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VOORWOORD
Allereerst hoop ik dat het u allen naar omstandigheden goed vergaat. Door de
coronacrisis blijven het nog steeds onzekere en rare tijden. We zullen hoe dan ook
de anderhalvemeter-maatschappij (een raar woord) nog moeten volhouden en accepteren.
Achter de schermen wordt er druk nagedacht over de praktische uitvoering van
een fysieke kerkdienst in deze vorm. Hierover leest u verderop meer in dit GemeenteNieuws.
Tja, die anderhalve meter brengt heel wat discussie teweeg en is ook niet altijd
even makkelijk te handhaven. Veel mensen willen graag fysiek contact, aangeraakt kunnen worden. Zeker als je alleen woont en niet makkelijk de deur uit kunt,
is het een groot gemis om iemand niet te kunnen aanraken of wellicht niet eens te
kunnen ontmoeten.

Vlindertuin. Foto: Anne-Rie Bus.
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In zulke situaties denk ik dan om meerdere redenen aan de Eeuwige. Houdt Hij
(of Zij?) ook anderhalve meter afstand? Het antwoord hierop blijft in het ongewisse, maar ik denk van niet. De Eeuwige is in principe dichtbij en in jou als mens.
Het is aan ons om dat al dan niet toe te laten.
Afstand speelt bij de Eeuwige geen rol; het gaat om de intentie. Zo ervaar ik zelf
in deze periode ook het contact met mijn omgeving. Het is jammer dat je elkaar
niet kunt bezoeken en niet fysiek kunt spreken of aanraken. Ik ben er echter van
overtuigd dat als een contact, een vriendschap diepgang heeft, dan is die fysieke
afstand nu geen belemmering. Het werkt dan op dezelfde manier als met de Eeuwige: het is in jouzelf, in jouw hart gesloten, juist door je ervoor open te stellen.
Op die manier word je toch door elkaar gevoed…
De vlinders hierboven houden weliswaar geen anderhalve meter afstand, maar
stellen zich wel open voor de zon, de nectar (hun voeding) en elkaar. Een foto die
ik een aantal jaren geleden maakte in een vlindertuin en in deze tijd extra licht en
vreugde brengt, net als de Eeuwige.
Anne-Rie Bus
VAN DE KERKENRAAD
Diensten
We hopen in juli weer met onze diensten te kunnen beginnen; deze zullen in het
GemeenteNieuws dus ook weer worden aangekondigd. Op 5 juli zal Ruud Mulder
in de dienst voorgaan, omdat deze eerste dienst na de corona-schrik toch een
bijzondere dienst is.
Het zal even wennen zijn aan de extra maatregelen en dus stellen we de belijdenisdienst van Marjo Werkhoven nog even uit. Op grond van haar belijdenis, die zij
op 12 maart aan de kerkenraad heeft gepresenteerd, is besloten haar toch al per
1 juni in te schrijven als lid. Zr. Marjo: Van harte welkom!
Voor de komende diensten is een protocol opgesteld. Dat presenteren we nu reeds,
zodat ieder daar rekening mee kan houden of aanvullingen kan voorstellen. De
stoelen zijn op anderhalve meter afstand geplaatst en er is éénrichtingverkeer
geregeld. Bij het begin van de dienst zal er steeds iemand aanwezig zijn om te
wijzen op de corona-regels. Natuurlijk wordt bij aanmelding er nogmaals op gewezen, dat je bij corona gerelateerde symptomen (niezen, hoesten, koorts) thuis
moet blijven, omdat dat prettiger is dan naar huis gestuurd te worden, maar ook
wel zo verantwoord tegenover de andere kerkgangers.
De liederen worden gewoon geprojecteerd, maar zolang er geen richtlijnen zijn,
dat je veilig kunt zingen bij anderhalve meter afstand, neuriën we deze mee (alle
coupletten).
Protocol voor diensten van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem in de
Waalse Kerk vanaf 1 juli 2020
1.
Ieder wordt (conform de formele richtlijnen) verzocht tevoren het bezoek
aan de dienst kenbaar te maken, zodat de organisatoren kunnen voorkomen, dat
er meer bezoekers komen dan wat de ruimte toestaat. Dat kan per email aan
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl, tot en met zaterdag per telefoon 0316
343358 of op de zondag zelf 06 42862103.
2.
Bij binnenkomst is er gelegenheid voor het ontsmetten van handen, waarvan natuurlijk gebruik moet worden gemaakt.
3.
Alle kerkgangers wordt gevraagd jassen mee te nemen in de kerkzaal en
daar over hun eigen stoel te hangen.
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4.
Iedereen wordt verzocht anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.
Handen geven we niet.
5.
Iedereen wordt verzocht alleen als dat strikt noodzakelijk is, van het toilet
gebruik te maken en daarna alles, wat is aangeraakt desinfecterend af te vegen.
6.
Collecte aan de uitgang (liefst collectebonnen).
7.
We handhaven zo veel mogelijk éénrichtingsverkeer. Voor de dienst is dat
via de voordeur naar binnen; na de dienst via de zijdeur naar buiten (EBG komt
door de voordeur binnen). We lopen niet in-en-uit voor of na de dienst.
8.
Na de dienst zal er geen koffie geschonken worden omdat we dan geen
besmetting kunnen overdragen via inschenken, aanreiken en afwassen en we vermijden zo, dat bij napraten in groepjes de anderhalve meter in de knel komt.
9.
Bij het begin en einde van de dienst handhaven voorganger en kerkenraadslid ook de anderhalve meter en geven niet op traditionele wijze elkaar een hand.
10.
Na de dienst worden aangeraakte delen van de geluidsinstallatie afgeveegd.
Beroeping en Ledenvergadering
Corona is een omstandigheid, waarin onze statuten en reglementen niet anders
voorzien dan met art. 18 van de statuten: ‘In gevallen waarin noch deze statuten,
noch het reglement voorzien, beslist de kerkeraad.’ (oude spelling zonder ‘n’). Zo
heeft de kerkenraad besloten om de voorjaarsledenvergadering samen met de najaarsledenvergadering te houden op zondag 1 november 2020 om 10:00 uur in de
Waalse Kerk. Dat zijn dus twee vergaderingen op één dag, met samen één (wat
langere) agenda.
Met het werk aan de beroeping van een nieuwe predikant wil de beroepingscommissie liever niet wachten tot deze vergadering en derhalve zal de kerkenraad de
opgestelde profielschetsen van de gemeente (structuurrapport) en de predikant
per brief aan alle leden en vrienden toezenden met de vraag om te antwoorden
met instemming, afwijzing en eventuele aanpassingen. Op basis van de reacties
en het eerdergenoemde art. 18 van de statuten zal de kerkenraad (eventueel na
een tweede repliek van de gemeente) deze stukken definitief vaststellen (volgens
het reglement art. 27 is dit onder normale omstandigheden een taak voor de ledenvergadering) en de beroepingscommissie benoemen (conform art. 28 van het
reglement). De leden hiervan zullen zijn: br. Foppe Wouda, zr. Marjan van Binsbergen, zr. Dieuwertje van der Wijk, br. Jaap Waanders en br. Bernd Huibers. De
beroeping van de nieuwe predikant is voorbehouden aan de ledenvergadering.
VAN DE CONSULENT
Pinksterzondag staat voor de deur. Deze tekst schrijf ik kort vóór Hemelvaartsdag
– en dan nog tien dagen, en dan breekt het Pinksterfeest aan: het feest van de
komst van de Heilige Geest.
U kunt dit verhaal lezen in het boek Handelingen in het Nieuwe Testament. De
apostel Petrus voert daar het woord op enthousiaste wijze en, staat er, ‘Degenen
die zijn woorden (van bekering) aanvaardden, lieten zich dopen (de volwassendoop dus!); op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend (Handelingen 2:41, NBV). Dat is ongeveer de helft van onze huidige
Doopsgezinde Broederschap … Op één dag erbij!
De tijden zijn fundamenteel veranderd, onze cultuur is een totaal andere dan de
context van die eerste gemeente in Jeruzalem, maar nog altijd zijn er mensen die
ervoor kiezen om bij de gemeente te horen.
Zo heten we van harte zr. Marjo Werkhoven uit Nieuw Schoonoord in Velp welkom
in ons midden! Eerder schreef ik dat het wellicht met Pinksteren mogelijk was om
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haar in de dienst te verwelkomen, haar geloofsbelijdenis te horen en haar te aanvaarden als lid van onze geloofsgemeenschap. Maar al zijn er half mei weer nieuwe
versoepelingen in het coronabeleid van het kabinet doorgevoerd, kerkdiensten
kunnen pas gehouden worden vanaf 1 juli. Wij volgen daarmee ook het advies van
de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
Concreet betekent dit dat de eerste kerkdienst in de Waalse Kerk in principe gehouden kan worden op zondag 5 juli aanstaande. De kerkenraad gaat ervan uit
dat dit, met alle maatregelen die daarvoor nodig zijn, mogelijk en wenselijk is. Ik
sluit me daar bij aan en hoop op die 5e juli te kunnen voorgaan. Zodat wij elkaar
weer – zij het in beperkte getale en op gepaste afstand – kunnen ontmoeten, al
zal het zijn zonder gemeentezang (die bevordert mogelijk de verspreiding van het
virus) en zonder koffiedrinken. Maar tóch!
Wel hebben de kerkenraad en ondergetekende besloten om de viering van de toetreding van zr. Marjo Werkhoven op een later tijdstip te laten plaatsvinden en
daarvoor had zr. Werkhoven alle begrip. Maar inmiddels is zij lid geworden van de
Doopsgezinde Gemeente Arnhem op grond van een unaniem kerkenraadsbesluit
op 14 mei jongstleden – nadat zij in maart bij haar thuis haar geloofsbelijdenis al
met de kerkenraad en ondergetekende had gedeeld. En de kerkenraad deze ook
unaniem en van harte had aanvaard. Zij is zeer verheugd over haar lidmaatschap
per 14 mei. Van harte welkom in ons midden!
Over diensten gesproken: op dit moment is ook nog onduidelijk wanneer de kinderdankzeggingsdienst waarover ik eerder schreef, wordt gehouden. Wordt vervolgd.
Ook een hartelijk welkom in onze gemeente geldt de heer Karel Giltay uit Doetinchem. Hij is per 1 juni ‘Vriend van de gemeente’ geworden. Hij was intensief betrokken bij de kleine maar dappere Doopsgezinde Gemeente van Doetinchem. Ik
ken hem uit de tijd dat ik daar naast onze gemeente voorganger was (van 2005
tot mijn vertrek naar ziekenhuis Tergooi in 2007). Een aantal jaren geleden was
deze geloofsgemeenschap zó klein geworden dat besloten werd om de gemeente
op te heffen. De overgebleven leden en vrienden zochten hun heil elders. Ik heb
het contact met de heer Giltay weer opgepakt naar aanleiding van het overlijden
eerder dit jaar van zijn partner, zr. Mariet Schopenhauer, die jarenlang voorzitter
was van de toenmalige kerkenraad in Doetinchem. En zo vond hij uiteindelijk de
weg naar onze gemeente. Ook van harte welkom in ons midden. Het gaat dan wel
niet om een uitbreiding ‘met ongeveer drieduizend’ – opnieuw: maar tóch!
Vanwege de eerder genoemde versoepelingen in het kabinetsbeleid, hebben de
deelnemers aan de telefooncirkel besloten om elkaar niet meer te bellen. Althans
niet langer in het kader van deze cirkel die aanvankelijk elke dag en later drie keer
per week plaatsvond. De telefooncirkel heeft twee maanden lang haar nut bewezen
in de periode van de ‘lockdown’. Maar nu was de directe ‘noodzaak’ er niet meer.
Degenen die het toch fijn vinden om elkaar te blijven bellen, gaan daarmee door:
óók een vorm van gemeente-zijn in moeilijke tijden! Ik dank alle deelnemers aan
deze cirkel van harte voor hun bereidheid om mee te doen, hun inzet en hun betrokkenheid. Omzien naar elkaar is en blijft één van de kernwaarden van de gemeente!
Zelf heb ik een enkel bezoek in de gemeente afgelegd, voor het eerst op 19 mei.
Onder strikte voorwaarden en in de buitenlucht! Maar ik ga nog niet op grote schaal
bezoeken afleggen. Ik probeer in contact met u te blijven middels een mailtje, een
telefoongesprek, een appje, een kaart. En omgekeerd kunt u mij bereiken op
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maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 9 uur en voor bijzondere
(pastorale) situaties ook daarbuiten op nummer 06-27305094. Het kan zijn dat ik
dan niet meteen de telefoon kan opnemen en dat ik u dan later terugbel. Mijn
mailadres is: rh.mulder53@gmail.com.
En houdt u de berichten van de kerkenraad in de gaten als het gaat om de hervatting van de diensten in juli aanstaande, de doopsgezinde dienst op 5 juli en de
gezamenlijke zomerdiensten daarna.
Goede Pinksterdagen toegewenst, moed en vertrouwen, met een hartelijke groet,
Ruud Mulder.
BIJ DE DIENSTEN
(Niet bij de diensten)
Van de ADS ontvingen we twee bladzijden met informatie en overwegingen betreffende de coronapandemie, maar wellicht volstaat de afsluiting:
‘Deze overwegingen leiden tot ons advies aan de doopsgezinde gemeenten om in
elk geval tot 1 juli geen kerkdiensten of andere bijeenkomsten te organiseren. En
de tijd tot 1 juli te gebruiken om het gebruiksplan op te stellen en het kerkgebouw
in orde te maken.
Ik realiseer me dat er door velen wordt gesnakt om diensten en andere samenkomsten weer op te starten, maar terughoudendheid is heel belangrijk. Het zou
heel vervelend zijn als via door ons gehouden kerkdiensten mensen uit de risicogroep besmet zouden raken.
Het was de minister van Volksgezondheid die zei: Het Woord moeten we verspreiden, maar het virus niet!
Met broederlijke groet,
Henk Stenvers algemeen secretaris/directeur’
De kerkenraad spant zich in om vanaf 5 juli 2020 weer diensten te organiseren.
Daarvoor is bovenstaand protocol opgesteld.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Nieuw lid per 1 juni 2020: Marjolein (Marjo) Werkhoven, Nieuwschoonoord 172,
6881 TV Velp, Tel: 06-29326824.
EVENEMENTEN
Vrijheidsliederen
Onlangs verscheen een boekje met 18 liederen over vrijheid en het verlangen naar
vrede, inclusief de muziek in notenschrift en een cd met 14 van de liederen (ingezongen door het Alkmaars Straatorkest). Het boekje is geïllustreerd met cartoons
met een vredesthema.
Het verscheen in het kader van 75-jaar bevrijding en is verbonden met vrede,
sociale rechtvaardigheid, strijd tegen misbruik van macht en discriminatie.
Het bevat o.a. een lied uit 1648 dat de opluchting bezingt die de Vrede van Münster
uitdrukt, een Bulgaars volkslied over de strijd voor vrijheid en tegen het fascisme,
een anti-apartheidslied uit Zuid-Afrika en veel recente liederen van de hand van
samensteller Frank Edam. Het boekje is voor € 18 incl. verzendkosten te koop in
de webshop van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.
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Kunst Zinnig in ZOOM

Derde dinsdag van de maand tussen 12.30-13.00 uur i.s.m. toART.
Dinsdag, 16 juni 2020 is het mogelijk om via ZOOM thuis aan Kunst
Zinnig deel te nemen. Meedoen met
deze Kunst Zinnige ZOOM?
Via elsje.pot@pgarnhem.nl kun je
je aanmelden. Je krijgt ruim voor de
bijeenkomst een mail met daarin
het te bespreken kunstwerk en de
link + wachtwoord om in te loggen.
De Kunstuitleen, toART, in Arnhem,
is gevestigd op de 3e verdieping van
Rozet. Samen met de Bibliotheek
Arnhem, Kunstbedrijf Arnhem, het
Historisch Museum en de Volksuniversiteit bewonen zij het gebouw.

Ben Bodt, Kommetjes, 15 x 15 cm. Foto: toART.

Ds. Agniet Frevel-jaar in Dokkum
Er is een boekje heruitgegeven, met een inleiding op drie decennia ds. A. Frevel.1
Het is een informatieboekje voor een nog te houden expositie over ds. Agniet Frevel en haar vriendin Fem Steenbergen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Agniet heeft van 1931 tot en met 1960 in Dokkum gestaan. In WO II waren drie
joodse meisjes bij Frevel en haar vriendin in de pastorie ondergebracht. Ook zouden er nog zo’n 40 kinderen kortere of langere tijd onderdak bij hen vinden.
Op 21 oktober 1941 werden in Dokkum 40 joodse onderduikers opgepakt. Hierbij
waren geen onderduikers uit de groep Frevel maar zij moest wel in het Burmaniahuis in Leeuwarden verantwoording afleggen over de afkomst van de twee oudste
pleegkinderen. Agniet stond bekend als een eerlijke vrouw, echter de geschiedschrijving vermeldt: ‘…daar loog ze alles aan elkaar’.
REDACTIONEEL
Ab op kantoor
Als je in de open lucht slaapt of in portieken, stations of winkelcentra, dan ben
je dakloos. Dat zijn er in Nederland zo’n 40 duizend, illegalen die dakloos zijn
niet meegerekend; een verdubbeling in de laatste tien jaar. 2
Nederland is geen uitzondering, in heel Europa groeit hun aantal en de hulp schiet
tekort. Toch is een dak boven het hoofd een recht. Onder meer onze Grondwet en
het Europees Sociaal Handvest verwijzen ernaar.3
Voor dakloze Ab (31) is het voorlopig geregeld. Sinds een jaar of twee heeft hij
een slaapplaats in het kantoor van Monique Pouw in Den Haag.4
1

Jansen, D. (2020) ds. A. Frevel, predikante in de Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum
1931-1960.
2
CBS.
3
Ewald L.J. van Hal, Blog Cobouw, 23 sep 2019.
4

TEDxHaarlem.
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Maar, wie zijn eigenlijk daklozen? De overgrote meerderheid is man en een
kwart is jonger dan 30 jaar. Bijna de helft heeft een niet-westerse migratieachtergrond. De oorzaken van dakloosheid kun je samenvatten als een complex
van armoede en/of psychosociale problemen, maar ook gewoon domme pech.
De hulpverlening knelt in Nederland. Door het woningtekort kunnen daklozen
moeilijk doorstromen naar een eigen huis. Maar áls er al een plek wordt gevonden,
is er vaak onvoldoende geld voor begeleiding.
Toch halen veel gemeenten, zoals Arnhem, alles uit de kast om de vicieuze cirkel
te doorbreken en veel (particuliere) organisaties werken eraan mee.5 Zo wordt
steeds vaker voor 24-uursopvang gezorgd. Dan hoef je ’s morgens niet de straat
op en kun je met een vast adres beter een betaalde baan zoeken.
Komt iemand in de opvang, dan wordt er gekeken of de situatie tijdelijk is of langdurig en welke doelen de hulpvrager heeft. Met een maatschappelijk werker wordt
een plan opgesteld waarvan de uitvoering meteen begint. Als iemand zover is om
door te stromen naar zelfstandig wonen, wordt hij/zij nog langdurig begeleid.
En Ab? Hij kan de verantwoordelijkheid goed aan en vindt het fijn dat hij ergens
naartoe kan waar hij privacy heeft. Overdag doet hij vrijwilligerswerk.
Monique Pouw, eigenaar van Twiet Creative Marketing: ‘Waarom daklozen op stapelbedden in slaapzalen proppen als duizenden vierkante meters aan kantoorruimte er ’s nachts verlaten bij liggen?’ en ‘Je kunt wel wachten tot de politiek een
oplossing verzint, maar daar is niemand snel mee geholpen.’
Na twee maanden rondbellen vond zij deze dakloze jongeman. Hij kreeg de sleutel
van haar kantoor en de afspraak werd gemaakt dat hij er van 20.00 uur tot 8.00
uur en in het weekend mag zijn en dat hij alles netjes opruimt voordat hij weggaat.
Als het aan Monique ligt, volgen meer ondernemers haar voorbeeld: 'Je moet wel
een beetje creatief zijn en iemand je vertrouwen kunnen schenken. En accepteren
dat het ook mis kan gaan.’ 6
Dit artikel is vóór de lockdown tot stand gekomen. Het aantal dak- en thuislozen
is sindsdien alleen maar toegenomen, maar de nachtopvang in het kantoor van
Monique is tijdelijk minder goed uitvoerbaar.
Monique vult aan op 15 mei 2020: ‘Ab heeft het geluk dat hij tijdens de coronacrisis
in het huis van een vriend kan verblijven. Het slapen op kantoor is complexer
geworden door de coronacrisis. Maar als er geen alternatief was geweest, dan was
hij nog steeds net zo welkom als altijd. Overal is tenslotte een oplossing voor te
vinden. De coronacrisis heeft er wel voor gezorgd dat een aantal gemeenten zich
laat inspireren en verschillende mogelijkheden onderzoekt, waaronder het slapen
op kantoor. Of dat ook lukt is niet zeker, maar het balletje rolt.’
Het laatste nieuws is dat in Den Haag op 22 mei 2020 naast het ADO-stadion een
‘Coronadorp’ voor zieke dak- en thuislozen is geopend. Initiatiefnemers zijn de
voetbalclub zelf en de Stichting Doneer een Dorp. Financier en aanjager is de investeerder Martijn van Rheenen, die zelf in zijn jeugd vijf jaar lang van ‘slaapbank
naar slaapbank’ trok. Zijn moeder overleed toen hij 16 jaar was, zijn vader heeft
hij nooit gekend en Martijn raakte ontheemd.
5

O.a. IrisZorg, Integrale Aanpak Zwerfjongeren, Stichting Stoelenproject De Duif, GGD GelderlandMidden, Johanniter Crisisopvang en Maatschappelijke Opvang Valleiregio, etc.
6
Omroep West, 1 november 2019, 18:10.
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ADO-supporters hebben bij de opening een spandoek opgehangen met de stripheld
‘Haagse Harry’ en met de tekst in plat Haags ‘Wellekom bij ADAU-korraunadorrep’.78
Wat kunt u zelf doen? Kent of weet u plekken waar daklozen slapen en u maakt
zich zorgen? Dan kunt u dit melden tussen 09.00 en 17.00 uur bij het centraal
meldpunt van de GGD (088-355 5200) of bij de politie via 0900-8844.
(EIGEN)AARDIGHEDEN
Bericht van Johannes Kon (voorzitter Raad van Kerken Arnhem):
Aan leden, waarnemers en andere getrouwen van de Raad van Kerken Arnhem.
Tussen Pasen en Pinksteren zitten naast Hemelvaartsdag ook vaak de ‘IJsheiligen’
en op donderdag 14 mei de H. Corona - vlg. de heiligenkalender van de RK Kerk
een martelares uit het jaar 160; ze werd slechts 16 jaar oud.
Ja, en dat ze de beschermheilige is van schatgravers, zakenmensen en houthakkers en in Oostenrijk (in de 16e-17e eeuw) ook nog werd aangeroepen om epidemieën onder het vee beperkt te houden? Toeval!’
SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET JULI-AUGUSTUSNUMMER van het GemeenteNieuws: uiterlijk vrijdag 19 juni 2020 vóór
12.00 uur, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Kopij per post graag versturen naar: Redactie GemeenteNieuws, Stationsstraat
32, 6671 AW Zetten.
CITAAT VAN DE MAAND
[…] Ik zit hier niet in een rustige kamer met bloemen te zwelgen in Dichters en
Denkers God te prijzen, dat zou heus geen kunst zijn en ik geloof ook niet dat ik
zo weltfremd ben als mijn goede vrienden vertederd zeggen. Ieder mens heeft
nu eenmaal z’n eigen realiteit, ik weet het, maar ik ben geen verdroomde fantaste, God, een nog wat bakvisachtige 'schöne Seele’ (van mijn ‘roman’ zei Werner: ‘von eine schöne Seele an eine grosze Seele’). Ik zit oog in oog met jouw
wereld, God, en ontvlucht de realiteit niet in schone dromen - ik meen dat er
plaats is voor schone dromen naast de wreedste realiteit - en ik blijf je schepping
prijzen, God - ondanks alles! […]
Etty Hillesum. In: Het Verstoorde Leven 1941-1943, pag 90.
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Dagblad van het Noorden, digitale krant 22-05-2020. ANP.
Dirks, B. (2020). Zieke daklozen zijn welkom in ‘coronadorp’. In: De Volkskrant, 23 mei 2020, pag. 14.
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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.

