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GEMEENTENIEUWS nr. 7
Juli en augustus 2016
Voorwoord
MENS MET EEN HART
Soms lijkt het leven makkelijker gezegd dan gedaan. De
tekenaar Mathias Hüter brengt met een paar speelse,
creatieve lijnen iets bij elkaar, alsof dit het
simpelste van de wereld is: een groot hart en een
mens wordt samengevoegd tot een mens met
vleugels, dus een engel. Wat geestig is het om zo’n
“rekensom te maken” en zulke verrassende
samenhangen te zien: dus engelen zijn mensen die
een groot hart hebben.
Soms is het echt zo eenvoudig. Er zijn mensen die een groot hart hebben – een
aandachtig, invoelend hart. Dat is een hart dat niet gesloten is, maar open is en
aanvoelt wat anderen nodig hebben - misschien zelfs beter dan dat de ander zelf door
heeft.
“Wees barm-hart-ig zoals je Vader barmhartig is.” zegt Jezus tegen zijn leerlingen en
allen die hem willen volgen (Lucas 6:36).
Het Nederlandse woord “(b)arm-hartig” is een leenvertaling van het Latijnse woord
“miser(i)-cors” – ellendig (arm) en hart, waarbij de b- een nieuw voorvoegsel is voor
arm. Het woord er-b-armen hangt daar mee samen.
Opmerkelijk is dat barmhartig(heid) bij de eerste woorden hoorde die bij de
verspreiding van het christendom vanuit het Latijn in het Germaans werd
geïntroduceerd. Blijkbaar hoort erbarmen bij de kernwaarden van het christelijke
geloof!
Het Griekse woord “oiktirmoon” dat bij Lucas en elders in het Nieuwe Testament
staat, beschrijft het medelijden dat zich uit in pijnlijk geraakt zijn door een ander en
hulpvaardig erbarmen met de ander.
Het Hebreeuwse woord “rachamim” (gevoel van erbarmen) dat al in het Oude Testament gebruikt wordt, wordt afgeleid van “racham”. “Racham” betekent moederschoot
en ingewanden. Dit binnenste lichaamsdeel gold als plek van het erbarmen, zoals bij
ons het hart als plek van de gevoelens wordt ervaren.
Wat mij raakt is dat barmhartigheid met ons binnenste te maken heeft. Dat wordt
uitgedrukt met het hart van barmhartigheid of de moederschoot/ingewanden
(racham) waar de diepste gevoelens zitten. Bovendien geeft Jezus er nog eens een
extra diepe dimensie aan door onze barmhartigheid te verankeren en te motiveren
met de barm-hartigheid van God zelf!
Ik vind het ook een eye-opener dat barmhartigheid tot de eerste woorden hoort die
bij het uitdragen van het evangelie vertaald werden in de Germaanse talen. Blijkbaar
hoort het mee-voelen, mee-lijden, mee-leven met een ander bij de kernwaarden van
christelijk denken, voelen, spreken en handelen. Het heeft onlosmakelijk met het
volgen van Christus en met het geloven in God te maken. Het brengt het edelste en
beste in een mens boven.
In de oorlog moesten de Arnhemmers evacueren vanwege de levensbedreigende
bombardementen in de stad. Zij vonden mensen die zich over hen ontfermden en hen
met open armen ontvingen in Apeldoorn en elders.
Toen de Zwitserse doopsgezinden bloedig vervolgd werden door de overheid, zetten
hun Nederlandse geloofsgenoten zich bij de overheid voor hen in. Zo vonden zij een
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veilig asiel en nog steeds zijn er leden met oorspronkelijk Zwitserse namen in onze
broederschap.
Dit geldt ook voor de vervolgde Hugenoten, die als protestanten in Frankrijk hun
leven niet zeker waren, en voor Joden uit Portugal die in de tolerante Nederlanden
een nieuw thuis vonden en een inbreng van onschatbare waarde hadden.
Zou barmhartigheid niet ook in onze tijd tot de kernwaarden van kerken en
gemeenten moeten horen? Zou het niet een doopsgezind getuigenis zijn vanuit ons
historisch geweten om ons voor barmhartigheid in te zetten? Erbarmen met hen die
kwetsbaar en wel of niet door eigen schuld getroffen zijn door nare omstandigheden –
zoals armen, zieken, vluchtelingen…?
Jezus roept zijn volgelingen op om niet alleen hun verstand maar ook hun hart te
laten spreken. De gemeente van Christus draagt de verantwoordelijkheid om juist
aandacht te vragen en te geven aan meer menselijkheid voor hen die in de
samenleving kwetsbaar zijn. Dat blijft een uitdaging ook in onze tijd. Wat kunnen wij
als (leden van de) Doopsgezinde gemeente doen?
Paul F. Thimm
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 19 juni luisterden we naar onze gastpredikant
André Maris, die sprak over “het kleine eren”. Zijn preek
en de video (tot het moment, dat de batterijen echt leeg
waren) zijn nog terug te vinden op onze website
(Publicaties -> preken en videodiensten). André begon met
een gedicht van Bloem over de Dapperstraat en deed aan
het eind van de preek een oefening met ons, waarin we het
bijzondere van een paar rozijntjes konden beleven. Het zijn
de kleine dingen, die het doen! De dienst werd afgesloten
met koffie en een heerlijke tractatie van Joop en Maria, die
60 jaar getrouwd zijn. De kleinheid van dingen die het
doen, is relatief en zijn voor Joop en Maria en allen die hun
een warm hart toedragen best wel groot. Natuurlijk waren
de bloemen uit de dienst voor het diamanten bruidspaar!
Op zondag 3 juli en zondag 17 juli zal Paul Thimm in onze dienst voorgaan.
Zondag 24 juli is weer de eerste zomerdienst. Deze wordt verzorgd door de Waalse
Gemeente en begint om 17:00 uur. Na afloop is er geen koffie maar een Vin d’amité
(en voor de liefhebbers iets fris). Ook dan gaat Paul Thimm voor.
Zondag 31 juli is de Doopsgezinde Gemeente organisator van de zomerdienst, hoewel
de Parkstraat de predikant mevr. S.Z. de Wit (uit Arnhem) regelde. Deze dienst is ook
in de Waalse Kerk en begint gewoon om 10:00 uur.
Zondag 7 augustus is de eerste zomerdienst in de Parkstraat. Die begint conform de
Parkstraat-traditie om 10:15 uur. Voorganger is ds. C.J. Jacobs uit Hilversum.
Zondag 14 augustus is de dienst weer in de Parkstraat, eveneens om 10:15 uur.
Voorganger is ds. Carolien Sieverink uit Utrecht.
En op 21 augustus wordt de serie zomerdiensten weer afgesloten in de Eusebiuskerk,
ook weer om 10:15 uur. Dan kunnen we naar de doopsgezinde predikante ds. Jeanet
van Woerden luisteren.
Alles wordt weer zoals we gewend zijn (altijd bijzonder) op zondag 28 augustus: de
dienst is dan weer om 10:00 uur in de Waalse Kerk en Paul Thimm gaat dan weer
voor.
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NAJAARSDIENST
Noteer in uw agenda alvast de volgende datum: zondag 25 september 2016 zal de
groep themadiensten de dienst verzorgen. Het thema zal zijn: “blinde vlekken”.
Wij zijn nog volop bezig met de invulling, op locatie, waarbij bijzondere mensen zullen
worden uitgenodigd.
In het septembernummer zullen wij u meer vertellen.
Tot dan.
Groep themadiensten (Paul, Cathinca, Jolanda, Bernd en Clemens)
VAN DE PREDIKANT
Vakantie predikant
Van 25 juli t/m 26 augustus heeft uw predikant vakantie. U kunt in deze tijd zo nodig
contact opnemen met Han Bohlken (0316 343358) of een van de andere
kerkenraadsleden.
Geloven met een glimlach
Alles al gehoord
De Amerikaanse schrijver Mark Twain (1835-1910) richtte zich een keer na de dienst
tot de zeer zelfbewuste predikant:
“Uw preek is me erg goed bevallen. Trouwens ik heb thuis een boek, waar al de
woorden die u hebt gezegd, in staan.”
“Dat is toch niet mogelijk!” antwoordde de dominee ontzet.
“Jawel, dat mag u gerust van mij aannemen!” zei Mark Twain.
De nog steeds twijfelende dominee zei: “Dat boek wil ik graag eens zien.”
De volgende dag kreeg de dominee een pakje, verstuurd door Mark Twain.
Nieuwsgierig opende hij het pakje en vond daarin…een woordenboek!
Grenzeloos begrip
Een oecumenisch congres in Parijs begon met openingswoorden van vertegenwoordigers uit verschillende landen.
Toen de gedelegeerde uit Rusland aan de beurt was, ontstond een pijnlijke situatie:
niemand kon zijn toespraak in het Engels vertalen.
Gelukkig redde de Lutherse bisschop van de “Landeskirche Hannover” Lilje (18991977) de pijnlijke situatie. Hij vertaalde de woorden van de gelukkige gast in vloeiend
Engels.
Na afloop van de bijeenkomst kreeg hij een compliment van een nieuwsgierige
aanwezige: “Meneer de bisschop, we weten dat u hoogbegaafd bent. Maar dat u de
Russische taal perfect beheerst, dat was mij nog niet bekend!”
Lilje antwoordde met een glimlach: “Ik ken geen Russisch, maar ik weet, wat men bij
zulke gelegenheden zegt!”
Paul F. Thimm
OPBRENGSTEN COLLECTEN
Mei
Eigen gemeente
€
136.17
Vluchtelingenwerk
€
27.25
Doopsgezinde zending €

75.66

Christian Peacemaker
Teams

27.55

€

BESTEMMINGEN COLLECTE
Juli en Augustus
3 juli
Weeshuis Sri Lanka
17 juli
Stuurgroep Duurzame
ontwikkeling (ADS)
Zomer- Bevordering van Vrolijkheid (voor
diensten vluchtelingen, zie verder)
28 aug
Pastoraal diaconaal fonds
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Sri Jinananda kindertehuis, Wellawatta – Sri Lanka.
Bijna achttien jaar geleden werden wij uitgenodigd door een goede
vriend van ons om een ‘Dhanna’ bij te wonen ter ere van de eerste
verjaardag van zijn kleinzoon. Een ‘Dhanna’ is een donatie, bestaande
uit eten of geld voor de armen en hulpbehoevenden. In dit geval gingen de donaties
naar het Sri Jinananda kindertehuis in Wellawatta, ongeveer tien kilometer ten zuiden
van de hoofdstad Colombo.
Wij werden geconfronteerd met een vieze, stinkende en vooral onbewoonbare
slopenwijk. Goede sanitaire voorzieningen waren niet aanwezig. Daarnaast was er
geen schoon beddengoed en was de keuken onhygiënisch. 25 jongens, en zo goed als
geen regelmatige ‘Dhanna’ om ze te ondersteunen.
De Boeddhistische monnik, Ven Urumutte, heeft op bevel van het Sri Lankaanse leger
de zorg voor dit project op zich genomen. De burgeroorlog van de Tamil Tijgers
zorgde ervoor dat het Sri Lankaanse leger het noorden moest binnenvallen. Het
gevolg hiervan was dat er veel slachtoffers vielen. Dorpen werden weer opgezet maar
het effect van de oorlog was groot, kinderen die de oorlog overleefden en wees
werden, moesten opgevangen worden.
Het opvangen van deze kinderen werd de verantwoordelijkheid van het Sri Lankaanse
leger en de politie. Zij moesten een onderkomen in een gezin of een weeshuis voor
deze kinderen zoeken. Ven Urumutte kreeg een stuk land en richtte het kindertehuis
op.
‘Little by Little, Step by Step’ (Beetje bij beetje en stap voor stap), een citaat van Ven
Urumutte. Dit citaat beschrijft precies hoe wij hier in Nederland maar ook in Engeland
hebben gewerkt om geld op te halen, zodat we dit project konden ondersteunen. Wij
hebben zowel bijgedragen aan de ontwikkelingen als gekeken naar de vorderingen
van dit project. Dit hebben wij zowel emotioneel als financieel gedaan.
Op tweede kerstdag 2004, kwamen duizenden mensen om het leven en raakte nog
eens net zoveel mensen dakloos en ouderloos, toen de Tsunami toesloeg. Binnen 48
uur verdubbelde het aantal jongens in het kindertehuis tot een totaal van vijftig. Drie
maanden later was dit aantal verder gestegen tot 76. Tot op de dag van vandaag is
het aantal kinderen rond dit niveau gebleven.
Na de Tsunami hebben we geld ingezameld. Hierdoor was het mogelijk om het tehuis
van de broodnodige stapelbedden, matrassen, kussens, muskietennetten,
wasmachines en diepvriezers te voorzien. Vervolgens konden wij, naarmate de jaren
voorbij gingen, bijdragen aan bouwprojecten, dagtripjes naar de plaatselijke
dierentuin en strandfeesten. Pas veel later zijn we begonnen met het organiseren van
uitstapjes naar verder gelegen religieuze plaatsen in: Jaffna, Kandy, Annaratnapura,
Trincomalee en Galle.
Naarmate de tijd verstreek, zijn de omstandigheden drastisch veranderd. Het tehuis
krijgt geen financiële steun van de overheid meer, daarnaast is de gratis
watervoorziening, die het tehuis ontving, ook gestopt. Dit alles door veranderingen in
het overheidsbeleid. Naast dit veranderde overheidsbeleid zijn ook de redenen om
een jongen naar het kindertehuis te brengen veranderd. Tegenwoordig zijn er geen
oorlogswezen meer, de kinderen die nu in het tehuis terechtkomen komen uit:
gebroken gezinnen, hebben ouders die verslaafd zijn aan drugs, zijn kinderen van
prostituees of komen van het platteland, waar de maatschappelijke effecten van
buitenechtelijke zwangerschappen nog steeds enorme implicaties meebrengen.
Naast de bovengenoemde veranderingen zijn, in de afgelopen achttien jaar, ook de
kleine jongetjes van toen opgegroeid tot jongvolwassenen. Jongvolwassenen, die hun
weg in de wereld zoeken en die hun dromen, van verdere educatie en werk, najagen.
Maar zij zijn niet alleen veranderd, wij zijn meegegaan in deze ontwikkeling. Wij
geven elke generatie onze tijd, zodat zij hun verhalen kunnen vertellen en hun zorgen
en dromen kunnen uitspreken voor nu en voor in de toekomst.
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Deze ontwikkelingen volgend, hebben wij: computercursussen en andere
buitenschoolse activiteiten georganiseerd en gefinancierd. Wat onze eigen tijd betreft,
geven we meerdere extra lessen Engels per week aan de jongens. Dit kan zowel in
groepsverband als individueel, afhankelijk van de individuele behoefte, gedurende de
weken dat wij in Sri Lanka zijn.
In het tehuis staat educatie hoog in het vaandel. De jongens krijgen ondersteuning in
alle vakken, daarnaast krijgen ze les over de religieuze werken binnen het
Boeddhisme. Alle leefregels worden nageleefd, en alle festiviteiten worden gevierd,
zoals het hoort.
Educatie is nu de toekomst voor de jongens. De ‘oorspronkelijke’ jongens van achttien
jaar geleden hebben hun dromen nageleefd en hun talenten gebruikt om
bijvoorbeeld: monteur, riksja bestuurder, winkelhulp en IT/website-ontwikkelaar te
worden. Op dit moment kunnen we, dankzij sponsoring vanuit Nederland, een jongen
naar de universiteit sturen. Hij studeert daar accountancy. Zodra alles geregeld was
en hij naar de universiteit kon had hij de tranen in zijn ogen staan van geluk, omdat
het tij was gekeerd. Het geven van educatie aan deze jongens - van alle leeftijden - is
het ondersteunen van hun toekomst.
De jongens hoeven het tehuis niet te verlaten. Ze mogen blijven tot het goed voelt
om weg te gaan na het afronden van hun studie of het vinden van een baan en ze
zich sterk genoeg voelen om de wereld aan te kunnen. Vooruitkijkend op de toekomst
zullen we onze tijd en loyaliteit blijven geven, aan dat wat één grote familie is
geworden. Wij blijven luisteren naar hun behoefte en hiernaar handelen en wij zullen
de jongens blijven aanmoedigen om hun individuele talenten te ontwikkelen en
benutten.
In veel aspecten is het ‘weeshuis’ gedurende de jaren uitgegroeid tot een ‘huis’. Wij
ervaren dit telkens weer wanneer wij op bezoek zijn. Wij voelen ons onderdeel van
deze familie. Wij willen dat de jongens hun dromen kunnen volgen, zoals wij onze
dromen hebben gevolgd.
Op zondag 3 juli kunt u dit werk door de collecte in de dienst steunen. Ook kunt u een
gift overmaken aan de Doopsgezinde Gemeente onder vermelding “weeshuis Sri
Lanka”. Dan proberen we ook weer in de dienst te zijn om met u hierover te praten
en uw vragen te beantwoorden.
Philip Leather en Gerard Hubers
COLLECTEDOEL ZOMERDIENSTEN
Deze zijn bestemd voor de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Ze
hebben indringende ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is onzeker.
Voor deze kinderen en jongeren organiseert deze Stichting samen met bewoners in de
AZC’s creatieve activiteiten. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen
om hun verhaal vorm te geven, zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen, even kind te
kunnen zijn.
In het AZC in Arnhem-Zuid wordt een vrijdagmiddagatelier met kunst- en
muziekworkshops georganiseerd voor alle leeftijden. Daarnaast wordt eenmaal per
maand een Vrolijk popup-podium georganiseerd: een muzikale en culturele
uitwisseling voor Arnhemmers, omwonenden en bewoners van het AZC.
Om dit werk te kunnen doen is de stichting afhankelijk van de steun van mensen uit
Arnhem en omgeving.”
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LEDENADMINISTRATIE
Verhuisd: zr. H.D van der Zijpp – van Otterloo, naar Arnhemsestraatweg 354 6881
NK Velp. Tel: 026- 3628554
Onno en Marjan van Binsbergen
VAN DE KERKENRAAD
Vertegenwoordigingen
Beter drie ballen in de lucht dan zeven op de grond. Dit is de strekking van een van
de aanbevelingen van de projectgroep GemeenteZijn in de ogen van een jongleur.
Voor de kerkenraad betekent deze aanbeveling: stop met goede, maar weinig
effectieve zaken om zo meer daadkracht vrij te maken voor dingen, die het verschil
kunnen maken. De kerkenraad heeft daarom besloten te stoppen met de
vertegenwoordigingen in de Raad van Kerken Arnhem en het Oecumenisch Platform.
We blijven wel deelnemer van deze gremia en ontvangen hun berichten, maar we
nemen voorlopig niet meer deel aan hun vergaderingen.
Wij zijn een streekgemeente met een groot werkgebied. Deelname aan de RvKArnhem en het Oecumenisch Platform Arnhem Noord roept de vraag op, of we dan
ook meer RvK-afdelingen en Oecumenische platforms zouden moeten deelnemen. In
haar verslag schrijft het Oecumenisch platform zelf: “Regionalisering neemt toe en we
moeten ons afvragen of een platform voor alleen Arnhem Noord over de
houdbaarheidsdatum heen is…”
Rollator
Ook dit hoort eigenlijk bij de diensten. Wie afhankelijk is van een
rollator en ook van anderen om mee te rijden is het goed te weten,
dat de rollator niet altijd mee hoeft! Onlangs kregen we van een van
onze leden een stevige rollator om in de kerk te zetten. Deze kan dus
gebruikt worden voor de stappen tussen de auto en de kerkstoel. En
als dat makkelijker is, in de kerk is ook een rolstoel voor dit transport
aanwezig.
Beamerteam
We hebben nu geruime tijd ervaring met het gebruik van de beamer bij de diensten.
Wij denken, dat dit door veel kerkbezoekers wordt gewaardeerd. Wilt u dat melden
aan de kerkenraad, zodat wij het “denken” kunnen vervangen door “weten”?
En dan nog een vraag: wie wil er lid worden van het Beamerteam, dat helpt om het
beamergebruik voort te zetten? Daarin zijn verschillende taken, zoals het maken van
de PowerPoint op basis van de liturgie, het opstellen en opruimen van scherm en
projector en het doorklikken van de presentatie tijdens de dienst. Voor het meeste
hoef je niet erg technisch te zijn en er is een instructie beschikbaar. De wens is een
team te vormen zodat ieder eens per maand deze zaken regelt. Je hoeft ook niet alle
taken te doen, alleen waar je goed in bent. Aanmeldingen zijn welkom bij de
kerkenraad.
Bezinningsdag

Dinsdag 14 juni had de kerkenraad weer een bezinningsdag.
Omdat we met onze gemeente
de trein niet willen missen,
praten we wat intensiever over
de toekomst van onze
gemeente met vragen wat voor
gemeente wij willen zijn, hoe
dat in de tijd van Jezus was,
hoe dat in de geschiedenis van Arnhem was en hoe wij
de toekomst zien. Vanzelfsprekend kwam ook de ideale
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plaats van samenkomst ter sprake. Maar we hadden het ook over andere zaken zoals
de vieringen, gastpredikanten, lekenpredikers en toerusting van onze gemeenteleden.
En ook over de wijze van functioneren van de kerkenraad, die nu is samengesteld uit
vertegenwoordigers uit zo veel mogelijk kringen en groepen, binnen de gemeente.
Natuurlijk is dit niet de plaats en het moment om een gedetailleerd verslag te doen
van het besprokene, maar wij hopen, dat de resultaten van onze gesprekken in de
gemeente te merken zijn.
ZOMERKRING 2016: “Wat zegt de bijbel over vreemdelingschap?
Hierover spraken we ook al in de zomerkring 2015, maar over dit thema is zo veel te
zeggen… De zomerkring van onze gemeente is inmiddels een vaste traditie geworden.
Deze is blijkbaar in de afgelopen jaren zeer in de smaak gevallen, misschien ook wel,
omdat hier ook mensen van andere gemeenten (en daarbuiten) aan deelnemen. Vorig
jaar waren er zo’n 15 deelnemers bij de maaltijd en het gesprek.
We willen u wederom hartelijk uitnodigen voor de drie bijeenkomsten in juli over “Wat
zegt de bijbel over vreemdelingschap?” De drie bijeenkomsten met maaltijd en
gesprek zijn gepland op de vrijdagen 1, 8 en 15 juli van 17.30-20.00 uur. De locatie:
Voorhof Parkstraatgemeente, Kastanjelaan 22, Arnhem.
Het leesvoer zullen we wel scannen.
Wij beginnen weer met een eenvoudige avondmaaltijd.
Daarna lezen en bespreken we samen bijbelteksten die met dit onderwerp te maken
hebben met behulp van het boekje “Ballingen, buren en buitenlanders – de vreemdelingen in de bijbel, Nederlands Bijbelgenootschap, ISBN 978-90-6126-882-6” (alleen
nog tweedehands te krijgen, maar scans maken we op verzoek).
De maaltijd wordt verzorgd (bv. soep, broodje of salade) en de kosten worden aan
het eind omgeslagen over de deelnemers. Met dieetwensen (kan je ook misbruiken
om je lievelingskostje te krijgen) proberen we zo veel mogelijk rekening te houden.
Omdat voor het gesprek een groep van maximaal 15 deelnemers ideaal is, dient u
zich zo gauw mogelijk aan te melden - via email bij de commissie
leren@doopsgezindenarnhem.nl - of telefonisch bij Paul F. Thimm (026-3252728).
Taakgroep: Leren en toerusten
JAARTHEMA-KRING:
Op 8 september beginnen we een gesprekskring met een nieuwe formule.
De avond- en de middagkring gaan het komende seizoen samen van start als nieuwe
“jaarthema-kring”. Wij komen dan samen in de gerenoveerde gemeenschapsruimte
van de Atalantaflat (waar Roeleke Middelkoop woont), Stationsplein schuin tegenover
het NS-station van Velp.
Eerst genieten we van een eenvoudige avondmaaltijd, daarna gaan we met elkaar in
gesprek met de nieuwe Jaarthema-map van onze Doopsgezinde broederschap (die
nog uitkomt). We hopen met deze formule een iets grotere kring te kunnen vormen –
interessant zowel voor deelnemers die het liefst bij daglicht bijeenkomen als ook voor
hen die niet zo vroeg kunnen.
En natuurlijk hopen we dat u als (nieuwe) deelnemer instapt om mee te doen. Als u
wilt kunt u zich alvast opgeven voor deze nieuwe Jaarthemakring bij de Taakgroep
Leren & Toerusting (Menno van Setten, Anne-Rie en Tineke Bus en Han Bohlken,
email: leren@doopsgezindenarnhem.nl)
Taakgroep: Leren en toerusten
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OVER OECUMENE

In de laatste vergadering van het Oecumenisch platform werden een paar prikkelende
uitspraken gedaan, die het waard zijn om even over door te denken.
In de jaren 80 leefde oecumene sterker dan nu, gestoeld op verschillende
zienswijzen:
 de focus op alles waarover iedereen het eens is dan wel,
 het samen beleven en praten over de diversiteit van door niet iedereen
gedeelde zienswijzen.
Het gevaar van de eerste zienswijze is, dat deze polariserend kan werken en een te
knellend keurslijf geeft voor ieders eigen geloofsleven. Was dat niet de bron van de
vele kerkscheuringen? Het gevaar van de tweede zienswijze is, dat wij
zelfgenoegzaam zeggen: dan kan iedereen toch doopsgezind worden? Dat laatste
geeft geen ruimte aan mensen, die een beetje moeite hebben met het priesterschap
van alle gelovigen en graag blind op een medemens in liturgisch gewaad willen
vertrouwen.
Ook het begrip secularisatie (met religieuze bevlogenheid afwijzen van religie, maar
ook scheiding van kerk en overheid) is zo’n spannend thema. Ook hier kwamen
verschillende zienswijzen ter sprake:
 programmatisch secularisme (marktplein leeg) … een scheiding van kerk en
overheid alsof het strijdige zaken zijn – de overheid beschouwt zich als
‘neutraal’ hetgeen meestal betekent dat het secularisme de heersende religie
wordt
 procedureel secularisme (marktplein vol) … een scheiding van kerk en overheid
alsof ze elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben en daar samen over
praten – de overheid is uit op dit gesprek (actief pluralisme).
Een streekgemeente komt elkaar en anderen niet alleen op het marktplein tegen,
maar ook verder daar vandaan in aangrenzende dorpen en steden!
Han Bohlken
Dagje Krefeld.
Na de prettige ontvangst in Krefeld zijn we met de dienst begonnen.
De preek ging over de verloren zoon, en Pieter las ook nog een stukje uit de bijbel
voor, uiteraard in het Duits.
Er waren speciaal voor ons twee liederen uitgekozen, die voor ons heel bekend waren.
Na de preek werd er koffie gedronken, en daarna een heerlijke lunch, waarbij wij met
elkaar van gedachten konden wisselen.
Daarna kregen wij een rondleiding in de kerk. Deze is van 1633 en eenvoudig maar
mooi. Het bijzondere is dat in 1600 dit gebied van de Oranjes is geweest, en Maurits
van Oranje heeft ervoor gezorgd dat de Mennonieten in Krefeld mochten blijven.
Alleen de kerk moest buiten het dorp staan en zodoende staat de kerk direct achter
de stadsmuur met een tuin als halve cirkel er omheen. Na de rondleiding zijn we nog
met elkaar gaan koffiedrinken en werd er nog vele vragen over en weer gesteld. Deze
gemeente telt 700 leden en bestrijkt een groot gebied in Duitsland, waarbij de
predikant soms ook 100 km moet rijden om een dienst te leiden.
Dit in het kort het verslag van Krefeld. Wij zijn heel gastvrij ontvangen, en het was
voor ons een leerzame en interessante dag .
Marjan en Onno.

10

WAAROVER SPRAKEN ZIJ?
Waarover sprak de Avondkring op donderdag 26 mei? We spraken verder over de
hoofdstukken 4: “Het Dilemma van de Joden” en 5: “Was Jezus niet van deze
wereld?” van het boek “In naam van God” van Karen Armstrong. Moeilijk te vinden,
wat dit dilemma van de Joden eigenlijk was: de opdracht van de Eeuwige om je niet
te voegen in de georganiseerde en welvarende structuur van stad en georganiseerde
landbouw, maar te kiezen voor een individueel nomadisch herdersbestaan?
En bij de vraag of Jezus niet van deze wereld was, kunnen we ons natuurlijk van alles
voorstellen. Nieuwsgierig? We kunnen hier natuurlijk niet alles vermelden, wat gezegd
werd, maar sluit je aan! Dat wordt dan wel de Jaarthema-kring (zie ook het artikel
JAARTHEMAKRING), want dit was de laatste bijeenkomst van de Avondkring. Volgend
jaar gaan we samen met de middagkring verder als Jaarthema-kring. Volgend jaar
heeft het jaarthema iets te maken met “Blinde Vlekken”… Weer op donderdagen,
maar dan vanaf 17:30 uur met samen eten. Opgeven kan bij
leren@doopsgezindenarnhem.nl of ondergetekende.
Han Bohlken
Kinderopvang
Graag zijn we een gastvrije gemeente, die ook ouders met jonge kinderen
verwelkomt. Dit jaar zijn we begonnen met een rooster, zodat er elke zondag (als
daar behoefte aan is) kinderopvang is, zodat de jonge ouders in de dienst kunnen
zijn. Dit wordt verzorgd door Wil van Gelderen, Eline Huibers, Elaine Bohlken en
Akke-Clara Thimm. Dat groepje is al bescheiden van omvang, maar Akke-Clara kan
lang niet alle dagen omdat zij zelf ook op zondag werkt en Eline heeft geconstateerd,
dat deze taak vaak haar voorbereiding voor school in de weg staat. Toch willen wij
een gastvrije gemeente zijn, vandaar de vraag: wie wil dit groepje met hun taak
helpen? Je kunt je opgeven om ingedeeld te worden wanneer nodig, maar ook voor
een beperkt aantal met name genoemde data bij ondergetekende
(voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl). En is er dan geen kind? Je komt nooit voor
niets, want dan is er vast wel weer een mooie dienst!
Han Bohlken
Heer,
ik wil getuigen van Uw liefde
en van Uw ontferming
omdat ik Uw liefde en Uw ontferming
zelf zo duidelijk heb ervaren
ik wil aan anderen zeggen dat
er bij U hulp en uitkomst is,
daar wil ik van getuigen
ook als men er spottend over spreekt
ik hoop alleen maar, Heer
dat zij, die zich tegen U keren
U toch, als zij U nodig hebben
zullen vinden
ik dank U, Heer,
voor de velen die met mij bidden
in het besef dat de wereld er aan toe is
zich te vernieuwen in gebed.
Toon Hermans
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Associação Menonita de Assistência Social, Curitiba, Brasil.
Vertaalde brief van ons adoptiekind Nicolas
Jagendes dos Santos.
“Lieve adoptieouders,
Nicolaas is een rustig kind. Hij is gezond en
ontwikkelt zich goed.
Hij leert al zelfstandig te eten en z’n stoel op
en af te klimmen.
Hij is heel rustig en speelt graag in de
speelhoeken.
Hoewel hij nog erg jong is, luistert hij graag
naar verhaaltjes en let hierbij goed op.
Het liefste speelt hij op de speelplaats of
loopt in het dagverblijf rond.
Zijn familie brengt hierbij hun hartelijke
groeten over.
Hartelijke groeten van
Nicolas en tante Silvia”.
Wessel Selis

De Dapperstraat
Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.
Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.
Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.
Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.
Jakobus Cornelis (Jacques) Bloem (1887-1966)
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“Het kleine eren”, uit de dienst
op 19 juni door André Maris

Nacht van de Vluchteling 2016
In de nacht van 18 op 19
juni hebben Clarissa en
Paul Thimm, Irene van
Setten en ondergetekende
samen met 996 anderen
een wandeltocht van ruim
40 kilometer gemaakt van
Nijmegen naar Arnhem. Dit
was in het kader van de
Nacht van de Vluchteling,
een sponsorloop om geld
op te halen voor noodhulp
aan 60 miljoen
vluchtelingen wereldwijd.
In de regio Rotterdam-Den Haag maakten 1800 mensen dezelfde inspanning. In
Nijmegen-Arnhem werd de ‘Nacht’ voor het eerst gehouden, in Rotterdam-Den Haag
voor de zevende keer.
Het was een zware tocht waarin we alle vier veel hebben afgezien, maar het besef dat
onze lichamelijke ongemakken relatief klein zijn met de barre tochten die
vluchtelingen maken hield ons op de been. We vertrokken iets na middernacht vanaf
het centrum van Nijmegen en kwamen rond 11 uur ’s ochtends aan in het centrum
van Arnhem. Het is heel bijzonder om ’s nachts met een grote groep mensen te
wandelen. De (relatieve) stilte, de saamhorigheid, de lange stoet van witte lampjes in
het donker.
We kregen bij de finish elk een medaille van Stichting
Vluchteling en het ontvangstteam in de persoon van Akke-Clara
drukte ons bloemen in de handen en bracht ons naar huis. We
konden nauwelijks nog een stap zetten, dus dat was heel fijn.
Als team hebben we € 2055,50 opgehaald (en het druppelt nog
na), en in totaal is er ruim een miljoen euro opgehaald, een
recordbedrag voor broodnodige hulp! We willen iedereen
bedanken die op een of andere manier heeft bijdragen aan onze
prestatie, door geld te doneren, door ons aan te moedigen en
door ons succes te wensen!
Ik ben heel trots op de presentatie van ons team. Zodra de spierpijn is weggetrokken
zullen we ongetwijfeld overwegen om volgend jaar weer mee te doen.
Menno van Setten
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AGENDA VOOR JULI / AUGUSTUS 2016
Wanneer?
Vr
1 juli

17:30

Zo

3 juli

10.00

Wo
Vr

6 juli
8 juli

18:30
17:30

Zo

10 juli

10:00

Vr

15 juli

17:30

Zo

17 juli

10.00

Zo

24 juli

17.00

Zo

31 juli

10.00

Zo
Zo
Zo

7 aug.
14 aug
21 aug

10.15
10.15
10.15

Zo

28 aug

10.00

Zo

4 sept

10.00

Wat?
Zomerkring: Ballingen, buren
en buitenlanders
Dienst ds. Paul Thimm
Kinderopvang: Elaine
Kring Rondom 30
Zomerkring: Ballingen, buren
en buitenlanders
Dienst ds. Paul Thimm
Zomerkring: Ballingen, buren
en buitenlanders
Dienst ds. Paul Thimm
Kinderopvang: Wil
Zomerdienst Waalse Gem.
ds. Paul Thimm
Zomerdienst DGA
Mevr. S.Z. de Wit
Dienst ds. C.J. Jacobs
Dienst ds. Carolien Sieverink
Dienst
ds. Jeanette van Woerden
Dienst ds. Paul Thimm
Kinderopvang: Wil
Dienst ds. Paul Thimm
Kinderopvang: Elaine

Waar?
Parkstraatkerk,
kastanjelaan 22 Arnhem
Waalse Kerk
Bij de BBQ
Parkstraatkerk,
kastanjelaan 22 Arnhem
NPB Renkum,
Uterchtseweg 119
Parkstraatkerk,
kastanjelaan 22 Arnhem
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Parkstraat Kerk
Parkstraat Kerk
Eusebius Kerk
Waalse Kerk
Waalse Kerk

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het Gemeentenieuws
(Septembe): Uiterlijk vrijdag 19 augustus 2016 vóór 12.00 uur, op het emailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,
6663 EA Lent.
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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

Hypotheken, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? BSW
Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling en
dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen voor
particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en vanuit up to
date kennis van de markt.
Wilt ú ook zekerheid op maat, persoonlijk en dichtbij?
Bel vrijblijvend 026 36 22 333 of kijk op www.bsw.nl.
BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | info@bsw.nl | www.bsw.nl
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VERTAALBUREAU
Elaine Bohlken
Valeriusstraat 73,
6904 DL Zevenaar
tel.: 0316 - 343358, email: vertaalbureau@bohlken.nl

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem
Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Wat valt je op aan de Doopsgezinde Gemeente Arnhem?
Wij zijn een kleine gemeente van mensen die open staan voor vertrouwde en
nieuwe gezichten.
Onze leden en vrienden kennen elkaar, ook al wonen ze in verschillende
plaatsen (van A tot Z): de meesten in Arnhem, Velp, Oosterbeek en
Doorwerth, sommigen in Rozendaal, Rheden, Westervoort, Wolfheze,
Zevenaar en elders.
Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden,
over wat ons bezielt om te geloven en met elkaar gemeente te zijn.
We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen in huiskamers, komen samen in de
Waalse Kerk voor de dienst op zondagochtend om te bidden, bijbel te lezen en
daarover na te denken, te zingen en daarna gezellig bij de koffie met elkaar 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? Wees welkom. We verheugen ons
u als gast te ontvangen in een dienst of in een van onze gespreksgroepen.
Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de
kerkenraad of de predikant.
ds. Paul F. Thimm

