken met alledaagse banaliteit 18:30 ‘Surprise-apéro’ (einde)
De kunst van geloven (ars credendi) begint met de gewaarwording dat goede
religie creatief en vindingrijk is. Puttend uit verschillende tradities, praktijken en
verhalen bouwen we, bewust of onbewust, steeds aan nieuwe vormen en ontdekken we nieuwe inhouden. Vandaar het volgende voorstel: ‘laten we geloven
beschouwen als kunst (ars), een inventieve bezigheid’.
In de klassieke retorica is de inventio de eerste stap in het vormen van een rede.
De spreker zoekt naar ‘vindplaatsen,’ loci – thema’s, argumenten, ideeën - voor
het gesprek met het publiek. Hij of zij ‘inventariseert’ allerlei materiaal uit de
traditie of uit de cultuur, en brengt dat met elkaar in verbinding. Daardoor kan
het onverwachte gebeuren en zal de in-ventie van betekenis en zin binnentreden
om het geloven te bezielen.
Wat zouden, voor vindingrijk-gelovigen, vindplaatsen zijn die het geloven vorm,
richting en leven geven? Een grote groep vrijwilligers, betrokken bij de leerstoel
Inventieve Theologie aan het Doopsgezind Seminarium, heeft het handboek Vindingrijk Geloven samengesteld. Ze nodigen de lezer uit in hun merkwaardige
grachtenpand Ars Bene Credendi. Het staat er vol met voorraad- en boekenkasten gevuld met honderden mini-essays. De kamers en de trappen ontmoeten
oude en nieuwe denkers elkaar. Bent u eenmaal binnen, dan dient u actief aan
gesprekken, disputaties en voordrachten mee te doen. Later dit jaar komt het
boek uit bij uitgeverij Skandalon, maar vandaag mogen we al een kijkje nemen,
en gaan we zelf aan de slag.
PELGRIMSVIERING
Woensdagochtend 29 juni 9.30-12.00 uur
Iedere vierde of vijfde woensdag van de maand is er een pelgrimsviering voor
mensen die houden van wandelen en op zoek zijn naar stilte en verdieping.
Deze keer is de ochtend wat korter dan gewoonlijk, nl. van 9.30 uur tot 12.00
uur.
Programma:
Vanaf 9.00 uur: Welkom, binnenkomen in stilte
9.30 uur: Meditatieve viering van een half uur
10.00 uur: Koffie en thee
10.30 uur: Wandeling naar en in Park Sonsbeek in stilte en al pratend weer terug
naar de Waalse kerk
12.00 uur: Afronding
Aanmelden graag, (maar hoeft niet persé) bij Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of tel. 06-26493146.
ER IS WEER EEN BUITENDAG! 10 JULI
10 Juli is de jaarlijkse buitendag met verschillende kerkelijke gemeenten uit de
buurt, zoals de Parkstraatgemeente en de Waalse Gemeente. Het doel is om elkaar beter te leren kennen, zodat wij elkaar kunnen inspireren en versterken.
Schrijf deze datum alvast in uw agenda. Het programma leest u in het volgende
Gemeentenieuws.
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ZOMERKRING 2022 OVER ALLEDAAGSE RITUELEN
Begin juli is de zomerkring er weer. Dit keer gaat 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 daar de heilige betekenis van 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

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, om 17.00 uur:
Kerkdienst met ds. J. Röselaers en organist: Wim Roelfsema.
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AGENDA
Wanneer?
Zo
5 juni

10:00

Di
Za
Vrij
Zo

7 juni
11 juni
17 juni
12 juni

19.30
10:00
10:00
10:00

Zo

19 juni

10:00

Zo
Wo
Do
Vrij
Vrij

26 juni
29 juni
30 juni
1 juli
1 juli

12:00
9:30
16:00
13:30

Wat?
PinksterDienst, Aly Meijer
Pianist: Mark van Vreden
Kerkenraadsvergadering
Gemeentenberaad
Vindingrijk geloven
Themadienst OLVé
Lied van alle dagen
Dienst, Ineke Reinhold
Pianiste: Petra Polman
Keti Kotti dienst van de EBG
Pelgrimsviering
Lezingen en herdenking Keti Koti
Feest Keti Koti
Zomerkring

Waar?
Waalse kerk, Arnhem
Huize Van der Wijk -Dirkse
Mennorode Elspeet
DG kerk Utrecht
Waalse kerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem
Sonsbeekpark Arnhem
Sonsbeekpark Arnhem
Voorhof Parkstraatkerk

CITAAT VAN DE MAAND:
Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de
liefde nodig om mens te worden.
Phil Bosmans Belgische pater en schrijver 1922-2012
INZENDEN KOPIJ VOOR HET JULl/AUGUSTUS NUMMER VAN HET GEMEENTENIEUWS: uiterlijk dinsdag, 21 juni op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
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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

24
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.

