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VOORWOORD
Verdriet en vreugde
Verdriet en vreugde horen bij ons mensen. Niets menselijks lijkt de bijbel vreemd te
zijn, zoals intense vreugde en geluk, maar ook intens verdriet en pijn.
Zo zijn er bijvoorbeeld psalmen voor allerlei situaties en belevenissen in je leven, voor
als je verdrietig bent of als je verheugd bent.
In zijn afscheidswoorden zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Waarachtig ik verzeker jullie:
je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je
verdriet zal in vreugde veranderen.” (Johannes 16:20)
Verdriet, rouw en pijn kun je beter niet verdringen of onderdrukken. “Niet klagen, maar
dragen en vragen om kracht” is misschien een stoer en dapper gezegde, maar vaak
helpt het toch niet. Het is goed of zelfs beter om zulke gevoelens uit te drukken in huilen
en klagen.
Oriëntaalse mensen kunnen dat vaak veel beter dan wij. Wij bewonderen nabestaanden
die heel kalm en beheerst zijn. Ik vind het natuurlijker en beter als we ons niet voor
onze tranen schamen en ons verdriet wegstoppen. Het is niet een teken van menselijkheid en zelfbeheersing als we bij verschrikkelijke of aangrijpende belevenissen onbewogen blijven en onaangedaan lijken.
Ook wie gelooft, heeft allerlei gevoelens en hoeft zich daar niet voor te schamen. Wij
doen er als christenen goed aan, om niet te wennen aan het lijden en de pijn van onze
tijd, maar het waar te nemen en onrecht en ellende in onze wereld en in ons leven te
beklagen.
In zijn laatste uren bidt Jezus Psalm 22. En die psalm begint met de wanhopige woorden: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit!” (V.2)
En midden in die psalm gebeurt er iets, zoals in meer psalmgebeden. Hoe bestaat het!
Er komt een wending, een teken van hoop en vertrouwen ondanks alles:
´Heer, houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp. (V.20)
…Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk…Zij die hem zoeken, brengen lof aan
de Heer. Voor altijd mogen jullie leven!” (V.26,27)
Het evangelie van het sterven en opstaan van Christus maakt ruimte voor beide: verdriet en vreugde. Goede Vrijdag en Paaszondag horen bij elkaar.
Ja, verdriet en dood, ellende en nood…ze zijn niet te ontkennen. We hoeven de nare
dingen niet te verdringen. De lijdenstijd van Jezus wordt niet overgeslagen met de vrolijkheid van Pasen. De Opgestane draagt in de verhalen van Pasen de sporen van zijn
lijden.
Maar verdriet, lijden en dood hebben niet het laatste woord. Het blijft er niet bij.
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Aarzelend en geleidelijk dringt het licht van de Paasmorgen door in het donker van de
nacht.
God de schepper van leven zal een einde maken aan dood en onrecht en aan leed en
verdriet. De boodschap van Pasen nodigt ons uit om te vertrouwen in God - God die
ooit de wereld schiep en straks zal herscheppen. In die diepere zin wens ik u allen
“Vrolijk Pasen”.
Paul F. Thimm
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 7 april is er geen dienst, want dan houden we onze voorjaarsledenvergadering.
Paul verzorgt wel een kort meditatief moment als opening.
Op zondag 14 april wordt er ook gepraat over onze gemeente, want de ‘Heidag’ biedt
ons de gelegenheid samen na te denken over de plaats van onze gemeente in de samenleving en de consequenties daarvan voor organisatie en huisvesting. De beoogde
locatie ‘De Park’ bleek op het laatste moment niet beschikbaar, maar de organisatoren
zoeken een alternatief. Verdere bijzonderheden staan elders in dit nummer.
Donderdag 18 april is het ‘Witte donderdag’ en om 19:30 komen we samen in de aula
van Nieuw Schoonoord om avondmaal te vieren.
Zondag 21 april is het Pasen. Dan treffen we elkaar wederom in Nieuw Schoonoord om
9:30 uur voor het Paasontbijt. Om 10:30 uur begint dan de paasdienst met Paul Thimm
als voorganger. In deze dienst staan we ook even stil bij de ‘doopjubilarissen’.
Zondag 28 april begint de dienst weer in de Waalse Kerk, gebruikelijke tijd: 10:00 uur.
Zeker de moeite waard om naar Jan Willem Stenvers, een jonge lekenprediker te komen
luisteren.
KINDEROPVANG
Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij.
Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we die steeds op
verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken, tel:
0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of E-mail:autodienst@doopsgezindenarnhem.nl).
Agenda voor de voorjaarsledenvergadering
Datum: zondag 7 april 2019
Tijd: 10:00 uur
Plaats: Waalse Kerk, Arnhem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Welkom door de voorzitter zr. Elaine Bohlken.
Opening door de predikant br. Paul. F. Thimm.
Vaststellen van de agenda.
Mededelingen.
Ingekomen en uitgaande post.
Notulen van de Ledenvergadering op 4 november 2018.
Jaarstukken 2018:
a. Presentatie door de penningmeester zr. Diny Wouda.
b. Verslag financiële commissie over 2018.
c. Voorstel tot decharge van de penningmeester zr. Diny Wouda en de
kerkenraad voor het gevoerde financiële beleid in 2018.
8. Bericht van de Stichting Vermogensbeheer DGA in 2018 door de voorzitter
van de SVB.
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9. Verslag kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over de jaarstukken van 2018.
10.Afscheid van leden van taakgroepen.
11.Rondvraag.
12.Sluiting.
De vergaderstukken van de agendapunten 6 en 7 zijn op te vragen bij de kerkenraad.
Vermeld in uw verzoek of u alle vergaderstukken wilt ontvangen of alleen van bepaalde agendapunten. Deze zijn ook op de website www.doopsgezindenarnhem.nl te vinden
na inloggen (code via webmaster@doopsgezindenarnhem.nl)
De Heidag 2019
Wij nodigen jullie van harte uit voor ‘De Heidag 2019’. Hèt event van de Doopgezinde
Gemeente Arnhem dat je niet wilt missen!
We parkeren onze beren en gaan met elkaar in gesprek over wat we nu ècht willen.
We verkennen met elkaar de prachtige omgeving, knuffelen een geit (indien u dat
wilt), genieten van een heerlijke lunch en starten het seizoen 2019/2020 met een
drive die we nog niet eerder gevoeld hebben.
Als doel voor deze dag hebben we gesteld: als gemeente open van gedachten wisselen over onze toekomst en plek in de maatschappij (alles in de breedste zin van het
woord).
Thema’s – onder andere en zeker niet uitsluitend:
- wat zijn de kernwaarden van onze gemeente (welke willen we inlijsten - lijsten mee)
- wat hebben we nodig om die kernwaarden of kerndoelen te bereiken?
- plek, open of besloten
- wel of geen groei
- onderling, steun, voorganger
Dit klinkt natuurlijk als een hele kluif, maar met de hulp van de ervaren gespreksleidster Xandra Derks gaat dit lukken!
Heeft u er al zin in? Nou, wij wel!
Wanneer:
Zondag 14 april 2019
Hoe laat:
Van 10.00 uur tot ± 15.00 uur
Waar:
Dat is nog een verrassing! Landerij De Park was afgesproken, maar dat
kan op het laatste moment daar niet doorgaan. Er wordt een andere locatie geregeld en per email, via de website en de afkondigingen in de
dienst kunt u vernemen welke dat is geworden. Ook kunt u begin april
bellen met een kerkenraadslid om het laatste nieuws hierover te horen.
Wij vinden het van het grootste belang dat alle leden aanwezig zijn bij deze heidag.
Schroom niet om hulp te vragen als dit om een of andere reden niet lijkt te lukken.
We zullen alles in het werk stellen zodat u toch kunt komen.
Tot ziens op 14 april,
Het organiserend comité, Bernd en Dieuwertje

Geloven met een glimlach (Uit: Open Deur, maart 2019)
Groen geloven
‘Ik geloof rood’, zei een vriendelijk mannetje. ‘Dat is een mooie, warme kleur en geloof
is warm.’
‘Nou, ik geloof zwart’, zei een ernstige heer. ‘Zwart is ernstig en geloof is ernstig.’
‘Ik geloof geel’, zei een vrolijk dametje. ‘Dat is een vrolijke kleur en geloof is vrolijk.’
‘Ik geloof grijs’, mompelde een jongedame. ‘Grijs is saai en geloof ook.’
Kun je nog meer kleuren geloven? Ze dachten allemaal na en dachten toen van niet.
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‘Jawel’, zei een heel, heel oude man na een tijdje, ‘ik geloof groen.’ Waarom zei de
grijsaard dat hij groen geloofde? ‘Omdat je in geloven altijd een beginneling bent. Hoe
oud je ook bent, je blijft een groentje.’
Stephan de Jong, predikant PKN Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Verhuisd : zr A.M. Schattenkerk - Hulshof naar Tiel. (ADS)
Bedankt: br. E. van Scheijen en zr. A.J.A. van Scheijen -Dijkema.

Onno en Marjan van Binsbergen

OPBRENGSTEN COLLECTES
In februari
Student Tanzania
Landelijk jongerenwerk
(diaconaal ADS-doel)
Nederlands Bijbelgn.

BESTEMMINGEN COLLECTES

€ 34,55

14-apr

In april
vluchtelingenwerk

€ 14,90
€ 16,90

18-apr
21-apr
28-apr

Vluchtelingenwerk
vluchtelingenwerk
Stichting Menno Simons SDMF ADS)

Paastas Actie 2019
Zusters en broeders,
We doen mee met de Aktie Paastas. Wij werden hiertoe uitgenodigd door de Walburgisgemeenschap, die elke tweede zondag van de maand in de Waalse Kerk een viering
houdt, om (houdbaar) voedsel in te zamelen voor een feestelijk Pasen voor bezoekers
van het Inloophuis St. Marten, waar Ellie Smeekens (onze gastpredikante op 24 maart)
stuur aan geeft. Tot Pasen kunt u in de mand achter in de kerk houdbare lekkernijen
achterlaten.
Met broederlijke groet namens de secretaris,
Han
Ook deze 40dagentijd staat deze
mand in de kerk. De mand moet
vol! Vol met houdbaar eten en
drinken voor mensen met een te
kleine beurs. Zodat het ook voor
hen een vrolijk Pasen kan zijn. Let
wel op de houdbaarheidsdatum
U kunt ook geld doneren:
NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v.
Doopsgezinde Gemeente Arnhem, o.v.v. ‘bijdrage Paastas’.
De Paastasactie is een initiatief
van inloophuis Sint Marten, Villa
Klarendal en actieve wijkbewoners uit Klarendal en St. Marten.
HET JAARTHEMA 2019-2020
Van waar komt mijn hulp?
Psalm 121 reikt ons de woorden voor het jaarthema 2019 - 2020 aan. Deze psalm
beschrijft een pelgrim die op weg is naar Jeruzalem. Onderweg kijkt hij op naar de
bergen en vraagt in al zijn kwetsbaarheid: ‘Van waar komt mijn hulp?’
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Van waar komt onze hulp? Hoe
gaan wij onze weg door het leven? Wat helpt ons in het leven? Wie of wat draagt ons op
onze levensweg?
De pelgrim antwoordt: ‘Mijn
hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.’
De woorden van de pelgrim dagen ons komend jaar uit: tot
wie richten wij ons? Is het antwoord van de pelgrim ook het
onze?
We bieden op deze site een
platform om bruikbare suggesties, eigen ontwikkeld materiaal
en activiteiten te delen met anderen. We nodigen u uit om materiaal dat inspirerend is
voor andere gemeenten te sturen naar: gemeenteopbouw@ads.nl.
Bron: Nieuwsbrief Doopsgezind NU. Nieuwsbrief nr. 5, februari 2019.

Tweede Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival
Op 27 juni 2019 om 15:00 uur zal de tweede editie van de 'Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival' plaatsvinden in Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet.
Bron: Nieuwsbrief Doopsgezind NU. Nieuwsbrief nr. 5, februari 2019.

Ondersteuning van deelnemers uit arme landen aan Peacebuilding Conference
and Festival
Waarschijnlijk ruim meer dan tweehonderd mennonites van over de hele wereld komen
naar Mennorode om tweeëneenhalve dag elkaar te ontmoeten en in vele workshops
ervaringen uit te wisselen. Ook toneel en muziek zullen niet ontbreken. Deze conferentie
zal ook het startsein zijn voor het Global Anabaptist Peace Network dat met ondersteuning van de Peace Commission van Mennonite World Conference is opgezet.
Het is een unieke gelegenheid voor de Nederlandse doopsgezinden om kennis te maken
met de vele aspecten en vormen van vredeswerk vanuit de doopsgezinde wereld en om
broeders en zusters uit de hele wereld kennis te laten maken met de Nederlandse context.
Ondanks dat de prijzen voor deelname bewust laag gehouden zijn, is het in het bijzonder
voor zusters en broeders uit armere landen een grote uitdaging om voldoende geld bij
elkaar te sprokkelen om naar Nederland te komen. De organisatoren willen daarom
graag wat financiële ondersteuning kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben.
Wilt u een of meer deelnemers ondersteunen? Voor € 500,- ondersteunt u één gast,
maar met een bescheidener bijdrage doet u dat samen met anderen. U kunt uw bijdrage
overmaken op NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem, o.v.v.
subsidie 2 GMP gast.
Namens het organisatiecomité,
Met broederlijke groet,
Fernando Enns, hoogleraar vredestheologie
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Uitnodiging voor de workshop Lokaal Pionieren
Op zaterdag 11 mei 2019 te Bussum, Wladimirlaan 10
(op 5 minuten loopafstand van het NS-station).
Wilt u iemand meenemen? Zij/hij is van harte welkom!
Een inspirerende beweging is gaande in en rond de
christelijke gemeenten in Nederland. Bij de PKN is met
verve ingezet op ‘pionieren’ en vanuit andere denominaties wordt met bewondering gezien hoe mooie initiatieven tot ontplooiing komen.
Graag organiseert de Doopsgezinde Zending, voorafgaande aan haar algemene ledenvergadering, een workshop over dit onderwerp.
Martijn Vellekoop is bereid gevonden om, in interactie met de deelnemers aan de workshop, een beeld te scheppen van de veelvormigheid aan pioniersplekken. Daarbij gaat
hij in op achtergronden van succes en weerstand. Heel blij zijn we ook met de twee
doopsgezinde predikanten die een reactie zullen verzorgen: Henk Leegte vanuit het
grootstedelijke Amsterdam en Marijn Vermet vanuit het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg.
Ook de Theologische Adviescommissie van de Doopsgezinde Zending bereidt zich voor
op inbreng tijdens deze workshop.
Hij neemt de vijf broden
en de twee vissen,
kijkt op naar de hemel en
zegent ze.
Hij breekt ze en geeft ze
aan zijn leerlingen om
voor te zetten aan de
scharen.
En die eten en worden
verzadigd,
állen.
Het
overschot aan brokken
dat door hen wordt opgehaald is twaalf korven.
Bron: Lucas 9: 16-7 (http://
www. naardensebijbel.nl)

Tussen-de-middag staat er een goed verzorgde, eenvoudige lunch voor u klaar.
Na de lunch zijn de geïnteresseerden van harte welkom bij de jaarlijkse ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending, met korte presentatie door Erik Maas over Shammah House Ministries in Cheung Chau, een door ons gesponsord project in Hong Kong.
Leden kunnen desgewenst agenda en stukken voor deze vergadering tevoren opvragen
bij het secretariaat.
Programma 11 mei 2019, kerkgebouw gemeente Bussum-Naarden
10.00 uur
10.30 uur
11.15 uur
12.30 uur
13.15 uur
15.00 uur

Ontvangst met koffie en thee
Opening en vervolgens de workshop ‘Lokaal Pionieren’
Martijn Vellekoop: Pionieren in de PKN - succes en weerstand
Twee co-referenten:
Ds. Henk Leegte vanuit Amsterdam en
Ds. Marijn Vermet vanuit Aardenburg
Lunch (graag tevoren opgeven bij r.dejong@doopsgezindezending.nl)
Algemene Ledenvergadering Doopsgezinde Zendingsvereniging, met
verslag door Erik Maas van het Shammah House Ministries project,
Cheung Chau, Hong Kong
Einde
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Meer info: Ria de Jong secretaris Doopsgezinde Zending (r.dejong@doopsgezindezending.nl) en Secretariaat DZ (info@doopsgezindezending.nl)
Verslag gemeenteavond ‘Voltooid Leven’
Op 28 februari jl. hebben we met een groep van achttien personen een interessante en
soms confronterende gemeenteavond gehad over ‘Voltooid Leven’. Dit alles onder de
bezielende leiding van Annemarieke van der Woude. In 2018 heeft zij al een keer eerder
over dit soms gevoelige onderwerp gesproken. Toen is voornamelijk het ethische en
juridische aspect aan de orde gekomen. Op verzoek van diverse gemeenteleden nu een
vervolg met als insteek het theologische/Bijbelse/christelijke aspect.
Vooraf nuttigden we een gezamenlijke (brood)maaltijd in het restaurant van Nieuw
Schoonoord, waarna wij naar de aula togen.
Han Bohlken opent officieus de avond en Paul iets officiëler met het voordragen van
psalm 139 uit de bundel van de inmiddels 85-jarige Huub Oosterhuis. Aansluitend houdt
Annemarieke een inleiding, vergezeld van een overzicht met de ‘harde’ cijfers van mensen die door toepassing van euthanasie zijn overleden. Het gaat dan om niet-terminale
personen. In het jaar 2017 ging het om een aantal van 545. Daaronder vallen dementerenden, mensen met psychiatrische aandoeningen en zij met een stapeling van ouderdomsaandoeningen.
Als bijbelfragment noemt Annemarieke de brandende braamstruik waar Mozes door God
wordt aangeroepen. God zegt dat Mozes niet dichterbij moet komen en zich op heilige
grond bevindt. Annemarieke vergelijkt het met dat iemand die wil sterven zich ook op
die heilige grond bevindt: een ‘plek’ waar je niet aan/bij mag/kunt komen… Het is de
kunst het over te laten aan die ander, zonder te oordelen.
Hierna komen vanuit de groep diverse reacties, vragen en overwegingen naar voren.
Ook ‘versterven’ komt ter sprake: het bewust stoppen met eten en drinken.
Maar wat de groep het meeste bezighoudt, is euthanasie die wordt toegepast bij zelfdoding. In hoeverre kun/mag je iemand helpen, dan wel tegenhouden. Wat is jouw taak
en mogelijkheid als naaste? Daar is geen pasklaar antwoord op te geven. Het is sterk
afhankelijk van het individu en de situatie. Echter, Annemarieke is zeer terughoudend
t.a.v. euthanasie bij mensen in psychische nood, mede door vrees voor de aanzuigende
werking hiervan.
Han sluit de avond rond 20.30 uur af met een dankwoord gericht aan Annemarieke van
der Woude en overhandigt haar een bos rozen.
Al met al, ondanks het niet-vrolijke onderwerp, een boeiende avond van (nieuwe) visies,
inzichten en openhartige uitwisselingen.
Anne-Rie Bus

Uit de geschiedenis van de doopsgezinden van Arnhem (slot)
In voorgaande afleveringen zien we dat de Arnhemse doopsgezinde gemeenschap vanaf
het begin van de 18e eeuw een periode van betrekkelijke bloei doormaakt. In 1714
wordt in de Rijnstraat - tegenwoordig huisnummer 67, waarin Primera is gevestigd het Mennistenerf aangekocht, waar decennialang de diensten worden gehouden.
Aan het einde van de eeuw echter, gaat het met het ledental bergafwaarts. In 1787 is
Abraham de Haas de overgebleven vaandeldragende mennist. Hij beheert het huis in
de Rijnstraat plichtsgetrouw, houdt claims van de Zutphense doopsgezinden buiten de
deur en laat aan het pand zelfs achterstallig onderhoud uitvoeren, jawel, met een lening
die goedgekeurd wordt door het stadsbestuur. Na Abrahams overlijden neemt zijn weduwe Titia Holwarda het beheer op zich. Zij is niet eens doopsgezind, maar volgt volledig de lijn van haar echtgenoot. Het is mede aan dit echtpaar te danken dat het waardevolle onroerend goed in het bezit van het Arnhemse doperdom blijft. Dat geldt ook
voor boekhandelaar Johannes Doyer, die de administratie na het overlijden van Titia
overneemt en vervolgens het Mennistenerf in 1840 verkoopt. Het kapitaal brengt hij in
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overleg met de Amsterdamse kerkenraad onder in een speciaal fonds. De Amsterdammers zijn op dat moment door Lodewijk Napoleon belast met het toezicht op het vermogen totdat Arnhem zelf in staat is het weer over te nemen.
Hoewel het aantal Arnhemse doopsgezinden gestaag toeneemt, blijft het er jaren op
een laag pitje. Men komt samen in een pand aan de Bakkerstraat - huisnummer 63,
waarin tegenwoordig kledingzaak America Today zit -, dat in het bezit is van particulieren die de doperse gemeenschap
blijkbaar welgezind zijn.
Tegen het midden van de 19e
eeuw is het ledental gegroeid tot
28, van wie 17 vrouwen en 11
mannen. Onder hen bevinden zich
de leraren en opzieners Matthias
van Heukelom, de al genoemde
Johannes Doyer en Pieter Corneliszn. Er is behoefte aan een eigen
plek voor bijeenkomsten. Intussen gaat op last van de kerkenraad van Amsterdam de opbrengst van het Mennistenerf naar
de heropgerichte Doopsgezinde
Gemeente Arnhem. Het pand aan
de Bakkerstraat is in het bezit van
Augustine (sic!) Ulysses Machen,
een ingenieur en amateurschilder,
die naar Ohio gaat emigreren. Zo
komt het pand in de verkoop. Matthias, Johannes en Pieter zijn er
als de kippen bij en op 6 augustus
1847 wordt de koopacte getekend.
In 1852 wordt in de Bakkerstraat,
Kerk Weverstraat. Zeefdruk Ds. M. Postema.
nu in eigendom, de eerste ‘officiele’ godsdienstoefening gehouden. Maar, het zindert in de doopse gelederen. Zo wordt
twee jaar later een kavel aangekocht in de Weverstraat en nog later een stukje kavel
erbij. In 1888 ploft de vergunning van B&W op de mat voor de bouw van een kerk en
een kosterswoning. De nieuwe kerk wordt in 1889 ingewijd en daarmee is de herrijzenis
van de Arnhemse doopsgezinden voor de komende eeuw een feit.
Istvan Valkenburcht

AGENDA VOOR April 2019

Wanneer?
Zo
07 april
Di
09 april
Di
09 april
Do
11 april
Do
11 april
Zo
14 april
Di
16 april
Do
18 april

10.00
10.00
14.00
14-16
18.00
10:00
14.00
19:30

Wat?
Ledenvergadering
4-kerken-overleg
Commissie van Bezoek
Bijeenkomst Doopjubilarissen
Themakring
Heidag
Kerkenraad
Avondmaalsdienst

Waar?
Waalse kerk, Arnhem
bij Bert en Els, Arnhem
bij Ockje, Velp
Wereldkeuken, Arnhem
Atlantaflat, Velp
Volgt nog…
bij Marjan, Arnhem
Nieuw Schoonoord,
Velp

11
Vr
Zo

19 april
21 april

10.00
9.30

Bijbelkring
Paasontbijt

Zo

21 april

10.30

Di

23 april

14.00

Paasdienst met aandacht
voor de doopjubilarissen;
Paul F. Thimm
Taakgroep Leren & Toerusting

bij Maria, Velp
Aula Nieuw Schoonoord
Aula Nieuw Schoonoord
Lent

Vakantie predikant is gewijzigd:
Van 24 april t/m 1 mei 2019 is Paul F. Thimm met vakantie.
Zr. Wil van Gelderen, 026 - 4427805 zal u zo nodig helpen om in contact te komen
met een andere predikant die hem kan vervangen.
Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het maartnummer van het Gemeentenieuws: uiterlijk dinsdag, 23 april 2019 vóór 12.00 uur, op het e-mailadres:
redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar: Redactie Gemeentenieuws, Stationsstraat 32, 6671 AW Zetten.
Citaat van de maand
‘Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken
worden geschapen, dat zij door hun schepper met zekere onvervreemdbare rechten
zijn begiftigd, waaronder het recht op leven, op vrijheid en op het nastreven van geluk.’ Thomas Jefferson, Declaration of Independence, 4 juli 1776.

- 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 90 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 of met de predikant.

