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GEMEENTENIEUWS Nr. 7 en 8
Juli en augustus 2022
VOORWOORD
26 mei 2022 Hemelvaartsdag, de fietsen achterop
de auto, op weg naar Blokzijl.
Vandaag is er weer een Vermaningspad.
Als we Blokzijl naderen zien we de doopsgezinde
vlaggen al wapperen. Nadat we ons hebben aangemeld en betaald en de eerste bekenden hebben ontmoet fietsen we naar het beginpunt, de doopsgezinde kerk van Blokzijl. We beginnen natuurlijk met koffie en de plaatselijke lekkernij, de Blokzijler brok. Nog even kennismaken met de andere aanwezigen en
dan stappen we op de fiets. Het eerste traject gaat naar Giethoorn, bijna 14 km
met een stevige wind in de rug. Die wind zorgt ervoor dat we ons te vroeg melden
in de doopsgezinde kerk van Giethoorn. De soep is nog niet klaar. Niet getreurd,
want Giethoorn leent zich ook wel voor een wandeling. Nog even een bezoekje
gebracht aan ‘De Oude Aarde’. Dit museum annex winkel vol edelstenen is altijd
weer een bezoekje waard. Als we weer terug zijn in de kerk zitten er al veel
mensen aan de soep maar er is nog wel een plekje om aan te schuiven. Het is er
gezellig en het aantal bekende gezichten wordt steeds groter.
Dan weer op de fiets, nu naar de doopsgezinde kerk in Steenwijk. Hier hebben
we een theepauze en we ruiken de vers gebakken wafels al als we nog een plekje
moeten vinden voor de fiets. Het derde traject brengt ons weer terug in Blokzijl.
Nu plukken we de zure vruchten van vanmorgen. De wind in de rug is veranderd
in tegenwind. Maar omdat we nog vroeg zijn besluiten we om de terugweg iets
anders te fietsen dan in het boekje staat. We gaan richting Ossenzijl om nog
langer te kunnen genieten van het nationale park Weerribben-Wieden. We hebben in Blokzijl nog even tijd om een terrasje te pakken voordat we ons klaarmaken voor de traditionele vesper. In een stampvolle vermaning luisteren we naar
de woorden van Bertha Groen Mol. Als lezing gebruikt zij Lucas 24: 49-54. Voor
vele doopsgezinden zijn dit onbekende woorden want, volgens Bertha, gaan
doopsgezinden met Hemelvaartsdag nooit naar de kerk. Na een fijne dienst met
mooie woorden, mooie muziek van orgel en dwarsfluit is het weer tijd om afscheid
te nemen. Afscheid nemen van deze mensen die we op zoveel verschillende plaatsen in de doopsgezinde wereld tegenkomen.
En nu maar hopen dat er volgend jaar weer doopsgezinde gemeenten zijn die het
Vermaningspad willen organiseren.
Diny Wouda
BIJ DE DIENSTEN
Op 3 juli zal Aly voorgaan in de dienst. Het zal dan gaan over troost en goede
zorg. De tekst die daarbij hoort is uit Jesaja 66, 10-14:
Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen. Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik
jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden.
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Ook op 17 juli gaat Aly voor. Het gaat over wat nu werkelijk belangrijk is in het leven. In Lucas 10 lezen we dat Marta helemaal in beslag werd genomen door de
zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen
dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je
druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste
gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’
Zondag 24 juli begint de zomerdienst van de Waalse Kerk om 17:00 uur. Voorganger is Ida Eldering.
Zondag 31 juli begint de zomerdienst van de Parkstraatgemeente om 10:15 uur.
Voorganger is Sita de Wit.
Op zondag 7 aug om 10:00 uur is dan de zomerdienst van de DGA. Minze Postma
gaat voor en hij zal het met ons hebben over het ‘politiek manifest’ van Ruth en
Naomi. Lees niet alleen het stukje hierna maar ook het boek Ruth. Dat zijn maar 4
hoofdstukjes en moet dat toch te doen zijn…
Zondag 14 aug begint de zomerdienst van de Parkstraatgemeente om 10:15 uur.
Voorganger is J. van Belle.
Op 21 augustus is de zomerdienst in de Eusebius en Aly gaat voor. De dienst zal
vermoedelijk gaan over wanneer het een mens goed zal gaan, nl. wanneer de
mens oprecht, genadig en liefdevol en rechtvaardig is.
In psalm 112:5 en verder lezen we o.a.:
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.
De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
Voor slechte tijding vreest hij niet, zijn hart is gerust: hij vertrouwt op de ene.
Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Iedereen is van harte welkom om weer eens naar de diensten te komen en de
Waalse kerk, de Parkstraatkerk én de Eusebius te vullen deze zomer!
HET POLITIEK MANIFEST
De bijbel is een politiek manifest. Politiek in de zin van de manier van leven in
ons dagelijks leven.
We vinden dat terug in de woorden van de ons bekende uitspraak: ‘Daden gaan
woorden te boven’. Belangrijk is ons spreken maar onze daden, als gevolg van
onze woorden zijn belangrijk. Daden, onze inspiratie vinden we in de woorden,
de woorden die we in de bijbel vinden. In Tenach, het eerste deel van onze bijbel,
vinden we daar veel van terug, in wetten en voorschriften, sociale wetten. Doel
daarvan is het bestaan, het in stand houden van het volk Israël. Daarbij is het
van groot belang zorg te dragen voor de weduwe, de wees en de vreemdeling,
dat zijn de zwakken in de samenleving.
Een goed voorbeeld daarvan vinden we in het boek Ruth. Wanneer we dit boek
lezen komt het er op aan om goed en nauwkeurig te lezen. Zoals Wieteke van
der Molen tijdens haar colleges Doperse Theologie zei: lezen, lezen, lezen en bij
orthodoxe joden is het lernen, lernen, lernen. En zo bevat het boek Ruth heel
veel betekenissen, ook in sociaal opzicht. Ik zal daar voorbeelden van geven.
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Zo begint het. Er is hongersnood in Juda, in Bethlehem. Bethlehem betekent
broodhuis. In het broodhuis heerst hongersnood (hongersnood, dat komen we
vaker tegen in de bijbel).
Daar in Bethlehem wonen Elimelech en zijn vrouw Naomi en hun twee zonen
Machlon en Kiljon.
Elimelech betekent: mijn God is koning;
Naomi betekent: lieflijkheid;
Machlon betekent: de ziekelijke;
Kiljon betekent: de zwakke.
Het gezin vertrekt en reist van Juda naar Moab. Daar is geen hongersnood.
De twee zonen trouwen met Moabitische meisjes, Machlon met Ruth en Kiljon
met Orpa. Tien jaar wonen ze daar. Dan zijn Elimelech, Machlon en Kiljom gestorven en er zijn geen nakomelingen. Naomi besluit om terug te gaan naar Bethlehem en de twee schoondochters vergezellen haar. Bij de grens aangekomen
zegt Naomi de twee schoondochters terug te gaan want zonen, om mee te trouwen, kan ik jullie niet meer schenken. Orpa (haar naam betekent de weerbarstige
zij die de rug toekeert) gaat terug. Maar Ruth (haar naam betekent vriendin)
gaat met Naomi mee naar Bethlehem.
Waar moeten de twee vrouwen, zonder man, dan van leven?
Omdat het oogsttijd is zegt Naomi Ruth naar het land van Boaz, die familie van
Naomi is, te gaan. Daar gaat Ruth aren lezen/zoeken. Dat is een sociale maatregel, wie behoeftig is mag het overgeblevene oprapen om daarvan te leven. Dat
geldt o.a. ook voor het oogsten van olijven en druiven. Je moet altijd iets overlaten. Zo komt Ruth in contact met Boaz; familielid. Boaz die haar gastvrij ontvangt. Ruth verbaast zich. Ruth 2: 10 Ze knielde, boog diep voorover en zei:
‘Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? U behandelt mij goed, terwijl ik toch
maar een vreemdeling ben?
Boaz, familie, losser accepteert zijn verplichting en trouwt met Ruth. Ze krijgen
een zoon: Obed. En zo wordt Ruth, de Moabitische, de overgrootmoeder van
koning David uit wiens geslacht Jezus wordt geboren.
KUNST.
Op internet kun je afbeeldingen vinden van Boaz en Ruth, verbeeld, o.a. door
Rembrandt en Chagall.
Wij in onze tijd, wat kunnen wij van dit verhaal leren? Wij zijn gemeente. Daarin
zit het woord gemeen. Wat hebben wij gemeen, gemeenschappelijk. De meent,
in het Fries ‘mient’, is gemeenschappelijke grond waar iedereen gebruik van
mocht maken, een sociale maatregel.
Gemeente. Kennen wij elkaar? Wat betekenen wij voor elkaar als gemeente? Hoe
stellen wij ons op naar de weduwe, de wees en de vreemdeling? Dat vraagt van
ieder van ons antwoord. Omzien naar elkaar.
(Het is aan te raden om het boek Ruth, vier hoofdstukken, eens in zijn geheel, te
lezen ter voorbereiding op de dienst op 7 augustus).
Minze Postma
VAN DE KERKENRAAD
Onze predikant Aly Meijer is i.v.m. vakantie afwezig van 23 juli t/m 15 augustus
2022. Indien nodig kunt u contact opnemen met de kerkenraad: kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl .
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt nu het zomernummer van het GemeenteNieuws voor de maanden juli
en augustus. In september komt het volgende nummer pas uit. Deze pauze is niet
omdat de redactie het werk een beetje beu is geworden maar omdat er al jaren
geen apart nummer voor augustus is geweest. We hebben op ons genomen om
het GemeenteNieuws vorm te geven zoals u dat gewend was en dat is inclusief
deze zomerpauze. Alle tijd dus om een bijdrage met zomer-impressies te schrijven
en vóór 22 augustus ons toe te sturen. Het komende GemeenteNieuws mag best
weer wat dikker worden…
Elaine en Han, redactie
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Vertrokken: Met attestatie per 1-6-2022 br. Wim Middelhoven naar
Het Buytenhuis locatie Wenakker kr:10 Verlengde Hereweg 191 9721 AS Groningen. Tel:06-13622134
Overleden: zr. Mimi Huibers - van Neck op 23-06-2022 te Arnhem, in de leeftijd
van 86 jaar.
Onno en Marjan van Binsbergen
OPBRENGST COLLECTES

BESTEMMING COLLECTES
Juli en
Juni
augustus
Eigen gemeente
€ 48.40 3 juli
Doopsgezind Wereldwerk
Zending (ADS)
€ 92.60 17 juli
Gemeenteopbouw
Weeshuis Sri Lanka € 131.20 24 juli
Stichting Leergeld
31 juli
Stichting Leergeld
7 aug
Stichting Leergeld
14 aug
Stichting Leergeld
21 aug
Stichting Leergeld

DE PEN
Bridge
We herinneren het ons allemaal nog wel, denk ik, de lockdown. Het lijkt lang
geleden en toch is het maar ongeveer twee jaar. Je mocht maar een paar mensen
thuis ontvangen, veel winkels moesten dicht, theaters en schouwburgen waren
gesloten, mondkapjes, handgel en avondklok.
Maar langzamerhand mocht er meer en kon er ook meer. Een van de eerste
dingen die ik weer deed was bridgen. Bridge is een kaartspel dat je speelt met
vier personen. Je zit aan een vierkante tafel en je speelt met twee spelers tegen
twee andere spelers. De speler met wie je speelt zit tegenover je. Nu probeer je,
met behulp van een aantal regels, zo veel mogelijk te weten te komen van je
medespeler. Jij geeft op jouw beurt aan wat je nodig hebt en wat je te bieden
hebt. Hoe meer informatie je kunt uitwisselen hoe groter de kans is dat je het
spel wint.
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Waar komt de naam bridge eigenlijk vandaan, vroeg ik me laatst af. Er zijn verschillende verklaringen voor die naam. De meest romantische is: Engelse militairen verveelden zich, tijdens een oorlog waarin een hele tijd niet werd gevochten.
Ze bedachten toen dit spel en noemden het bridge omdat ze het altijd onder een
brug zaten te spelen.
De mooiste verklaring vind ik de volgende: je vormt als het ware een brug naar
je medespeler door de uitwisseling van informatie.
In onze straat wonen mensen vaak erg lang. Zelf woon ik er ook al ongeveer 40
jaar. Mijn buren links en mijn buren rechts kregen kinderen die nu al het huis uit
zijn en ik heb het allemaal zien gebeuren. Het gevolg van zo’n straat, zo’n gemeenschap kun je haast zeggen, dat iedereen elkaar redelijk goed kent. Men
kent elkaars zwakke en sterke eigenschappen. Mijn linker buurman bijvoorbeeld
is een heel handige technische man, mijn rechter buurman werkt met computers.
Als mijn computer weer eens niet doet wat ik wil, hoef ik maar naar hem toe te
gaan. Gisteren is hij anderhalf uur bezig geweest om mijn computer weer gebruiksklaar te maken zodat ik dit stukje kon schrijven. Omgekeerd pas ik zo nu
en dan op kinderen, op een poes als iemand op vakantie is of geef ik de planten
water en haal de post uit de bus. Ook heb ik mijn buurjongen bijles gegeven toen
hij dreigde te blijven zitten. Met succes gelukkig. Een oude mevrouw in onze wijk
heeft er moeite mee iedere dag voor zichzelf te koken. Twee keer per week kookt
nu iemand uit onze straat voor haar. Omgekeerd genieten we van haar verhalen
over vroeger. En zo is er nog meer. We laten elkaar weten wat we nodig hebben
en we laten elkaar weten wat we te bieden hebben. Ja, in onze straat zijn we
eigenlijk aan het bridgen.
Coby van der Berg
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.

BOEKBESPREKING: LUISTER NOU EENS…
Dieuwke van der Hart, lid van onze gemeente heeft een boek geschreven over
wat zij meemaakte als kind en volwassene in de zorg voor mensen met een handicap. Jullie hebben haar kunnen ontmoeten tijdens de afscheidsdienst van Ruud
Mulder, begin juni een jaar geleden. We hebben in die dienst gedanst en Dieuwke,
die in een rolstoel zit, vond dat fantastisch. Ze is een enthousiast mens, die wel
in is voor een dansje. Hoe het haar gelukt is om tijdens haar moeilijke leven met
een handicap te blijven dansen, daarover wil zij vertellen in haar boek getiteld
‘Luister nou eens…’.
Dieuwke werd met een handicap geboren. Dit betekende dat ze al vanaf haar
vierde uit huis werd geplaatst, in een opvanghuis voor gehandicapte kinderen.
Zij heeft vervolgens in 7 verschillende huizen gewoond. Er waren duidelijke verschillen in hoe de artsen en verzorgenden met haar omgingen. Zo bleef haar uit
de kom geraakte heup in de Johanna Stichting onbehandeld, door een arts die
zei, ‘daar doe ik niks meer aan’. In de Hoogstraat in Leersum kwam een orthopedisch chirurg erachter dat Dieuwke een jaar lang van het internaat naar school
had gelopen, met een ontwrichte heup, die heel erg pijnlijk was. Hij verbaasde
zich daar heel erg over. Deze dokter opereerde haar wel en lachte altijd naar
haar. Het klinkt heel simpel ‘Luister nou eens…’, maar kennelijk is het niet
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iedereen gegeven om goed te luisteren naar de ander. Dieuwke heeft een duidelijke stem, zij spreekt luid en duidelijk, maar de kunde om goed naar haar te
luisteren was er niet altijd. Misschien voelden mensen zich machteloos, dat ze
niet wisten wat ze met Dieuwke en haar handicap aan moesten, zoals ook haar
vader. Op de Johanna Stichting was een goede heilgymnast (wat nu de fysiotherapeut is). Hij zei tegen haar opa: ‘Het spijt me dat ik niets voor uw kleindochter
kan doen’. Dat vond Dieuwke erg lief. Zoiets zeggen, helpt toch ook een klein
beetje. Gelukkig kreeg ze bij de Hoogstraat de operatie die nodig was en ook
iedere dag revalidatie. Dat heeft goed geholpen.
Als zij dus een arts had, die wél goed luisterde, iemand die vriendelijk was en die
echt zijn of haar best deed om Dieuwke zo goed mogelijk te begrijpen, dan was
dat een groot verschil met een arts die niet goed
naar haar eigen ervaringen met haar handicap luisterde. Neuroloog en psychiater Schouwink was zo’n
arts, die echt goed luisterde. Hij stimuleerde haar
ook om dit boek te schrijven. Aan hem is het boek
zelfs opgedragen. Hij werd een soort vaderfiguur,
een vader die ze zo erg gemist had, want haar eigen
vader kon niet goed met haar omgaan. Hij kon haar
aanwezigheid niet verdragen.
Op een dag gebeurde er iets bijzonders. Dieuwke
luisterde naar de radio en daar las iemand voor uit
de Bijbel. De verzen spraken haar aan. Daarna ging
ze slapen en droomde ze dat haar vader tegen haar
zei: ‘Ik hield wel van je, maar die handicap, daar
kon ik niet tegen’. Bij leven had hij dat nooit kunnen
zeggen.
In het boek staat nog veel meer, maar dat ga ik hier
niet allemaal vertellen, want ik raad u aan om het
boek zelf te bestellen en te lezen. Dat bestellen kan
op www.boekscout.nl Luister nou eens… Beleving van de zorg bij een hersenaandoening van Dieuwke van der Hart en Gerard Kok, 2020, Uitgeverij Boekscout
Soest, € 18,99.
Aly Meijer
RUIMTE MAKEN VOOR JONGEREN IN DE KERK !?
Artikel in Doopsgezind NL ‘Ruimte maken’
In doopsgezind nl las ik een inspirerend artikel ‘Ruimte maken’ van jongerenwerker Esther van Hoeve bij de Aboretumkerk in Wageningen. Zij is daarin in gesprek
met drie bevlogen jongeren in doopsgezind Nederland. Zij bespreken 6 principes
hoe met jongeren in de kerk om te gaan van het boek Growing young van Karen
Powell. Waarom lukt het sommige (vaak charismatische) kerken wel om jong te
blijven en andere niet?
Wees van betekenis voor jongeren
Wees relevant voor anderen, was een van de conclusies uit dit artikel. Wees van
betekenis voor jongeren, luister naar hun gevoel, geef ruimte aan hoe zij denken
en leven. Leef je in, geef leiderschap door en werk aan een warme gemeenschap.
Dat vind ik allemaal goede adviezen, nu zou ik er ook nog graag iets mee doen!
Maar hoe?
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Training levenskunst
Vrijdag 10 juni was ik bij de slotsymposium
van SamenZin, een project waarin geestelijk
verzorgers (GV) en Praktijk Ondersteuner
Huisarts-GGZ (POH) samen gingen leren over
wat goede zorg voor zingeving is. Door een
GV-er en een POH-er was er een serie groepsbijeenkomsten ontwikkeld voor jongeren over
zingeving en levenskunst. De eerste serie had
net plaatsgevonden. De jongeren waardeerden de zes bijeenkomsten erg en gingen zelf
door met nog zes vervolgbijeenkomsten.
Kunnen wij dat ook?
Dat soort bijeenkomsten zouden wij natuurlijk in onze kerken ook gewoon kunnen aanbieden aan jongeren! Niet met als doel om ze ‘binnen te halen’ maar om
iets voor ze te betekenen en dus dan niet alleen voor onze eigen jeugd, maar ook
voor jeugd daarbuiten. Maar hóe bereiken we die jongeren?
Hart van Arnhem
Bij de oecumenische samenkomst van Hart van Arnhem ontmoette ik Henry Witteveen, project coördinator van Stichting Present Arnhem. Hij vertelde over wat
Stichting Present doet: het bij elkaar brengen van mensen die hulp nodig hebben
en vrijwilligers, die iets voor die mensen willen betekenen. Ook kwam ik daar
Bettina van Rijswijk tegen van Youth for Christ en het Stadsklooster.
Jongeren die eenzaam zijn en met drugs in aanraking komen
Bettina werkt in de wijk naast station Arnhem-Zuid, waar veel jongeren met
drugs in aanraking komen, waar veel eenzaamheid is achter de deuren van de
grote huizen. Die jongeren hebben alles op materieel gebied, maar hebben ouders die beide 50 uur per week werken en die weinig tijd en energie nog voor
hun kinderen over hebben.
Samenwerken met het Stadsklooster?
Bettina woont in het Stadsklooster naast Park Sonsbeek aan de Apeldoornseweg.
Bettina is 31 jaar en is getrouwd. Ze woont met haar man in het Stadsklooster
samen met vier gezinnen. Zij wil graag samenwerken. Dat riep bij mij de vraag
op, wat willen wij als gemeente betekenen voor jongeren? We zouden bijvoorbeeld een jongerengroep kunnen starten, een praat- en inspiratiegroep over het
onderwerp zingeving, met de vragen: Hoe geef je zin aan je leven? Hoe zorg je
dat je uit de buurt blijft van dingen, die onzin of waanzin in het leven brengen,
zoals drugs?
Waar heeft onze gemeente zin in?
Wat geeft jou zin in je leven? Waar wordt je blij van? Wat geeft jou energie? Over
deze vragen hebben we tijdens de Hart van Arnhem bijeenkomst gepraat. We
hebben ook voor elkaar gebeden. Wie weet komt hier een mooie samenwerking
uit voort!
Zijn wij als gemeente gemotiveerd om ruimte te maken voor jongeren in onze
gemeenschap? Wilt u graag met hen in contact komen? Graag hoor ik wat uw
ideeën hierover zijn.
Aly Meijer
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INSPIRATIE
Er is een tijd voor alles onder de hemel,
een gebed voor ieder mens op aarde:
een tijd voor het kind dat speelt
een tijd voor de grote mensen met hun dagelijks gedoe
een tijd voor wie lijdt aan lichaam of geest
een tijd voor wie emotioneel gekwetst en gewond is
een tijd voor wie bang is voor de dag die komt
een tijd voor wie vandaag zegen ondervond
een tijd om los te laten of op te rapen
een tijd voor wat we alleen met de Eeuwige kunnen delen.

Update acties Oekraïne
juni 2022
Opvang van vluchtelingen.
De afgelopen maand is op 2 plekken door deze
lokale partner keihard gewerkt om opvangplekken te creëren voor mensen die
door de oorlogshandelingen huis en haard hebben moeten verlaten. Eén van die
plekken is Mukachevo, een stad in het relatief veilige westen van Oekraïne. De
andere plek is Zaporizhzhya, een stad dicht bij de frontlinie. Zie ook de onderstaande kaart voor de ligging van deze steden. Deze opvangplekken zijn nu volledig operationeel dankzij de praktische inzet van velen en met de financiële
steun van doopsgezinden in Europa en Noord‐Amerika.
Verder spelen de gemeenten van de Mennonite Brethren (MB)
in Oostenrijk een belangrijke bijdrage in de
hulpwerktransporten
naar Oekraïne.
De
meeste
transporten
vinden plaats vanuit
Duitsland.
Met deze transporten
worden hulpgoederen
en aanzienlijke geldbedragen naar de lokale
partners in Oekraïne
gebracht.
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De opvang in Mukachevo.
Oleksii Makaiov werkte tot voor kort als voorganger in de MB‐gemeente van Molochansk. Deze stad ligt nu in bezet gebied. Oleksii is nu in Mukachevo en meldt
dat daar het kerkcentrum (New Hope Center) is verbouwd om als opvangcentrum
dienst te doen. Mukachevo is een stad in de buurt van de grens met Hongarije
(zie kaart). De verbouwing kwam natuurlijk niet vanzelf tot stand. De afgelopen
maand is met man en macht gewerkt om het centrum geschikt te maken voor
de opvang van vluchtelingen. Deze opvang is bedoeld als tijdelijke verblijfplaats voor mensen van wie de huizen in bezet
gebied of aan de frontlinie liggen. Er zijn douches en toiletten
aangelegd, er is een keuken gebouwd en volledig ingericht.
Bewoners kunnen gebruik maken van een eetkamer en er is
een wasruimte plus een magazijn. Tenslotte zijn er slaapkamers gemaakt en voorzien van stapelbedden, matrassen en
beddengoed. In het hele gebouw is de elektriciteit bedrading
opnieuw aangelegd. Veel mensen in en rond de gemeente
hebben geholpen om deze aanzienlijke klus te klaren, die verder grotendeels is bekostigd met financiële steun van de Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties, zo ook Doopsgezind WereldWerk.
Tot dusver heeft men meer dan 300 IDP's (vluchtelingen) tijdelijk gehuisvest.
Tenslotte is in deze stad een opslag in gebruik genomen, die wordt gebruikt voor
de distributie van de hulpgoederen naar de andere delen van Oekraïne.
De opvang in Zaporizhzhia
Alexei Yuditsenko is voorganger van de MB‐gemeente in Berdyansk. Deze stad
ligt inmiddels ook in bezet gebied en daarom is hij nu in Zaporizhzhia. Hij meldt
dat er in en rond deze stad een schrijnend tekort is aan medicijnen, babyvoeding,
hygiëneproducten en nog veel meer andere eerste levensbehoeften. De zendingen vanuit het westen van Oekraïne zijn dus nog hard nodig en zeer welkom.
Alexei kwam onlangs in artillerievuur terecht,
toen hij in een dorp bezig was met de evacuatie
van bejaarden uit het lokale dorpshuis. Zijn
auto is zwaar beschadigd geraakt, maar Alexey
is godzijdank in orde.
Maxym Oliferovski is voorganger van de MB‐
gemeente in Zaporizhzhia. Hij geeft aan dat in
vergelijking met het begin van de oorlog andere ‘categorieën mensen’ op de vlucht zijn.
De mensen zijn nu veelal ouder en zijn meestal
afkomstig uit de dorpen in de omgeving. Verder
hebben ze geen connecties met mensen in de relatief veilige gebieden in Oekraine.
Maxym Oliferovski doet verder verslag over de wijze waarop hoe het kerkcentrum
van zijn gemeente (New Hope Center in Zaporizhzhia) blijft functioneren als opvangcentrum voor vluchtelingen:
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‘Meer dan 100 mensen hebben de afgelopen maand tijdelijk onderdak gevonden in het
centrum. We verleenden gastvrijheid, gaven (financiële) steun voor hun verdere reis naar
een veilig gebied en bovenal gaven we hun hoop. Een vrouw werd in staat gesteld om
naar Polen door te reizen. Ze keerde echter na een maand terug,
nadat ze had gehoord dat haar zoon, een soldaat, was omgekomen.
Verder zat haar dochter vast in een conflictgebied, waardoor ze letterlijk ziek was van bezorgdheid. Ze heeft toen onderdak gevonden
in het New Hope Center. Gelukkig is het haar dochter gelukt om te
vluchten. Moeder en dochter zijn nu met elkaar herenigd. Ook
hier in Zaporizhzhia is men echter nog lang niet veilig. Bij een recente raketbeschieting is bijvoorbeeld een winkelcentrum vernietigd. Woorden schieten tekort bij de meedogenloosheid van het Russische leger. Vooral
als je kijkt naar de meer dan 65 huizen die vandaag door raketten zijn beschadigd of
verwoest.’

Tot zo ver het relaas Maxym Oliferovski.
Nederland
In diverse doopsgezinde gemeenten is men als individu
of als gemeente betrokken bij acties voor Oekraïne. Lees
bijvoorbeeld de WereldWerk‐pagina in het laatste nummer van Doopsgezind.nl. Sommige gemeenten vangen
zelf vluchtelingen op, terwijl in andere gemeenten men
meewerkt aan lokale/oecumenische initiatieven. In Bussum is men bijvoorbeeld betrokken geraakt bij taalles
aan kinderen en in Goes bij het vervoer van kinderen
naar de Internationale school.
In het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente Apeldoorn stond tijdens de afgelopen Koningsdag het toilet
als het ware centraal. Koningsdagbezoekers konden tegen een ‘vergoeding voor Oekraine’ gebruik maken van
het toilet. Er was zelfs een toiletjuffrouw aanwezig. Door
deze actie kon uiteindelijk € 500 worden overgemaakt
aan Doopsgezind Wereldwerk. Kortom: iedereen doet
wat binnen zijn of haar mogelijkheden of talenten ligt.
Tenslotte
Roman Rakhuba, broederschapspredikant van de MB’s in Oekraïne laat ons meedelen in de pijn en hoop zoals die wordt ervaren door de mensen in Oekraïne:
‘Een deel van ons land is als een kerkhof waar dromen, relaties, bezittingen, plannen en
hoop begraven liggen, samen met duizenden vrienden, familieleden, kennissen... Toch,
omdat Christus is opgestaan, geloof ik dat het leven niet vervaagt. Dit kerkhof van gebroken hoop, relaties, plannen en verloren geliefden zal een plaats van vreugde worden,
waar al het gebrokene hersteld zal worden.’

Uw (financiële) steun is nog steeds nodig.
Voor een grote groep mensen in Oekraïne is het leven nog
steeds moeilijk. Daarom is uw hulp nog steeds hard nodig. Vanuit de Nederlandse doopsgezinde broederschap is
inmiddels meer dan € 50.000 (!) bijeengebracht, waarvoor
onze hartelijke dank. Uw bijdrage is welkom op:
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TERUGBLIK EN VOORUITBLIK PELGRIMSVIERINGEN
Op Koningsdag 27 april kwamen 12 mensen naar de pelgrimsviering. Het thema
was uiteraard het koningschap. In de Bijbel, in Deuteronomium 17: 14-20 lazen
we dat een koning niet teveel paarden, vrouwen en goud en zilver mocht bezitten.
Ook moest een koning goed de thora kennen, zodat hij zich niet verheven zou
voelen boven het volk. De vraag aan de deelnemers was: Welke eigenschappen
en bezittingen heeft een koning volgens jou nodig? Zou je zelf geschikt zijn als
koning? Waarom wel of waarom niet?
Eind mei kwamen we vlak voor Hemelvaartsdag bij elkaar. We waren slechts
met zijn vieren, maar dat was niet minder waardevol. ‘Waar twee of drie in
mijn Naam samen zijn, ben ik in hun
midden’, zei Jezus ooit. De tekst van
die ochtend ging over een dief die wist
dat er zich een schat bevond in het
klooster. Hij besloot die te gaan stelen,
maar vond de schat niet snel. Hij trad
eerst in dienst als klusjesman en hij
trad later in het klooster in, als novice.
Pas aan het einde van zijn leven vond
hij de schat, nl. zijn leven in het klooster, de verstandhouding met de andere
broeders, de gebeden. Hij besefte dat hij die schat alleen maar had gevonden,
omdat hij ooit een dief was. De vraag aan de deelnemers om over na te denken
was: Welke schat zoek jij, wat is voor jou van ultieme waarde? En hoe vind je die
schat?
We eindigen de pelgrimsviering altijd met de volgende zegenbede:
Warm en sterk,
groen en groeiend
Laat de vreugde van de aarde met ons allemaal zijn
Open en vrij
met de wind in je haren
Laat de weldaad van de luchten bij ons zijn
Vandaag en morgen
De seizoenen komen en gaan
Laat de zegen van de tijd met ons zijn
Laat de vrede van ENE bron van leven, met ons allemaal zijn
Vandaag en morgen en alle dagen die komen gaan.
Amen.
Aanstaande keer is de pelgrimsviering op woensdag 29 juni om 9.30 uur tot
12.00 uur. Deze ochtend is er helaas geen potluck-lunch en nagesprek. In juli is
er geen viering. De volgende data zijn 24 augustus en in de vredesweek op
woensdag 21 september! Dan weer gewoon van 9.30 uur tot 13.00 uur, dus
mét lunch en nagesprek.
Aly Meijer
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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 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
DE PORTES OUVERTES
Op dinsdag 5 juli om 10.30 uur is de eerste bijeenkomst van een reeks met tussenpozen van ca. 6 weken. Iedereen is van harte welkom en kan per keer besluiten om
er wel of niet te zijn. Naar aanleiding van een overdenking, een artikel en/of een
column in het Frans of Nederlands wordt er met elkaar gesproken over maatschappelijke ontwikkelingen, persoonlijke zingeving en spiritualiteit. Hoe verhouden wij
ons tot wat er in de wereld en in onszelf gebeurt? In hoeverre speelt levensbeschouwing daarbij een rol.
De voertaal is Nederlands met af en toe een woordje Frans. U kunt zich hiervoor
opgeven bij ds. Joost Röselaers (jhroselaers@gmail.com). Hij zal na uw aanmelding
het thema van het gesprek toesturen.
Bij de eerste bijeenkomst staat centraal: Wie ben ik? Over David en Saul
In het Mauritshuis hangt een prachtig schilderij door Rembrandt van het verhaal
van David en Saul, waar zondag het licht op valt. Het is een verhaal over twee
oergestalten. Zij zitten in ieder van ons. Saul neemt ruimte in beslag. Hij heeft
mooie kleren aan. Hij straalt macht uit. Toch is er angst te lezen in zijn ogen. David
zit bescheiden in een hoekje. Hij speelt op zijn harp. Hij straalt innerlijke ruimte uit.
‘Wie ben ik?’, vraagt Dietrich Bonhoeffer zich af in een gedicht. ‘Wie ben ik? De een
of de ander? Ben ik nu de een en morgen de ander? Ben ik beiden tegelijk? Wie ik
ook ben, U kent mij.’
BUITENDAG IN DE ZON EN OP EEN TERRAS
Op zondag 10 juli organiseren vanuit Arnhem de Doopsgezinden, de Parkstraatgemeente en de Waalse Gemeente weer een heerlijke buitendag - we rekenen
op mooi weer! Jong en oud vertrekken vanuit de Parkstraatgemeente na een kort
bezinnend moment dat om 10.15 uur begint. We drinken een kop koffie, waarna
we door de tuinen in de buurt zullen beginnen aan een rondwandeling en voor de
liefhebber: een speurtocht. Na deze ontspannen activiteit zullen we met elkaar
gaan lunchen bij Brasserie Thialf waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en de
volwassenen in de schaduw van de bomen kunnen zitten (of in de zon).
Geef uzelf nu op bij Els van Essen: evessen30@hotmail.com.
Jaap Marinus Predikant Parkstraatgemeente
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Mennonite World Conference 2022:
Tijdens het Doopsgezind Wereldcongres, 510 juli in Indonesië, kun je digitaal meedoen.
Er komen video's beschikbaar van alle workshops en plenaire sessies, tot een maand na
het einde van het congres. Digitaal meedoen? Registreer je nu!
Op de site van MWC vindt je alle informatie
over het congres. Veel van wat daar gebeurd
is online vanuit huis (of met je gemeente) te
volgen door je te registreren.
1. Registreren doe je door op de website van mwc (https://event.mwccmm.org/) te klikken op 'online event here'.
2. Lees de informatie en klink onderaan op 'register here'.
3. Vul je gegevens in en doorloop het hele proces van registratie
4. Betaal (Nederlandse deelnemers betalen €142,50 ($150,-)).
5. Je hebt nu toegang tot de 'online hub' en kunt worskhops en vieringen
meemaken en in verband met het tijdverschil zijn alle activiteiten beschikbaar tot een maand na het evenement.
Lees meer op https://mwc-cmm.org/stories/attend-all-online-workshops
VOORUITBLIK GEMEENTEWEEKEND IN DOPERSDUIN
Er heeft zich inmiddels een groep van 20 mensen opgegeven om samen naar
Dopersduin te gaan begin september. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort krijgen de deelnemers een brief met verdere details. Hierbij alvast een
korte blik op het programma:
Vrijdag 9 sept.
16.00-17.00 aankomst met koffie en thee
20.00 kennismaking met elkaar en gesprek over het thema ‘In dit huis’
21.30 borrelen
Zaterdag 10 sept.
10.00 workshop 1
13.30 naar het strand
17.00 bonte middag (NB. denk alvast na
over een leuke act van een paar minuten:-)
20.00 workshop 2
Zondag 11 sept.
10.00 viering
13.30 afsluiting
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?
Vrij 1 juli
Zo
3 juli
5 – 10
juli
Di
5 juli
Vrij 8 juli
Zo
10 juli
Vrij 15 juli
Di
Zo
17 juli

13:30
10:00

Wat?
Zomerkring
Dienst, Aly Meijer
Doopsgezind Wereldcongres

19:30
13:30
10:15
13:30
19.30
10:00

Kerkenraadsvergadering
Zomerkring
Buitendag Parkstraatgemeente
Zomerkring
Kerkenraadsvergadering
Dienst, Aly Meijer
Zomerdienst van de
Waalse Kerk Ida Heldering
Zomerdienst van de PGA
Sita de Wit
Zomerdienst van de DGA
Minze Postma
Zomerdienst van de PGA
J. van Belle
Zomerdienst van de DGA
Aly Meijer
Pelgrimsviering

Zo

24 juli

17:00

Zo

31 juli

10:15

Zo

7 aug

10:00

Zo

14 aug

10:15

Zo

21 aug

10:15

Wo

24 aug

9:30

Waar?
Voorhof Parkstraatkerk
Waalse kerk, Arnhem
Indonesië, maar ook
op internet
Huize van der Wijk-Dirkse
Voorhof Parkstraatkerk
Parkstraatkerk, Arnhem
Voorhof Parkstraatkerk
Huize Van der Wijk -Dirkse
Waalse kerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem
Parkstraatkerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem
Parkstraatkerk, Arnhem
Eusebiuskerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem

CITAAT VAN DE MAAND

Landschap
Je hoort hier niets
en juist dat niets, dat is zoveel,
het is hier heerlijk stil, je hoort de mussen gapen,
hier ben je ver van het nietszeggend gekrakeel,
dit is een stilte, die hier valt, om op te rapen.
Toon Hermans
INZENDEN KOPIJ voor het september nummer van het GemeenteNieuws: uiterlijk dinsdag, 22 augustus 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
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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.

