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VOORWOORD
Over het gemeenteweekend dat van 9 tot 11
september jl. plaatsvond in Dopersduin leest u
verderop in dit GemeenteNieuws nog uitvoerig,
maar ik wil er toch graag iets over kwijt. Los van het
geluk dat we met het weer hadden, was het in alle
opzichten een stralend en verbroederend weekend. Dit zeg ik ook vanwege de
vernomen beleving, een week later, van een van de deelnemers: “Het leek wel
of ik een week ben weggeweest.” Dat gevoel kwam denk ik vooral door de
gevarieerdheid van het programma en de diversiteit van onder meer de leeftijd
van de deelnemers. Kortom een mooie ervaring om op terug te kijken en hopelijk
het begin van een (jaarlijks?) terugkerende traditie!
Een week later valt de regen met bakken uit de hemel. Ik kan mij niet heugen
dat ik regenval eerder in mijn leven zo omarmd heb, haast als een broeder. Dat
is voor mij de essentie van onze doopsgezinde broederschap: je omarmt elkaar
onvoorwaardelijk; de een wellicht wat inniger en net iets langer dan een ander.
Maar je neemt elkaar zoals je bent, met die onvermijdelijke ‘nukken’ en kleurrijke
kwaliteiten. Net zoals ik die broodnodige regen figuurlijk omarmde. De regen die
o zo belangrijk is voor ons als mensheid en al het verdere leven op aarde, ook al
word je er nat en koud van.
Tijdens het afscheid van het gemeenteweekend omarmden we elkaar letterlijk:
Aly omarmde als eerste de persoon naast haar in de kring en diegene volgde haar
voorbeeld weer en zo omarmden we elkaar uiteindelijk allemaal.
Zo sluit ik dit voorwoord toch af met het gemeenteweekend in de hoop dat er
volgende keer nog meer broeders en zusters mee kunnen en willen gaan!
Anne-Rie Bus

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 2 oktober gaat Aly voor in de Waalse
kerk. Dan is er om 10.00 uur in de Waalse kerk
een regenboogviering. Er komen twee koren
zingen: Het Herenakkoord
uit Arnhem en kwintet ‘De
Wilde Bessen’ uit Utrecht.
De koren zingen liederen
over het belang van
vriendschap, het samen
optrekken en bij elkaar horen. Ze zingen over de dankbaarheid voor het leven, inclusief de duisternis en de
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lichtheid, over respect voor de aarde en de
ander en over dat je kinderen niet je bezit
zijn, maar van het leven zelf. De liederen
worden afgewisseld met gesproken teksten. Iedereen is welkom om te komen
luisteren en ook om samen te zingen!
Zondag 16 oktober 10:00 uur leidt Aly een
Avondmaalsviering. We vieren dat we
samen gemeente zijn, waar eenheid is, maar soms ook verdeeldheid. Hoe gaan
we om met verdeeldheid, hoe worden we weer één? Is het nodig om het altijd
maar met elkaar eens te zijn of mag er ook verdeeldheid bestaan? Dat is het
thema van de dienst.
Van de kerkenraad
Ieder wordt uitgenodigd voor de najaarsledenvergadering op zondag 6 november.
Agenda Algemene Leden Vergadering, zondag 6 november 2022 om 10.00
uur, Waalse Kerk
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom en opening door voorzitter zr. Dieuwertje van der Wijk-Dirkse
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Notulen van de voorjaarsledenvergadering van 15 mei 2022
Terugblik predikant afgelopen jaar
Begroting 2023
a. Toelichting door de penningmeester zr. Diny Wouda
b. Advies Financiële Commissie
7. Stichting Vermogens Beheer
a. verslag kascommissie
b. reservelid kascommissie
8. Open gesprek over logo gemeente
9. Open gesprek over samenwerking (Parkstraat)gemeente(s)
10.Rondvraag
11.Sluiting
De notulen van de vorige ledenvergadering zijn op te vragen via 024 - 322 1076
of secretaris@doopsgezindenarnhem.nl,
Voor inzage in de financiële stukken kunt u een afspraak maken met de penningmeester, Diny Wouda:
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl of 026 - 382 7782.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Correctie op eerder vermeld adres:
br. Hans van Zetten, Insuladei kamer 254, postcode 6824 HK Arnhem
Onno en Marjan van Binsbergen
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DE PEN

van Diny Wouda

‘In de tuin van mooie herinneringen is het altijd zomer.’
Shakespeare.
Bij het lezen van deze uitspraak denk ik aan vorige week. Op 1 september waren
Foppe en ik 50 jaar getrouwd. Je denkt terug aan dat moment waarop je voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand staat. De mensen waar je van houdt om je
heen, hele fijne herinneringen
In 2002 zijn wij aanwezig op de Fermanje Pôle bij een kerkelijk huwelijk van de
zoon van vrienden. In gesprek met Gerke van Hiele, die de dienst leidde,
vertelden we dat wij deze stap toen niet gezet hebben. We waren nog niet zo
ver, waarop Gerke luidt lachend verkondigde dat het daar nooit te laat voor is.
Zo’n uitspraak blijft hangen en we kaartten dit aan bij Andries Bakker, onze
predikant in Drachten. En op 1 september 2007 was het dan zover. En weer de
mensen waar je van houdt om je heen, zonder drie van de vier ouders, maar nu
wel met de kinderen.
Op 2 september vierden we ons 50 en 15 jarig huwelijk in het Openlucht Museum
in Arnhem. En weer de mensen waar je van houdt om je heen. Helaas geen
ouders meer en ook onze zoon Friso niet maar wel de kinderen en zeven
kleinkinderen. En natuurlijk familie en vrienden. Een paar die er vijftig jaar
geleden bij waren maar een groter aantal die ook het moment van vijftien jaar
geleden met ons gedeeld hebben.
Wij staan die dag stil bij een uitspraak van Mark Twain:
‘De beste manier om mensen echt te leren kennen is door met ze op reis te gaan.’
En dat hebben we gedaan, met al die dertig mensen. En of het nu een camping
in Lochem was of een reis naar Vietnam, we hebben elkaar beter leren kennen
en allemaal zijn we er van overtuigd dat het nog beter kan.
Het was zomer die dag, letterlijk want het zonnetje scheen. Met de vele herinneringen die we die dag in zo’n prachtige omgeving van het Nederlands Openlucht
museum konden delen.
Onvergetelijk!
Herinneringen in het leven
Zijn als zout in een maaltijd
De juiste hoeveelheid brengt smaak
Teveel bederft de smaak
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 gasten als zij
spontaan een verhaal willen vertellen of iets willen meedelen.
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OPBRENGST COLLECTES
September
Eigen gemeente
€ 76.72
Vredeswerk DG Wereldwerk € 101.21

BESTEMMING COLLECTES
Oktober
2 okt
Vluchtelingenwerk
16 okt
DG Zending

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

VAN GOD LOS ? De onstuimige jaren zestig".
Tentoonstelling in museum het Catharijne Convent te Utrecht
Onlangs was ik weer in het museum Catharijne Convent te Utrecht om de
tentoonstelling met bovengenoemde titel te bezoeken. Ná die over Maria
Magdalena en Franciscus aldaar was dit wederom een echt hoogtepunt.
Verwelkomd door Bob Dylans "The times they-are-a-changing" liep ik de zalen
door : veel herkenning, hoewel ik als "non-katholiek" in een rooms-katholieke
omgeving in West-Brabant (1955 - 1969) daar toch nog wel een relatieve
buitenstaander was, maar, noodgedwongen, schoolgaand op een school met
middelbaar RK-onderwijs : het Mollerlyceum in Bergen op Zoom (waar ook ene
Ed Nijpels groot werd), heb ik genoten.
Mij troffen de relatief revolutionaire
veranderingen in kerkelijk Nederland, vooral in de RK-kerk. Had die
niet verwacht, terwijl ik die meemaakte; "een caleidoscopisch beeld
van de religieuze veranderingen in
een roerig tijdperk" schrijft de
brochure annex catalogus: schilderijen (o.a. Kees Buurman), beeldhouwwerken (o.a. Wim de Haan),
foto's van gesloopte en nieuw gebouwde kerkgebouwen in die jaren.
"De geest waait waar jij wilt"
(Simon Vinkenoog, 1966); GK
(Simon) van het Reve, Freek de
Jonge, Oek de Jong, Jan Wolkers
c.s. de video's met Godfried Bomans, De God van Provo etc.;
weekblad "De Nieuwe Linie". Mijn
hart werd week.
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Opstandigheid (intern) enerzijds en verzoening en verbreding tot een oecumenische beweging anderzijds. Mooi om dit allemaal in twee uren lopen mee te
maken en me te herinneren: vrouwen die hun zeer terechte rol in de kerk en
geloofsbeleving opeisen. We mogen onze boodschap extern koesteren.

Ook mooi de 2 keren dat de ADS in beeld wordt genoemd (vakantie in
Fredeshiem) en de Doopsgezinde Vredesgroep.
(brochure evt. ter inzage bij "onze" predikant Aly Meijer).
Ik heb alle 24 (!) relevante lezingen gemist, maar ik was er ooit bij - in die tijd
en met mijn volle verstand. En dat neemt niemand mij meer af: de Oecumenische
Basisgroep Arnhem (1979 - 2001); q.q. voorzitter Raad van Kerken Arnhem (ooit
- later).
Johannes (voorheen Aris) Kon.
TERUGBLIK ZOMERDIENST IN DE EUSEBIUS EN INTREDEDIENST IN
ZUTPHEN
Eind augustus ging ik voor het eerst voor in de
grootste kerk van Arnhem, de Eusebius. Ik wilde
het over nietigheid en nederigheid hebben. Dat leek
me wel een goed onderwerp voor zo’n gelegenheid,
want in zo’n grote kerk voel ik me heel erg klein.
Misschien ken je dat gevoel van nietigheid. Hoe
voel jij je als je ‘s nachts over de pikdonkere
camping loopt en je onder de indruk bent van de
grote hoeveelheid sterren? Of als je met je autootje
door een wereldstad rijdt en in de file staat? Of als
je in een overvolle metro tussen vooral vriendelijke
mensen staat, sommigen misschien wat chagrijnig?
Ik voel me dan net een miertje, zo klein.
Ik heb het als mens allemaal niet in de hand, het
leven niet, de weg die ik bewandel niet, de
waarheid niet. Ik vind dat goed om te beseffen. We zijn allemaal afhankelijk, van
elkaar, van omstandigheden, van wat we hebben meegekregen en hebben
meegemaakt. Daarom ging ik tijdens de intrededienst in Zutphen ook knielen
voor God, om God te bedanken voor het werk wat ik mag gaan doen in de
Doopsgezinde Gemeente Zutphen. Daar ben ik dankbaar voor.
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Echt impact maken op de gang van het leven, nee.
Dat kan ik niet. Is het dan wel genoeg wat ik doe,
wat ik bijdraag aan deze wereld? Wat ik doe op mijn
vierkante meter? Doen we wel genoeg als doopsgezinden? Je moet je geloof toch omzetten in daden
heb ik altijd geleerd, daden gaan woorden te boven,
anders is je geloof niks waard. Kunnen wij als
individu of als kleine gemeenschap wel genoeg
bijdragen?
Vooral de verkeerde invloed lijk ik te hebben op de
wereld. Als je rijk bent, heb je relatief veel invloed
op je omgeving. Onze ecologische voetafdruk als
mens is groot. We gebruiken (te) veel water door
bijv. de koffie die we drinken, de avocado’s die we
eten en de kleding die we dragen. Het leefgebied van
wilde dieren is steeds kleiner. Er zijn wel meer tijgers bijgekomen en walvissen,
maar hun leefgebied moet dan ook groter worden.
Eigenlijk is het best wel goed om nietig te zijn, om niet zoveel te hebben, want
je hebt dan ook een veel kleinere ecologische voetafdruk en is er meer plek voor
de natuur. Natuur waar wij natuurlijk van afhankelijk zijn en onderdeel van zijn,
maar dat lijken we te zijn vergeten. Mijn voetafdruk is vele malen groter dan van
mensen die zelfs geen toegang hebben tot schoon drinkwater.
Wat mij hoop gaf, was een TedxTalk van bioloog Leen Gorissen. Zij sprak over
nederigheid, wij mensen mogen wel wat nederiger zijn ten opzichte van de
natuur. De natuur is zo slim, die heeft een natuurlijke intelligentie om te
regenereren. Regeneratie van het leven, het leven steeds weer herstellen, tot
bloei brengen, dat is wat de natuur al eeuwen, miljoenen, biljoen jaren doet. De
natuur wordt steeds slimmer daarin. Ze vertelde over de slimme impact op
levenscycli van walvissen en wolven, van plankton en termieten, van
paddenstoelen en bomen. Als mens kunnen wij daar alleen maar met heel veel
bewondering naar kijken. En we kunnen de natuur een handje helpen, de
regeneratieprocessen te stimuleren, en die vooral niet teveel in de weg te zitten.
Dan is er veel herstel van natuur mogelijk en ook in een relatief korte tijd. Er is
dus hoop, als wij mensen onze nietigheid in de immense natuur willen omarmen
en onze impact bereid zijn te verminderen. Dan is er genoeg voor wel tien miljard
mensen las ik gisteren in de krant. Ook al zo’n hoopvolle boodschap. Dan zou het
kunnen zijn dat degenen die nu achteraan in de rij staan meer voorop komen te
staan en de eersten worden, die profiteren van de rijkdom die de natuur ons
geeft.
We leven in een spannende tijd. Ik heb het gevoel dat we een kantelpunt
bereiken: gaan we de aarde alleen nog maar meer uitputten of gaan we de aarde
helpen met regeneren? We plegen niet alleen te veel roofbouw op de natuur,
maar ook op onszelf, want soms doen we juist teveel, werken we onszelf voorbij,
willen we tevéél klaarstaan voor anderen en komen we op een punt dat de kan
leeg is. Dan kunnen we niet meer.
Dit zei God: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding,
in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ (Jesaja 30:15)
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Tijdig
ophouden,
is
beter
dan
volhouden tot er niets meer bij kan,
zegt Lao Tse in het boek van de Tao en
de innerlijke kracht, dat ik deze zomer
gelezen heb. We hebben zelf ook tijd
nodig om te regenereren en opnieuw op
te laden, daarvoor is de zomerperiode
een goed moment. Even niet alleen
maar goed zijn voor een ander, maar
ook goed zijn voor onszelf. Ik hoop dat
iedereen daar goed aan toe is gekomen,
deze zomer. Ook tijdens het gemeenteweekend in Dopersduin konden we op adem komen, zoals je in het verslag van
Annelies hierna kan lezen.
Heb geduld en vertrouwen, zoek rust en inkeer in jezelf. Daar vind je het geluk,
je innerlijke kracht. Dan zul je een bron van rust zijn voor anderen.
Aly Meijer
TERUGBLIK GEMEENTEWEEKEND DOPERSDUIN
Van vrijdagmiddag 16.00 uur tot en met zondagmiddag 14.00 uur waren we te
gast in Dopersduin in Schoorl. Dopersduin is een doopsgezind Broederschapshuis.
Het huis ligt op een prachtig terrein. Bij aankomst tussen 16.00 en 17.00 uur
kregen we koffie en thee. Daar kregen we ook van Aly de sleutel van onze kamer.
Iedereen een eigen kamer in Slaaphuis 3. Deze kamers zijn voorzien van een
douche en toilet.
Om 18.00 uur een heerlijke maaltijd met brood en soep. Na de afwas om 20.00
uur verzamelden we ons in de serre. De deelnemers waren Anne-Rie en Hans;
Annelies; Gert; Henriëtte en Ruud; Jaap; Marjan en Onno; Wil; Aly; Dieuwertje
en Pieter, Melle, Veerle en Eva.
Onze eerste bijeenkomst begon met een uitleg over het thema van dit weekend:
"In dit huis". In het GemeenteNieuws heeft al steeds een deel van het lied van
Veldhuis & Kemper met dezelfde titel gestaan.
Aan de hand van verschillende kaartjes kon je aangeven waarom je mee bent
gegaan met dit weekend. Zo leerde je elkaar ook nog wat beter kennen.
De avond werd afgesloten met de avondsluiting in de kerk. Hierna gingen we
gezellig borrelen in de serre.
Zaterdagochtend zijn we gestart in de
kerk, eerst een moment van stilte,
daarna een ochtendgebed. Het ontbijtbuffet in de eetzaal zag er weer mooi uit,
erg smakelijk gegeten. Samen even
afwassen en op naar de eerste workshop.
Aly en Dieuwertje vroegen ons om met
behulp van diverse materialen uit de
natuur aan te geven wat je de drie
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belangrijkste dingen vindt van gemeente zijn. We begonnen in het midden van
het kunstwerk met het belangrijkste.
Er ontstonden mooie kunstwerken met bladeren, bloemen en gekleurd papier.
Iedereen kon zijn of haar kunstwerk toelichten. Er kwamen mooie, inspirerende
gesprekken op gang.
Na de lunch geen workshop, maar met
z'n allen naar het strand. Eerst een
kopje koffie en daarna een wandeling
over het strand. De zon hoog aan de
hemel, fijn gezelschap en goede
gesprekken waren de ingrediënten. Om
17.00 uur terug in Dopersduin hebben
we een "bonte middag" gehad. Veerle
nodigde ons uit om samen met haar de
pinguindans te dansen. Ruud verraste
ons als Haagse Harry en Henriëtte las
een prachtig gedicht voor van Annie
M.G. Schmidt. Marjan vertelde over haar ervaringen over een vakantie in
Broederschapshuis Bilthoven. Aly zong voor ons een lied van Brigitte Kaandorp.
Ze had zelfs een ukelele meegebracht. Tussen de bedrijven door zong Veerle
steeds een couplet van een door haarzelf bedacht lied.
Om 18.00 uur stond er een driegangendiner voor ons klaar. We hebben erg lekker gegeten. Gezellig om zo
met iedereen aan tafel te zitten. Steeds
weer in een andere samenstelling, een
andere gesprekspartner, maar wel
samen genieten van het eten.

Na het eten en de afwas verzamelden we
ons in de kerk voor een workshop. We
bespraken met z'n allen de 7 hoofdzonden
en de 7 deugden. Ieder die een hoofdzonde opnoemde, werd gevraagd of hij/zij
daar ervaring mee had. Het leverde veel
interessante gespreksstof op.
De avond hebben we afgesloten in de
kerk met het zingen van een aantal
liederen, die Gert prachtig begeleidde
op de piano. In de serre volgde nog een
afzakkertje en dan naar bed.
Zondagochtend om 8.00 uur was er een
moment van stilte in de kerk en om 8.30
luidden de klokken voor het ontbijt. Na
een heerlijk ontbijt verzamelden we ons
weer in de kerk voor de zondagsviering.
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Mooie liederen zongen we in zeven (!) talen, die Gert prachtig begeleidde op de
piano. We hoorden een verhaal over het Verdriet en de Hoop. De viering werd
afgesloten met een zegenbede.
Hierna gingen we in tweetallen 10 minuten in stilte wandelen (of zitten). Na deze
10 minuten las je de bezinnende vraag, die we allemaal hadden meegekregen.
Over deze vraag ging je dan 5 minuten in stilte nadenken. Je had daarna nog een
kwartier de tijd om samen over deze vraag te praten. De vraag, die je jezelf en
de ander stelde was: Hoe zorg jij
voor je verdriet en krijg je dan
weer hoop? Deze vraag leverde
ook weer mooie gesprekken op.
Voor mij was het een emotionele
ervaring. Het was fijn om dat met
mijn gesprekspartner te delen.
Terug bij de kerk hebben we
buiten in de zon koffie gedronken.
Om 12.30 uur was de lunch en de
afsluiting van het weekend.
Ik heb een bijzonder fijn weekend gehad. Dit Gemeenteweekend vond plaats in
Dopersduin, een plek waar ik al jaren als vrijwilliger kom. Verder was het een fijn
gezelschap. We hebben samen gelachen, gehuild, gezongen en geluisterd naar
elkaar. Ook was er gelukkig tijd om even alleen een ommetje te maken en even
met thuis bellen. Uiteraard hielp het mooie weer ook geweldig mee.
Aly en Dieuwertje hebben dit weekend
georganiseerd en samen met de twee
andere kerkenraadsleden, Anne-Rie en
Diny, mogelijk gemaakt. Dat hebben ze
heel erg goed gedaan. Een mooie locatie,
heerlijk eten en goede slaapkamers.
Bovenal, een mooi, gevarieerd en uitdagend programma.
Hartelijk dank hiervoor.
Wat mij betreft, volgend jaar weer een
gemeenteweekend. Ik hoop dat er dan nog meer leden, vrienden en
belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem met ons meegaan.
Annelies Wigman-Selis
TERUGBLIK PROPONENTSEXAMEN DS. JAAP MARINUS
Afgelopen 16 september studeerde ds. Jaap Marinus van de Parkstraatgemeente
af aan het remonstrants seminarium samen met twee medestudenten. Hij schreef
zijn eindscriptie over het remonstrantse gedachtengoed van de afgelopen 40 jaar.
Hij beschreef 7 kenmerken van dat gedachtengoed:
1. Vrijheid, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid.
2. Persoonlijk en ervaringsgericht geloof en de rol van de geloofsgemeenschap
of kerk.
3. Openheid voor kritiek en de voorlopigheid van (geloofs)uitspraken.
4. Gelijkwaardigheid van iedereen: mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s.
5. Openheid voor kunst, cultuur en wetenschap.
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6. Maatschappelijk engagement (diaconie, geloof en samenleving, praktische
spiritualiteit).
7. Zoektocht naar nieuwe relevantie en een ‘onderscheidend’ remonstrants
geluid.
Lense Lijzen, lid van het curatorium en predikant
van de Remonstrantse Gemeente Utrecht stelde
een vraag over oecumene: Is oecumene en het
onderhouden van interreligieuze contacten niet
ook één van de zeven kenmerken van het
remonstrantse gedachtengoed? Dat kan toch
niet zomaar worden weggelaten? Dit was een
lastige vraag, omdat Jaap dit onderwerp niet is
tegengekomen in de literatuur van de laatste 40
jaar over het remonstrantse gedachtengoed.
Ondanks de zenuwen vooraf, is Jaap goed door de vragenronde heen gekomen.
Hij heeft zijn scriptie met succes verdedigd en is nu proponent. Tijdens de liturgische viering speelde Jaap op zijn
gitaar en zong hij erbij over de schoonheid van het menselijk bestaan. Wie
weet is het proponentsexamen volgend
jaar opnieuw in Arnhem. Elise Vink van
de Parkstraatgemeente ziet dat wel
zitten, vertelde ze mij. Zij was de drijvende kracht achter de catering en de
organisatie van dit alles.
Aly Meijer
DINER PENSANT OVER UBUNTU
Een inspirerende avond over de essentie van Ubuntu
met Annette Nobuntu Mul, vrijdagavond 7 oktober
17:30 - 21:00 in de Arboretumkerk, August Faliseweg
22, Wageningen.
Annette Mul is initiator van de Ubuntu Society. Ubuntu
is de Afrikaanse filosofie waarin het mensbeeld ‘ik ben,
omdat wij zijn' allesbepalend is. Tussen de gangen van
het (vegetarische) diner door vertelt Annette over haar
ervaringen met de spiritualiteit van het Ubuntu.
Opgave voor 30 september (dus nu meteen) bij het
secretariaat: secretaris@arboretumkerk.nl
Kosten: € 20,- (voor spreker en diner) Het bedrag kan
worden overgemaakt naar: NL28 TRIO 0390 9950 88 t.n.v.
Stichting Arboretumkerk o.v.v. diner pensant
“Laten we elkaar omarmen en vasthouden. Niet strijden
tegen elkaar, maar samen strijden voor een vruchtbare,
verzoenende en duurzame wereld voor iedereen!
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THEMAKRING: EEN WERELD VAN VERSCHIL
Op donderdag 13 oktober begint om 13.30 uur de themakring in de gemeenschapsruimte de Elleboog van Nieuw Schoonoord in Velp. Deze gesprekskring is
iedere tweede donderdag van de maand. Het gesprek gaat over het nieuwe
jaarthema van de Doopsgezinde Broederschap: ‘Een wereld van verschil’.
Informatie en opgave: themakring@doopsgezindenarnhem.nl of neem contact op
met de predikant.
BIJBELKRING: OVER VROUWEN IN DE BIJBEL
Deze gesprekskring wordt iedere derde vrijdag van de maand van 13.30 tot 15.30
uur gehouden. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 21 oktober 2022. Plaats van
samenkomst is bij Marjan en Onno van Binsbergen thuis. Dit jaar staan vrouwen
in de Bijbel centraal.
Informatie en opgave: bijbelkring@doopsgezindenarnhem.nl of neem contact op
met de predikant.
WERELDWERKFESTIVAL
Zaterdag 22 oktober 2022 ben je welkom in Dopersduin tijdens het WereldWerkfestival! Jong en oud maken een ‘Wereld van verschil’. Het doel is de verschillen
op de wereld kleiner te maken.
Rondom dit thema kun je van alles
verwachten tijdens het festival:
workshops, muziek, theater, samen
eten en bijkletsen. Na de coronajaren zijn we hier wel weer aan toe!
Je bent al vanaf vrijdagmiddag 21
oktober 17.00 uur welkom in
Dopersduin en kunt tot en met
zondag blijven. Op zaterdag vindt
het festival plaats. Het is voor zowel
jong als oud. Dus ouders: kom met
je kinderen! En kinderen: neem
vooral je ouders, vrienden, opa’s en
oma’s mee!
We combineren het festival dit jaar met het verzenden van comforters voor
mensen in landen van oorlog. Tijdens het festival kun je ook werken aan een quilt
of comforter.
Binnenkort volgt meer informatie. Noteer de datum alvast in je agenda! Mocht je
ook graag mee willen doen met de organisatie van het WereldWerkfestival, meld
je dan bij Marijke Haisma. Per mail, of bel 06 2082 8223.
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
2 okt

10:00

Wo
Do
Zo

12 okt
13 okt
16 okt

19:30
13:30
10:00

Vrij
Do

21 okt
26 okt

13:30
9:30

Wat?
Viering van diversiteit,
Aly Meijer
Kerkenraadsvergadering
Themakring
Avondmaalsviering,
Aly Meijer
Bijbelkring
Pelgrimsviering

Waar?
Waalse Kerk
Huize van der Wijk-Dirkse
De Elleboog, Velp
Waalse kerk, Arnhem
Huize van Binsbergen
Waalse kerk, Arnhem

CITAAT VAN DE MAAND

INZENDEN KOPIJ voor het september nummer van het GemeenteNieuws:
uiterlijk donderdag, 20 oktober 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.

