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GEMEENTENIEUWS Nr. 9
september
VOORWOORD
De wasmachine draait op volle toeren. Er liggen nog
een paar tassen te wachten om uitgepakt te worden.
De planten die wat verlept waren, richten zich
langzaam weer op. Eva kan de slaap maar niet vatten,
ze mist het om met z’n vijfjes zo dicht bij elkaar te
slapen. Vanavond hebben we het laatste zand uit de
Schoorlse Duinen, dat als verstekeling nog in het haar
van de kinderen zat, weggespoeld.
Ik kan niet anders zeggen dan
dat ik onze vakantiestekkies
al miste bij het weggaan. Het
constante buiten zijn en het
trage tempo van de camping
(De Vlagberg, wat een aanrader!) en het ritme, het volledig wegvallen van de huishoudelijke taken en de tijd voor
elkaar in Dopersduin. Maar
ook de hommels die hun nest naast de tent hadden, de vogels die zo vroeg al
begonnen te zingen, de krekels… het lummelen in speeltuintjes, de kinderen van
onder tot boven onder de modder en alle korte, maar fijne gesprekken tijdens de
afwas en in de serre.
Ik hoop dat u net zo’n mooie zomer heeft gehad als wij. En ik kijk er naar uit om
elkaar binnenkort weer te ontmoeten. Er komen weer genoeg mooie en bijzondere
diensten aan en de kringen starten weer. En voor wie er naar het gemeenteweekend
gaat… Tot dan, op naar (nieuw) Schoorls zand in de haren!
Dieuwertje
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 4 september is er een online dienst beschikbaar, die in de Waalse kerk
is opgenomen. U kunt deze vanaf 10:00 uur bekijken, maar op een later tijdstip
dat u uitkomt kan dat ook. Deze dienst werd op 17 augustus opgenomen. Els de
Clercq is voorganger. Daarnaast zult u, zoals u even verder kunt lezen, nog
andere bekende gezichten treffen in de dienst.
Ook op 4 september is de intrededienst van Aly Meijer bij de Doopsgezinde
Gemeente Zutphen. De dienst zal gaan over kiezen tussen leven en dood.
Deuteronomium 30, vers 19 zegt: ‘Kies voor het leven! Kies voor jullie toekomst,
en voor de toekomst van je kinderen!’ Er is die ochtend geen dienst in de Waalse
kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om ‘s middags de dienst in Zutphen mee
te maken. Om 14.30 uur is er inloop met koffie en thee, om 15.00 uur begint de
dienst.
Op 11 september is er tijdens het gemeenteweekend op zondagochtend een
pelgrimsviering in Dopersduin. Er wordt een korte meditatieve viering gehouden,
waarna iedereen, zo mogelijk, een kleine wandeling maakt. De teksten zullen
gaan over het thema hoop.
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Op 18 september is er weer een dienst in de Waalse kerk om 10.00 uur. Dit zal
de dankdienst zijn voor het leven van Mimi Huibers. Samen met de familie en
vrienden van Mimi wordt stilgestaan bij haar leven en worden teksten gelezen en
liederen gezongen, die Mimi zelf heeft uitgekozen. Welke dat zijn, is nog een
verrassing.
OVER DE INTERNETDIENST VANUIT DE WAALSE KERK
Wat leuk om uitgenodigd te worden om de online viering van de ADS te doen die
vanaf 4 september 2022 op het internet komt. Als lid van doopsgezind Arnhem
leek het voor de hand liggend dat we de opnames in de Waalse Kerk zouden
maken. Het thema dat mij onmiddellijk te binnen schoot was pelgrimage. Een
oude religieuze vorm, die zich kan verheugen in een grote hedendaagse
belangstelling. Ik dacht ook aan de maandelijkse pelgrimsvieringen vanuit de
Waalse kerk. Met twee bedevaartpsalmen en het lied “Pelgrimsgebed” zou dat
wel lukken! Helaas kon de youtube versie van het pelgrimsgebed van Amanda
Strydom niet worden opgenomen in de viering wegens auteursrechten, maar u
kunt haar toch horen via de link https://www.youtube.com/watch?v=34PYPYWmCS4.

Fijn, dat Elaine Bohlken wilde zingen en dat zij een prachtige tenor
aanbracht, die in de gemeente geen onbekende is, Jaap Terpstra. Ook
mooi dat Irene Gootjes op de vleugel wilde spelen. We zijn benieuwd
naar uw reacties. U kunt de online viering volgen vanaf zondag 4
september 10:00; klik HIER.
Nogmaals,

reacties

op

de

viering

zijn

welkom

bij

Els

de

Clercq

(Elsdeclercq@hetnet.nl).

Els de Clercq
IN MEMORIAM MIMI HUIBERS
Donderdag 23 juni overleed zr. Mimi Huibers in het hospice van Regina Pacis in
Arnhem. Mimi werd eveneens geboren in Arnhem, op 4 juni in 1936 en groeide
op in Oosterbeek samen met vier zussen en drie broers.
Mimi deed in Deventer de groene plantenteelt- en tuinbouwopleiding, hoewel de
directrice van de school haar liever de huishoudelijke opleiding zag doen. Zij was
de enige persoon die Mimi ooit heeft dwarsgezeten, maar Mimi hield stand.
Huishouden, strijken, ramen zemen, dat kan iedereen wel, vond Mimi, daar heb
je geen opleiding voor nodig, voor plantenteelt wel.
Mimi trouwde met haar man Ad en kreeg samen met hem drie kinderen, Bernd,
Ingrid en Ewout. Mimi heeft ook nog zes kleinkinderen gekregen. Haar man Ad is
helaas vroeg gestorven. Hij is 55 jaar geworden.
Later, toen Mimi verhuisd was van de Velperweg naar het huis waar ze nu nog
steeds woonde, heeft Mimi met haar tweede partner Jaap nog vele gelukkige
jaren gekend. Ze had er een prachtige tuin en op een gegeven moment ook een
tuinvrouw.
Jaap was ook dol op tuinen. Ze gingen samen tuinen beoordelen voor een
keuringscommissie, zo leerden ze elkaar kennen. Hij had veel verstand van
vogels. Jaap overleed helaas plotseling aan een hartstilstand.
Jongste zoon Ewout houdt ook veel van vogels, zo spotten hij en Mimi samen
eens een appelvink in de tuin. Mimi was ook vaak te horen in het radioprogramma
Vroege Vogels.
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Mimi ging heel trouw en heel graag naar onze doopsgezinde gemeente. Ze heeft
ook in de kerkenraad gezeten. Daarnaast ging ze graag naar de vrouwenclub,
Innerwheel (Rotary) en was ze onlangs ook 40 jaar lid van het IVN en lid van De
Vlinderstichting.
Mimi was avontuurlijk, ze heeft veel gereisd, naar de Verenigde Staten, Nieuw
Zeeland en Tasmanië bijvoorbeeld. Met een vriendin of met haar zus Liesbeth,
met wie ze zo goed kon opschieten. Mimi is 86 jaar oud geworden. Moge haar
gedachtenis voor velen tot troost zijn.
Aly Meijer
JAARPROGRAMMA:
Mogelijk had u bij dit GemeenteNieuws het jaarprogramma 2022/2023 verwacht.
Dat zit er niet bij. De kerkenraad streeft ernaar dat het jaarprogramma voor 1
oktober bij u op de mat ligt.
Groet namens de kerkenraad,
Dieuwertje

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Vriend: mevr. Etta Meuter, Bouriciusstraat 2-a2 6814 CV Arnhem.
Tel: 06-48616045, email: etta@ettameuter.nl
Onno en Marjan van Binsbergen
OPBRENGST COLLECTES
BESTEMMING COLLECTES
Juli en
augustus
September
Eigen gemeente
€ 91.30
11 sept
Doopsgezind Wereldwerk € 28.50
18 sept
Vredeswerk DG Wereldwerk
Gemeenteopbouw
€ 21.40
Stichting Leergeld
€ 681.95
De NPB vult de collectes voor de Stichting Leergeld aan tot € 750.

DE PEN

van Foppe Wouda

Onlangs vroeg Coby me of ik een stukje wilde schrijven voor het gemeente
nieuws. Ik heb daar zonder na te denken ‘ja’ op gezegd. Het stukje moest voor
het volgende nummer zijn en dat is ergens in augustus. Dan opeens is het
augustus en ik heb nog niets geschreven.
Op dit moment spelen er vele zaken in de wereld waarvan de gevolgen niet te
overzien zijn.
We leven in een onzekere wereld en hebben het gevoel dat we amper of geen
invloed op hebben.
De kosten voor energie stijgen enorm, de voedsel prijzen idem. Er komen veel
mensen in financiële problemen en vooral de mensen die een uitkering of
pensioen hebben zullen hard getroffen worden.
Hoe gaan we dit oplossen?
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De overheid kan proberen het huishoudplaatje wat te verlichten door
compensatie te geven maar moet ook rekening houden met het landelijke
huishoudboekje.
Daarnaast hebben we problemen op het gebied van milieu. We hebben jaren lang
geconsumeerd en krijgen daar nu misschien wel het deksel daarvan op de neus.
De overheid heeft met de Groningers afgesproken dat de gaswinning daar gaat
stoppen. Dit omdat daar aardbevingen zijn die grote schade hebben aangebracht
aan huizen en gebouwen. Dan gaat Rusland de gas kraan naar Europa dicht
draaien.
De rente gaat stijgen en een aantal landen in de EEG zullen het moeilijk krijgen
om hun schulden die ze hebben te kunnen af betalen.
De huizenbouw ligt zo goed als stil terwijl er duizenden mensen zijn, die een
woning zoeken.
Toen Mozes de berg opging om de tien geboden te ontvangen gingen de achtergebleven mensen onderaan de berg feestvieren en dansen om het gouden kalf.
Er is al vaak gedanst. Het voorwerp of de persoon rond wie of wat wordt gedanst,
is al dikwijls veranderd. Er is gedanst rondom de gouden standaard, rondom de
dollar. Er is gedanst rondom de stoommachine en het snelste vliegtuig. Er is
gedanst rondom vedetten en dictators.
Het lijkt wel dat we terug zijn op het moment dat Mozes van de berg kwam met
de tien geboden. Zijn volgelingen hielden op met dansen en gingen de tien
geboden respecteren.
Zijn wij nu ook op dat punt beland. We moeten ons leven opnieuw op starten met
als fundament de tien geboden en het dansen om het goeden kalf staken.
Goud, symbool van rijkdom, succes, macht en geld. Dat zijn de grote afgoden:
succes, macht en geld. Het zijn de eeuwige bekoringen! Ziedaar, het gouden kalf:
een symbool van alle verlangens die de illusie van vrijheid geven terwijl ze
verslaven. Een afgod maakt altijd slaven. Betovering misleidt.
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
juli 2022

Ondanks oorlog gaan zomervakantiekampen door.
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Uit Dnipro komt het nieuws dat de kinderzomerkampen
zullen doorgaan. Het programma is wel sterk beperkt, maar
juist onder de huidige omstandigheden is het belangrijk om
kinderen en gezinnen in deze crisis van dienst te zijn.
Er worden kleine teams vanuit de doopsgezinde gemeenten
in het oosten van Oekraïne naar West‐Oekraïne gestuurd om
samen te werken met leden uit lokale gemeenten. Veel van
deze gemeenten vangen een groot aantal vluchtelingen op.
Op dit moment vindt het eerste van drie geplande kampen
plaats in de stad Novoyavorivsk in de omgeving van Lviv.
Een volgend kamp zal binnenkort van start gaan in de
Karpaten.
Kateryna Oliferovska (dochter van Maxym Oliferovski) van het New Hope Center
in Zaporizhzha) is één van de vrijwilligers in zo’n zomerkamp. Ze schrijft:
‘Ik kwam midden januari naar Duitsland, niet wetende dat ik hier zes maanden
zou blijven in plaats van de geplande anderhalve maand. Eén van de redenen dat
ik naar Duitsland ging was om een pauze te nemen van het kinderwerk in het
New Hope Centrum en om uit te vinden wat God van mij wil. Maar kinderen zijn
me overal gevolgd en uiteindelijk heb ik op de Duitse basisschool bijna hetzelfde
werk gedaan als in Oekraïne. In deze tijd heb ik me gerealiseerd hoe graag ik
Oekraïense kinderen wil helpen om een leven te leiden in vrede, hoop en vreugde.
Ik wil mijn kennis gebruiken om ‘het gebrokene’ te herstellen. Toen ik hoorde
over een mogelijkheid om op zomerkampen te dienen, heb ik geen moment
getwijfeld.’

Concert voor Oekraïne in Doopsgezinde kerk Ouddorp.
‘Wees welkom ‐ Laskva prosymo’. Deze uitnodiging
gold voor ruim 200 bezoekers van het prestigieus
benefiet Zomerconcert dat zaterdagavond in de
kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente aan de
Dorpstienden in Ouddorp werd gepresenteerd.
Onder hen de collegeleden van de gemeente
Goeree‐Overflakkee, burgemeester Grootenboer en
de wethouders Van Putten en Eijkenduijn met hun
partners, en vertegenwoordigers van de drie
stichtingen OZO/Onderlinge Zorg Oekraïne, Kom
over en help en Doopsgezind WereldWerk/Muiltiply.
Met een link naar de Doopsgezinde Gemeente
Ouddorp hadden zij gezamenlijk de schouders
onder dit unieke concert gezet voor steun en zorg
aan de Oekraïense hulpverlening.
Vier topmusici, Hanna Manokina uit Kiev op piano
(door het oorlogsgeweld met haar dochtertje
gevlucht en tijdelijk nu wonend in Dirksland), Thijs
van Leer, Nederlands beste fluitist en pianist, Joline
Sperling op harp en Tabea Lanzke op blokfluit
oogstten met hun vertolkingen ovaties. Niet
vergeten mag worden de ‘ouverture’ van het programma waar de zesjarige
Solomiia Manokina op viool alle harten stal met haar vioolklanken van het
Europese volkslied ‘Alle menschen werden bruder’.
Universeel
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Eigenlijk gaf burgemeester Grootenboer aan het eind van het concert al een
beschouwende recensie. “Wat was het mooie, een geweldige avond. Een lust voor
de oren, mooi om te zien en te horen. Hier blijkt weer dat muziek universeel is
en over grenzen gaat. Wat een begin ook met Solomiia”. De eerste burger sprak
‐ in het Engels ‐ ook Hanna Manokina persoonlijk toe om haar te complimenteren
met haar kwaliteiten en virtuoos pianospel met meesterlijke uitvoeringen van
werken van Claude Debussy en van Oekraïense musici.
Indrukwekkend
En ja, van Thijs van Leer mocht verwacht worden dat hij met werken als
‘Renaissance’, ‘Message Magic’, ‘Sacré Coeur’ en ‘Bist Du bei mir‘ (Johan
Sebastian Bach), in perfecte afstemming met Hanna op de piano, het optreden
naar zijn hand zette en ook solo met ‘De Wind en de Wolken’ als zangfragment
een daverend applaus uit de zaal creëerde. Het zou in deze meesterlijke reeks
optredens de prestaties van harpiste Joline Sperling en blokfluitiste Tabea Lanzje
bijna onbesproken laten. Maar niets is minder waar. Ook hier gold professionaliteit, goede timing en waar in samenwerking de muziekwerken werden
geëtaleerd, was er sprake van perfectie. “Je moet erbij zijn geweest en zo niet
dan heb je een muzikaal hoogstandje in dit zomerconcert echt gemist”, aldus een
enthousiaste bezoeker.
(Een verslag van Jaap Ruizeveld in Eilandennieuws)

Acties van Doopsgezind IJmond voor Oekraïne.
De Verenigde Doopgezinde Gemeente IJmond (VDGIJ) onderhoudt al 4 jaar
contacten met twee Grieks Katholieke parochies in het westen van Oekraïne. Voor
het begin van de full‐scale oorlog in het land van onze vrienden hielpen wij vooral
bij de bouw en het herstel van de infrastructuur in de dorpen Ladantsy en Pnjatin
en bij het organiseren van verschillende activiteiten voor de bevolking. Kort voor
het begin van de pandemie hebben wij daar ook oogtesten verricht en gratis
brillen uitgedeeld. Tegelijkertijd was het ook het begin van contacten die zich
geleidelijk over verschillende delen van Oekraïne gingen uitbreiden.
Toen het nieuws van de Russische aanval ons bereikte, begonnen wij onmiddellijk
op drie terreinen te werken:
Onze predikant zocht contact met Oekraïense vrienden, vooral met degenen die
dicht bij het front zaten. In de daaropvolgende dagen en weken vonden er
tientallen gesprekken plaats: met mensen in schuilkelders, metrostations en op
de vlucht. Steeds meer bekenden en onbekenden maakten gebruik van dit
luisterend oor. Daarna begon de pastorale hulp een meer materieel karakter te
krijgen. Tot op de dag van vandaag proberen wij hen financieel te helpen. Het
mooie daaraan is dat mensen die wij steunen vervolgens anderen helpen.
Wij zijn begonnen met fondsenwerving voor het werk van de Russischtalige
Lutherse Gemeenschap in Riga. Zij organiseerde hulptransporten naar de echte
brandhaarden van deze oorlog. Op de terugreis namen zij vluchtelingen mee, die
in Letland huisvesting, financiële hulp en steun bij het vinden van werk kregen.
In het kader van deze samenwerking hebben wij ook een oecumenisch centrum
voor vluchtelingen in Krakau geholpen, dat door ds. Pavel Levoesjkan uit Riga bij
die gelegenheid "ontdekt" was. Wij financierden er de aankoop van een grote
koelkast.
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Op een gegeven moment vonden in “onze
dorpen”
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vluchtelingengezinnen
onderdak en wij begonnen onze vrienden
te helpen deze mensen te verzorgen. Wij
steunen ook de inwoners van Ladantsy en
Pnjatin, die in de territoriale verdediging
en aan het front dienen. Tijdens de
Oosterse Stille Week en de Paasdagen
bezocht onze pastoor beide dorpen, vierde
met hun inwoners de overwinning van het
leven op de krachten van dood en verderf,
overhandigde geschenken en het eerder
ingezameld geld.
De waarde van de materiële hulp die in de laatste 3 maanden op deze wijze in
Oekraïne terecht is gekomen, bedraagt ongeveer € 35.000. Dit was natuurlijk
alleen mogelijk dankzij de steun van het netwerk van vrienden en bondgenoten
dat in de voorbije jaren was ontstaan en dat nog steeds groeit.
En toen verwelkomden wij de eerste vluchtelingen in Beverwijk. Het was op ons
initiatief en in onze vermaning dat de eerste ontmoeting met de burgemeester,
gemeentebestuur en hulporganisaties plaatsvond. Sinds Witte Donderdag hebben
wij eenmaal per maand diensten die in het Oekraïens en/of Russisch vertaald
worden. Met Pinksteren nam ook een klein Oekraïens kinderkoor aan zo'n dienst
deel. Onze droom is dat onze kerk een plaats wordt waar Oekraïners elkaar
kunnen ontmoeten en verschillende eigen activiteiten kunnen ontplooien.
Verslag van Jarek Kubacki, voorganger VDGIJ

Hulpwerk vanuit Litouwen
In Litouwen zijn de doopsgezinde gemeenten
doorgegaan met het coördineren van humanitaire
hulpreizen naar Oekraïne. Tijdens de vijfde reis werden
geld en voedselvoorraden in drie bestelwagens van
Vilnius naar de stad Lublin in Polen gebracht, om
uiteindelijk te worden gebruikt voor de hulpverlening
aan Oekraïne. Van Lublin staken de teams de grens met
Oekraïne over en leverden de goederen af bij een
opslagplaats in de westelijke Oekraïense provincie
Zakarpattia.
De stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Litouwen
is wel afgenomen, desondanks werd een 17‐jarig meisje
uit Mariupol onlangs naar de grens met Slowakije
gebracht. De Litouwse predikant Arturas Rulinskas spreekt zijn dank uit aan allen
die bijdragen aan deze acties, zowel financieel als in gebed.

Het besef van onheil komt pas met het onheil zelf
De Oekraïense journalist Oleg Sheykevych schrijft over de recente aanslagen in
Odessa:
‘De meeste mensen hebben de illusie dat de tragedie van de oorlog ergens
daarbuiten is ‐ en dat die ons niet zal raken. Totdat het besef van het onheil komt
met het onheil zelf en de raketten dichter bij huis inslaan. Deze illusie van
veiligheid is gevaarlijk.’
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Bid voor hen die geliefden verloren in deze aanval, en voor hen die
geconfronteerd worden met een verhevigde strijd in de Donbas nu Russische
troepen de oostelijke stad Slovyansk binnentrekken.

Veranderingen in de opvang.

Maxym Oliferovski, de voorganger van New Hope in Zaporozhye schrijft:
‘De economie gaat steeds verder achteruit, de prijzen van voedsel, gas en de
meeste artikelen stijgen.
We verdelen hulppakketten in Mukachevo, Zaporozhye, Dnipro, Novomoskovsk,
Kiev, Kharkiv en Donetsk. Wanneer we een voedselpakket geven aan een gezin
in nood, beseffen we dat ze naast materiële hulp meer nodig hebben. Er is ook
grote geestelijke nood en we proberen daar ook op in te gaan. Er worden relaties
opgebouwd, waarin mensen vaak open staan voor het Evangelie.’
Maxym vervolgt:
‘In Zaporizhzhya werden mensen tot nu toe vrij kort opgevangen, maar dat
verandert nu. In de hoop snel te kunnen terugkeren, zoeken steeds meer mensen
van middelbare leeftijd en ouder een tijdelijke woonplek, die niet zo ver van hun
eigen huis is. In het opvangcentrum in Mukachevo is dat anders, mensen
verblijven daar veel langer. Vaak zijn het mannen die Oekraïne niet kunnen
verlaten vanwege militaire restricties.’
De onophoudelijke aanvallen duren nu al maanden en er nog steeds geen uitweg
in zicht. Desondanks blijven Maxym en de medewerkers/vrijwilligers van het New
Hope Center onvermoeibaar doorwerken als een manier om handen en voeten te
geven aan hun geloof.

Doopsgezinde Broederschap Oekraïne bezorgd over beeldvorming
De doopsgezinde broederschap in Oekraïne
(AMBCU) is bezorgd over de ruis die tijdens het
voortduren van de oorlog ontstaat door de
beelden van de oorlog op het nieuws. Mensen
zien foto's van gebouwen die als kaartenhuizen
ineenstorten, video's van groezelige kinderen in
Mariupol die in de rij staan voor brood en huilen
als je met hen probeert te praten. Op zich
kloppen die beelden, maar er is ook een andere
kant van het verhaal en die wil men ook aan de
wereld tonen: ‘de ongelooflijke impact de
vrijgevigheid van anderen heeft.
Zo schrijft men:
‘Tijdens de oorlog moeten christenen zich
verenigen om goed nieuws te laten zegevieren.
Er wordt zelden op het nieuws een foto vertoond
van een lachende eenzame grootmoeder waar
hulpgoederen werden bezorgd. Dat gebeurt ook
en het effect op mensen is misschien moeilijk te meten, maar meer dan eens zijn
mensen in tranen uitgebarsten toen ze voedsel of medicijnen kregen. Weet dat
uw giften en gebeden een diepgaand effect hebben op het verlichten van het
lijden van duizenden Oekraïners.’

Website voor mensen die op de vlucht zijn:

11
Er is een nieuw website geopend: www.shelterhouse.org.ua.
Deze website is bedoeld voor mensen die hulp zoeken, maar ook
voor mensen die hulp (willen) aanbieden. Men vindt daar
informatie over de opvangcentra in Oekraïne, maar ook
informatie over de partners zoals Multiply, EMRO, MCC, en de
Oostenrijkse doopsgezinde broederschap.

Uw (financiële) steun blijft nog steeds nodig.
Het leven in Oekraïne blijft moeilijk, zeker in de gebieden dichtbij de frontlinie.
Daarom is uw hulp nog steeds nog steeds hard nodig.
Vanuit de Nederlandse doopsgezinde broederschap is
inmiddels meer dan € 60.000 (!) bijeengebracht,
waarvoor onze hartelijke dank.
Uw bijdrage is welkom op:
Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Gerrit Jan Romeijn,
secretaris Doopsgezind WereldWerk: secretariaat@dgwereldwerk.nl

TERUGBLIK KETI KOTI VIERING 26 JUNI 2022
Op 26 juni organiseerde de Evangelische Broeder Gemeente een Keti koti viering.
Keti koti betekent 'ketenen gebroken'. Het was een viering waar iedereen welkom
was en waar wij waren uitgenodigd om samen met de broeders en zusters van
de EBG stil te staan bij de donkere periode van de slavernij en de afschaffing
ervan te vieren. We zongen samen liederen in het Surinaams. We luisterden ook
naar een toespraak van Astrid van Engel. Astrid begint de toespraak met het
zingen van de gospel Oh, freedom:
Oh, freedom, oh, freedom,
oh, freedom over me.
And before I be a slave
I will be burried in my grave
and go home to my Lord
and be free
Toespraak van Astrid van Engel
met beelden uit de tentoonstelling
gemaakt door Guno van Engel
Astrid: “Ik ben geboren in 1957. De
slavernij in Suriname is afgeschaft in 1863, dus toen ik geboren werd was de
slavernij 94 jaar afgeschaft. Niet zo lang voor mijn geboorte denk ik dan, als je
bedenkt dat leeftijden van 80 en 90 plus normaal zijn.
Wie is hier 60+. Wie van jullie heeft zijn afo, overgrootmoeder, of misschien zelf
zijn totro, betovergrootmoeder gekend? Ik heb mijn afo gekend. Ik was 20 toen
ze stierf. Wat jammer dat ik niets over de slavernij aan mijn afo gevraagd heb,
om daardoor eventueel persoonlijke verhalen te horen.
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Misschien is het ook wel
goed zo, het zou misschien te pijnlijk zijn;
oude wonden weer openen. Hoe ouder ik word
hoe meer ik het gedrag
van de generatie van
mijn ouders en grootouders ga begrijpen (lijfstraffen bijvoorbeeld, ze
hadden geen ander voorbeeld). Waarom zijn mijn
voorouders
slachtoffer
geworden van de transAtlantische slavernij? Waarom hebben tot op de dag van vandaag nakomelingen
van mijn voorouders last van dit verleden?
Laten wij bij het begin beginnen.
Het begon allemaal in 1492 toen Columbus Amerika ontdekte. De geschiedenis
vertelt ons dat de toenmalige Paus de niet westerse wereld verdeelde tussen
Spanje en Portugal. Al gauw deed de rest van Europa mee aan de zogenaamde
ontdekkingsreizen. Ze claimden landen waar ze in eerste instantie gastvrij door
de inwoners werden ontvangen.
Het duurde niet lang voordat de oorspronkelijke bewoners, de indianen, hun land
en hun vrijheid kwijt waren. De indianen stierven massaal door onder ander de
ziekten die de gelukszoekers meenamen. Mensen van het Afrikaanse continent
werden ontvoerd, mannen vrouwen en kinderen. Onder erbarmelijke
omstandigheden werden ze over de Atlantische oceaan naar een ander continent
vervoerd, waar ze ook onder nog ergere omstandigheden hun verder leven
moesten slijten.
Het vreemde van dit alles is dat de hebzucht en de mensonterende behandeling
van de oorspronkelijke bewoners met de bijbel in de hand werd goedgepraat door
geestelijken en intellectuelen.
In het zendingsbevel uit dezelfde bijbel staat, ‘Gaat heen en verkondig het
evangelie en leert hen alles wat ik U geboden heb’ (Mattheüs 28 vers 19 en 20).
Er staat bijvoorbeeld ook in Leviticus 19 vers 18: ‘Heb uw naasten lief gelijk uzelf.’
In het nieuwe testament wordt dit herhaald. En toch is precies het
tegenovergestelde gebeurd: liefdeloosheid, uitbuiting, moord, etc. met de bijbel
in de hand.
Enkele mensonterende wreedheden wil ik u niet onthouden:
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Susanna du Plessis, die een kind
van een tot slaafgemaakte
moedwillig verdronk, omdat het
kind bleef huilen. Ook liet ze een
borst van de slavin Alida afhakken, omdat haar man belangstelling voor Alida had.
Het slavenschip Leusden die aan
de monding van de Marowijne
rivier op een zandbank lek sloeg
met 664 tot-slaaf-gemaakten.
Het werd de tot-slaaf-gemaakten onmogelijk gemaakt het schip te verlaten. Alle
slaven kwamen om, terwijl de bemanning zichzelf in veiligheid bracht.
Gezinnen die uit elkaar gerukt werden. Kinderen
en volwassenen werden ontvoerd en tot slaaf
gemaakt. In de slavernij werden er ook gezinnen
gesticht uit liefde. Wat gebeurde er? Gezinsleden
werden door slavenhouders weggerukt en
doorverkocht, soms onder het mom “ik kan niet
anders, het is gewoon noodzaak, zo gauw het
kan koop ik je terug en ik zorg ervoor dat je vrij
komt”. Mooi niet. Stel je voor dat je kind van de
ene op de andere dag niet meer thuis komt, of
dat er zomaar iemand voor de deur staat en je
kind, je man of je vrouw meeneemt zonder dat
je er iets aan kan doen. Vreselijk moet dat zijn geweest.
Misschien heeft u het boek “de negerhut van oom Tom” wel eens gelezen. Ik heb
het in mijn jeugd gelezen en had mijn oordeel over oom Tom al klaar. Ik vond
hem een lafaard, net zoals velen van mijn generatie denken of dachten
Recentelijk heb ik het boek weer gelezen en heb mijn mening moeten bijstellen.
Deze man had zo een vertrouwen in de goedheid van de mens en werd
gewetenloos teleurgesteld. Hij werd verkocht onder het mom van: ik kan niet
anders, het moet gewoon. Als het later beter gaat koop ik je terug en ik zorg
ervoor dat je vrij komt.
Ik krijg bij het lezen van dit boek de indruk dat deze man een zorgzame vader
en een liefdevolle partner was. Misschien heeft zijn houding , laf zoals ik toen
dacht alles hiermee te maken. Wie zal het zeggen. Maar in tegenstelling tot velen
heeft hij geweigerd om zijn mede tot-slaaf-gemaakten af te ranselen in ruil voor
de goodwill van de slavenhouder met alle gevolgen van dien.
In handelingen 17:26 staat: Hij heeft uit één enkele mens het gehele menselijke
geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft
de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Deze
door God ingestelde scheppingsorde is totaal kapot gemaakt. De oorspronkelijk
bewoners van Amerika, Australië en Nieuw Zeeland zijn verdreven of vermoord.
De gevolgen hiervan zijn tot op vandaag voelbaar. De Arowakken, de oorspron-
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kelijke bewoners van Suriname, zijn van de kaart geveegd, vermoord of bezweken aan geïmporteerde ziekten.
Uiteindelijk is er een einde gekomen aan deze zwarte bladzijde in de menselijke
geschiedenis, de prijs was hoog en die betalen wij nog steeds. Ontworteld en
ontmenselijkt kregen de tot-slaaf-gemaakten bij de afschaffing van de slavernij
een andere naam. Ruim 7.000 familienamen van bijna 35.000 tot-slaafgemaakten die in het koloniale Suriname op plantages werkten, zijn bewaard
gebleven. Hoewel de slavernij werd afgeschaft in 1863, werden de tot-slaafgemaakten nog 10 jaar lang gedwongen te werk gesteld. Ook werden niet de tot
slaafgemaakten gecompenseerd voor hun leed, maar kregen de eigenaren van
de plantages compensatie van 300 gulden per slaaf.
De ex-slaven bleven met lege handen achter en ontvluchtten de plantages zo
gauw het kon. De lege plekken werden opgevuld door contractarbeiders uit Azië,
die ook geen makkelijk leven hadden op de plantages.
Ik wil hiermee de huidige generatie nergens verantwoordelijk voor stellen. We
moeten ons er met zijn allen van bewust zijn dat dit geen verhaal is maar
keiharde realiteit waarover tot kort geleden niet over gesproken werd op school.
Het is de geschiedenis van zowel de nazaten van de tot-slaaf-gemaakten als van
de slavenhouders en slavenhandelaren. Wel een heel zwarte bladzijde uit de
geschiedenis.
Nu nog kunnen we de gevolgen zien van deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis
zien. Discriminatie is aan de orde van de dag soms heel sneaky (jij bent anders),
maar vaak ook openlijk en keihard. Sommigen van jullie hebben zeker de
documentaire over discriminatie bij de politie gezien. Hartverscheurend vond ik
dat. En dat gebeurt nu in 2022. Laten we onze ogen niet sluiten voor dit onrecht
en doen alsof het niet bestaat.
Laten we samen onze schouders
eronder zetten om dit onrecht aan te
pakken. Maak dat de strijd en het
lijden van onze voorouders niet voor
niets is geweest. Ik wil eindigen met
de tekst uit Galaten 5 vers 1:
‘Christus heeft ons bevrijd. Daardoor
kunnen we als vrije mensen leven.
Houd dus vol en laat niemand je
weer slaaf maken’, omdat God ons
heeft vrijgemaakt, zijn we waarlijk
vrij.”
TERUGBLIK BUITENDAG 10 JULI 2022
Op een schitterende zomermorgen gingen de Waalse gemeente en Doopsgezinde
Gemeente op bezoek bij de Parkstraatgemeente en hadden we een gezamenlijk
bezinnend moment rondom het thema op weg gaan, het leven als een reis. Ook
waren er mensen van de Evangelische Broedergemeente en de Jansbeek ekklesia
met als doel dat de leden en vrienden van de kleine gemeenten rond het
Musispark elkaar beter leren kennen. We zongen de liederen ‘God roept de mens
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op weg te gaan’ en ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’, ‘Wij trekken maar
verder’ en de canon ‘Geroepen om op weg te gaan’. Er was een dirigente in huis
die deze canon spontaan begeleidde. Er was die dag geen organist of pianist
beschikbaar, dus werd er op de dwarsfluit gespeeld ter begeleiding door Aly en
later ook door Nienke van Geenen van de Parkstraatgemeente, die dit spontaan
aanbood en het leuk vond om te doen.
Ds. Jaap Marinus las een gedicht van Toon Hermans voor:
Vindt u het niet een beetje jammer...
dat als er een nieuwe dag begint...
dat wij dan zo weinig terugdoen?
Ik heb weleens zo het idee
dat we iets te vanzelfsprekend leven.
En dat we soms een dag geleefd hebben
zonder het te merken.
Kijk, af en toe heb ik eens een goed
moment. Dan kijk ik naar mijn handen.
Heel bewust. Heel bewust.
En opeens dringt het tot mij door
hoe geweldig het is...
dat je die handen kunt bewegen.
Ze bewegen.
En ze worden niet elektrisch
aangedreven.
Ik dacht dat dat een wonder was
in elk van ons.
Als u ook eens zo’n moment hebt,
zeg dan wat.
Zeg dan gewoon:
Dank u wel dat ik kan bewegen.
En dat ik kan lopen.
En dat ik kan zien.
En dat ik kan horen.
En dat ik kan spreken.
Dank je wel dat ik kan zingen.
Toon Hermans — Onemanshow 1997
Na het koffiedrinken gingen we naar buiten om in de wijk van de Parkstraatgemeente het Spijkerkwarier de speurtocht te lopen die de schoonzoon van Diny
en Foppe had gemaakt. Dat was een hele leuke speurtocht langs tuinen in het
Spijkerkwartier, zoals de Ecologische tuin en de Watertuin. Nooit geweten dat er
zoveel mooie tuinen verscholen liggen in die wijk. We liepen langs wel zeven
tuinen. Samen pratend en onze ogen uitkijkend onderweg, leerden we niet alleen
elkaar, maar ook de buurt beter kennen. Ter afsluiting genoten we van een lunch
bij brasserie Thialf waar de kinderen (en ook sommige volwassenen) heerlijk in
de speeltuin konden spelen. Zo’n mooie, zonnige dag samen buiten smaakt naar
meer!
Aly Meijer

Vredesweek 2022: 17 – 25 september
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Het thema van de Vredesweek is: Generatie
Vrede. Met het geweld en oorlog die er in de
wereld is, worden niet alleen christenen
maar alle mensen van goede wil uitgedaagd
om zich in te zetten voor vrede. Ook de Raad
van Kerken in Nederland roept hiertoe op. In
deze week komt in veel kerken in Arnhem
vrede aan de orde en bidden wij om vrede.
Dit programma is opgesteld door de Raad van Kerken Arnhem, het
Coventrygebed en de Jansbeek Ekklesia. Er zullen wellicht updates van het
programma volgen. In veel kerken is er aandacht voor de Vredesweek.
Voor algemene informatie over de Vredesweek kan men terecht op de website:
https://vredesweek.nl/.
Vrijdag 16 september 2022
Conferentie Bridge to the future. Dit valt niet onder de Vredesweek, maar het
hangt er wel nauw mee samen. De Vredesweek valt samen met de herdenking
van de Slag om Arnhem in 1944. Op 16 september is er van 13.30 tot 16.30 uur
in Musis Sacrum een conferentie: ‘De erfenis van Indië. Hoe om te gaan met ons
koloniale verleden?’ Zie voor verdere informatie: https://bridgetothefuture.nl/
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
Op vrijdag 16 september is er van 12.30 tot 13.00 uur in de Waalse Kerk het
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening. Het thema is gewijd aan de
Vredesweek.
Waalse Kerk Open :
Welkom voor individuele stilte en gebed voor vrede en verzoening
Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, vrijdag 16 sept, 13.00- 15.00 uur.
Naast herdenken, wat de Slag om Arnhem met zich
meegebracht heeft voor zoveel militairen en voor
Arnhemse burgers en hun stad, nodigen we u uit stil te
staan bij, een lichtje aan te steken en te bidden voor vrede
en verzoening in zoveel landen en regio’s, waar oorlog en
onderdrukking heerst.
Zaterdag 17 september 2022
Stiltekring
Op zaterdag 17 september 2022 is er bij de
start van de Vredesweek van 12.00 - 12.45
uur een Stiltekring. Deze Kring is op het
plein voor de Waalse Kerk. De Vredesbeweging Pax heeft landelijk opgeroepen
om overal stiltekringen te houden. In deze
Stiltekring worden teksten afgewisseld met momenten van stilte. Aansluitend is
er gelegenheid om koffie te drinken en een kaarsje op te steken in de Waalse
Kerk. (foto: Dick Duyst)
Zondag 18 september 2022
Dienst in de Grote of Eusebiuskerk
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Bij de start van de Vredesweek organiseert de Protestantse Gemeente Arnhem
een kerkdienst in de Eusebiuskerk om 10.00 uur. Iedereen is welkom.
Voorganger is ds. Monique Maan.
Verdieping op de zondagochtend rond het thema
vrede.
Waalse Kerk, 10.00 - 11.00 uur.
Opgeven:c.follender@eusebiusparochie.nl
Samen een tekst lezen en bespreken en ons afvragen,
hoe het gelezene ons aanspreekt.
Woensdag 21 september 2022
Oecumenische pelgrimsviering
Wandeling rond het thema Vrede vanuit de
Waalse Kerk, 9.30 – 13.00 uur. Men kan zich
aanmelden bij Aly Meijer:
predikant@doopsgezindenarnhem.nl of tel.
06-26493146 maar het is niet noodzakelijk..
Korte meditatieve viering met aansluitend
koffie/thee en daarna, voor wie wil, een
wandeling naar en in park Sonsbeek, waarin
we ons in stilte bezinnen over een vraag rond vrede. Al pratend over dit
onderwerp lopen we terug naar de Waalse kerk. E.e.a. staat onder leiding van
Aly Meier, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. Meer info staat op
de website (https://www.doopsgezindenarnhem.nl/) van de Doopsgezinde
Gemeente en die van Jansbeek Ekklesia (https://jansbeekekklesia.nl/)
Vrijdag 23 september 2022
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
Op vrijdag 23 september is er van 12.30 tot 13.00 uur in de Waalse Kerk het
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening. Het thema is gewijd aan de
Vredesweek.
Zaterdag 24 september 2022
Stilte wandeling met het thema vrede op zaterdag 24 september
Op zaterdag 24 september 2022 is er een stilte wandeling met het thema vrede
georganiseerd door Frisse Lucht, deze keer o.l.v Arjen Hiemstra. Eén startlocatie
is het viaduct over de N325 bij IJsseloord 5, 6825 LS Arnhem. Verzamelen om
10:00 uur. De activiteit duurt ongeveer anderhalf uur. Of zie in de week
voorafgaand aan 24 september de Facebookpagina Frisse Lucht Arnhem voor de
startlocatie.
Zondag 25 september 2022
Oecumenische Viering in Arnhem Zuid
Bij de afsluiting van de Vredesweek is er in Arnhem-Zuid op zondag 25 september
een oecumenische viering in de Lucaskerk. Deze viering wordt georganiseerd
door de Protestantse Gemeente Arnhem (wijkgemeente Zuid), de Parkstraat
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Gemeente en de Eusebiusparochie. Aanvang 9.45 uur. Pastor Ronald Heinen, ds.
Jaap Marinus en ds. Pierre Eijgenraam gaan voor.
Viering bij de Baptistengemeente Arnhem Centrum
Op zondag 25 september 2022 is er om 10.00 uur een dienst in de
Baptistengemeente Arnhem Centrum (Willem van Kleeflaan 6, Arnhem) waar
aandacht gegeven wordt aan de Vredesweek een speciaal aan een bede voor
vrede in Oekraïne. De viering zal worden voorbereid met Oekraïense
vluchtelingen. Er zijn liederen voor Vrede, Oekraïense muziek, posters over de
situatie in Oekraïne en voorbeden voor vrede. Iedereen is welkom.

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.

AGENDA
Wanneer?
Zo 4 sept
Vrij 9 sept
Zo 11 sept
Za
17 sept
Zo 18 sept
Di
20 sept
Wo 21 sept

15:00
16:00
10:00
10:00
19:30
9:30

Wat?
Dienst, Aly Meijer
Gemeenteweekend
Dienst, Aly Meije
Vredesweek tot 25 sept
Dienst, Aly Meijer
Kerkenraadsvergadering
Pelgrimsviering

Waar?
DG kerk Zutphen
Dopers Duin, Schoorl
Dopers Duin, Schoorl
Zie blz. 15 e.v.
Waalse kerk, Arnhem
Huize van der Wijk-Dirkse
Waalse kerk, Arnhem
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Vrijzinnig Leerhuis Elspeet
Voor meer informatie en
aanmelden kunt u contact
opnemen met Vera Kok
(020 – 6230914 of
vrijzinnigleerhuis@ads.nl)

seizoen 2022/2023

4 weekenden van studi
e en ontmo
etingen
Als oppervlakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek en
ondoordachte overtuigingen niet op prijs gesteld worden, dan is het Vrijzinnig
Leerhuis op Mennorode in Elspeet een plaats waar u zich thuis zult voelen. Grote
thema’s worden hier op een nieuwe manier - intellectueel, open en vrij van
vooroordelen - benaderd.
Thema’s: november Narcisme (Leo de Graaf,), februari Thuis op aarde (Jaap
Bruezewitz), maart Eer (Alfred van Wijk), juni Verveling (Alex Noord).

CITAAT VAN DE MAAND

Er zijn veel hanen die denken dat de zon door hen opkomt.
(onbekend)

INZENDEN KOPIJ voor het september nummer van het GemeenteNieuws:
uiterlijk maandag, 19 september 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.

