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VOORWOORD
We zitten nu in de veertigdagen tijd, een tijd van bezinning. Bezinning over het leven,
over persoonlijke gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven, met mensen en dierbaren in de omgeving.
Maar ook over onze Gemeente. Hoe ziet de toekomst er voor ons uit? Sommigen van
ons zien het somber in, maar de meeste niet. En, wat kunnen wij doen met elkaar?
Wij hebben dat uitgebreid met elkaar geëvalueerd op de heidag, over wat wij willen en
kunnen realiseren. Er is veel te doen, maar we moeten positief blijven, onze schouders
er onder zetten en het geloof hebben dat God ons bij zal staan om onze wensen en
toekomstplannen te kunnen verwezenlijken.
Marjan van Binsbergen

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 5 mei is weer een ‘gewone’ dienst met Paul Thimm. De collecte is dan voor de
Stichting Vakantiekampen Malburgen, waarover elders in dit nummer een toelichting.
Neem vast wat extra geld mee. Wie niet kan komen en toch aan dit doel wil bijdragen
kan een bedrag overmaken naar de bankrekening van de gemeente onder vermelding: ‘vakantiekampen Malburgen’. De doelgroep van deze actie strekt veel verder
dan alleen Malburgen.
Zondag 19 mei gaat Paul ook voor in de dienst.
Zondag 26 mei is Tjarda Brouwer weer onze gastpredikant. Uit voorgaande keren weten wij, dat deze jonge Utrechtse zuster ons vaak wijst op wat muziek van haar generatie ons te zeggen heeft. En wie twijfelt of dit aanspreekt, wat Tjarda ons eerder vertelde vond iedereen heel aansprekend!

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).
VAN DE KERKENRAAD
Tijdens de laatste ledenvergadering meldde zr. Anne-Rie Bus, dat zij graag de gemeente wil dienen als lid van de kerkenraad. De kerkenraad en de ledenvergadering
zijn hier erg blij mee en de kerkenraad heeft Anne-Rie uitgenodigd mee te draaien in
de kerkenraad en verwacht, dat conform het reglement haar benoeming tot kerkenraadslid door de ledenvergadering zal worden bekrachtigd.
Tijdens de ‘Heidag’ op 14 april is het voorstel gedaan om twee commissies in te stellen en de kerkenraad steunt dit voorstel van harte door de benoeming van:
- Taakgroep communicatie met deelnemers Anne-Rie Bus en Elaine Bohlken. Deze
taakgroep begint met de ondersteuning door Irene van Setten en Xandra Derks (de
externe dagvoorzitter van de ‘Heidag’). De opdracht aan deze taakgroep is het
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opzetten en onderhouden van een facebookpagina om bekendheid te geven aan wat
er in onze gemeente gebeurt en gebeuren kan.
- Projectgroep Nieuwe huisvesting met deelnemers Bernd Huibers, Dieuwertje en Pieter van der Wijk, Diny Wouda, Tineke Bus, Han Bohlken, en Xandra Derks als ‘facilitator’. De opdracht aan deze projectgroep is het omzien naar mogelijkheden voor een
huisvesting voor onze gemeente, die beter past bij onze wensen dan ons huidige onderkomen en in overleg met de kerkenraad deze nieuwe huisvesting realiseren.
Omdat taken blijven doorgaan en projecten eindig zijn, is de eerste een taakgroep en
de tweede een projectgroep. Beide hebben een door de kerkenraad gegeven opdracht
en daarmee een formele plaats in onze gemeente. De taakgroep communicatie kan
men bereiken met facebook@doopsgezindenarnhem.nl en de projectgroep Nieuwe
huisvesting met huisvesting@doopsgezindenarnhem.nl.
Geloven met een glimlach
Een deftige dame vraagt Inge voor de ingang van de grote kerk: “Zeg, meisje, weet
je of vandaag de bisschop aanwezig zal zijn in de dienst?”
“Nee, die komt vandaag niet”, antwoordt Inge, “maar God zal desondanks wel aanwezig zijn.”
OPBRENGSTEN COLLECTES
maart
eigen gemeente
Nederlands Bijbelgenootschap
Doopsgezind Wereldwerk

BESTEMMINGEN COLLECTES
mei
€ 93.90 05 mei
€ 17.90 19 mei
€ 71.90 26 mei

Sodba vakantiekampen
Indonesische broederschappen (ADS)
Sodba vakantiekampen

Jubilarissen
Op donderdag 11 april kwamen de kerkenraad en de jubilarissen van dit jaar bij elkaar in restaurant De wereldkeuken in Arnhem. De jubilaris die het kortst geleden was
gedoopt , was 10 jaar geleden gedoopt. Zr. Roeleke Middelkoop en zr. Wil de Jong
waren allebei 65 jaar geleden gedoopt, de rest van de jubilarissen zat er ergens tussen in. Negen van de 16 jubilarissen en bijna de hele kerkenraad waren aanwezig, dus
we waren met een flinke groep. We startten onze bijeenkomst om 14.30 uur met koffie/thee en gebak. Daarna stelde ds. Thimm ons twee vragen waar we twee aan twee
over gingen praten:
1. Hoe heb je het zo lang uitgehouden in de gemeente?
2. Wat heeft de gemeente je gebracht?
In het gemeenschappelijk gesprek dat hierop volgde bleken er zeer diverse antwoorden op deze vragen te zijn.
Enigen van de jubilarissen hadden nog een belijdenis bij zich. Twee van hen lazen
hieruit een stukje voor. Jammer, ik (ook een jubilaris, 45 jaar!!) heb mijn belijdenis
indertijd helaas weggegooid. Ik zou nu best eens willen weten wat ik daar indertijd in
geschreven heb.
Zr. Marjan van Binsbergen had enige stenen gekocht namens de kerkenraad en tot
slot mocht iedere jubilaris een steentje uitzoeken om mee te nemen als herinnering
aan dit jubileum.
Coby van der Berg

Uitgeknipt
Door Elaine Bohlken, uitgesproken in de paasdienst op 21 april 2019

Net als vorig jaar begin ik met de stem van Aafje Gijsen, een doopsgezind meisje uit de
Zaanstreek dat een dagboek bijhield in de jaren 1773-1775:

5
Zondag, 28 Mei 1775
“Van de morgen ben ik met mijn moeder en broeders te kerk geweest in t Nieuwen
Huys (dit is de Vermaning aan de Westzijde in Zaandam, waar ik gedoopt ben in 1982)
onder het gehoor van Domenie Bleeker. Zijn tekst was Colossenzen 3 v. 16: Het woord
van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in
uw hart. Zyn prediecaatsie was zeer toepasselijk op de tegenwoordige dag, want van
de morgen is voor het eerst in onse gemeente de nieuwen berymde psalmen gezongen,
en onse diakenen (die tot dus ver toe bij malkander geseeten hebben) ginge nu de helft
van het getal aan de eenen en de anderen aan de anderen kant van de preedikstoel
zitten.”
Geachte Doopjubilarissen,
Tijdens onze Heidag afgelopen zondag zei iemand “Als Menno Simons wist wat wij allemaal zeggen hier, zou hij in zijn graf liggen te tollen!”
Die opmerking heeft mij aan het denken gezet. Zijn wij inderdaad heel ver weg van de
ideeën van Menno Simons?
Ik ben gaan kijken in het stukje over de Oude Vlamingen in hoofdstuk Amsterdam 1612
van het boek De Fehrs, een kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie. Na de
val van Munster zou de komst van Menno Simons rust brengen onder de dopers, die
zich weldra mennonieten gingen noemen. Geweldloosheid werd een levensstijl; de Bijbel als Gods Woord werd de basis. De ware gemeente werd een verzameling van wedergeborenen -Wederdopers- ingelijfd door de doop, voorafgegaan door boetedoening.
Het was een zuivere gemeente, “zonder vlek of rimpel”, gekenmerkt door broederlijke
liefde, gehoorzaamheid en een deugdzaam leven. Zo ontwikkelden de volgelingen van
Menno Simons een eigen levensstijl, gebaseerd op eenvoud, soberheid en saamhorigheid. Menno legde de nadruk op de zelfstandigheid van de afzonderlijke gemeenten en
individuele vrijheid waarbij de leiders, de oudsten, moesten regeren maar niet domineren. Onder Menno's vreedzame en verzoenende leiding groeide een mondige en goed
onderlegde beweging.
En wij? Waar staan wij nu in deze traditie van wederdoop of doop op belijdenis? Wat
betekent de doop voor ons?
In zijn boek “Aangeraakt door de Eeuwige” onderscheidt Gerke van Hiele, zeven kleuren
van de doop:
Gave. Je laten dopen is een gave. Je bent herboren of wedergeboren door de kracht
van de Geest. Hier passen de oude woorden van vergeving en verzoening. Zij zijn een
geschenk van de Eeuwige.
Antwoord. Je laten dopen is antwoord geven, is weten van roeping, is je aangesproken
weten en daarmee verder willen, is kiezen voor levenslang leren.
Je laten dopen is kiezen voor verbondenheid met elkaar. Is een bond aangaan, deel
worden van een gemeenschap. De dopeling gaat wat aan, maar ook de gemeente zelf
aanvaardt verantwoordelijkheid voor de nieuwe broeder of zuster.
Een nieuw begin. Je laten dopen is opnieuw beginnen. Het verwijst naar bekering of
omkeer en zegt iets over wat je achterlaat en waar je mee verder wilt. Over dat wat in
de bijbel met het oude en het nieuwe leven wordt aangeduid.
Opgave. Je laten dopen is een opdracht op je nemen. Het is een weg om te gaan. Je
verantwoordelijkheid aanvaarden om in verbondenheid samen te leven als gemeente in
de wereld van vandaag en alledag. De uitdaging aangaan om in alle voorlopigheid met
elkaar wat zichtbaar te maken van de toekomst die van God is.
Overgave. Je laten dopen is loslaten: je heerszucht, je angst, je verkramptheid om
dingen naar je hand te zetten. Het is dit alles laten varen en je toevertrouwen aan de
Eeuwige die een weg zal vinden waarlangs jouw voet kan gaan.
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Mijlpaal. Je laten dopen is een mijlpaal. Een publieke markering in het midden van de
gemeente van het groeiproces dat je hebt doorgemaakt en de intenties waarmee je
verder wilt. Het is de Jordaan oversteken, een getuigenis, je laten kennen en aanspreekbaar betonen.
Samen geven deze kleuren een beeld van de rijkdom van de doop in onze traditie.
Stuk voor stuk en samen verwijzen ze naar wat het betekent om gelovig te leven in
verbondenheid met elkaar en met God op de weg van de navolging.
Door jullie besluit om je te laten dopen, hebben jullie gekozen voor een plaats waar je
met je twijfels en vragen bezig kunt blijven. Jullie hebben een uitnodiging aangenomen
om bij een gemeenschap van leerlingen te gaan horen, die blijft vragen naar de weg
van waarachtigheid en leven. De doop vraagt om een voortgaand proces van verdieping, vernieuwing en bevestiging dat met oude woorden telkens ook naar nieuwe woorden reikt.
Wij leven niet in de tijden van Menno Simons of Aafje Gijsen maar ik denk dat als wij
alle technische vooruitgang wegdenken en ook de materiele welvaart, wij kunnen zeggen dat wij nog steeds diep geworteld zijn in dezelfde traditie en dat Menno in vrede
mag rusten.
Actie Paastas
De laatste weken voor Pasen stond achter in de kerk een mand, die wij en andere
kerkgenootschappen gevuld hebben met een extraatje voor bezoekers van het inloophuis St. Marten.
De organisatoren mailden ons:
“Alle spullen zijn goed aangekomen in het Inloophuis. Ze krijgen een goede bestemming. Van alle spullen die zijn opgehaald kunnen we 275 mooie tassen maken. Boven
verwachting.
Ook dank voor jullie bijdrage als doopsgezinde gemeente!”
Ook ons wensten ze hele goede en inspirerende paasdagen.
Gesprek over wetenschap en religie
Op donderdag 23 mei is iedereen welkom om 18.00 uur in De Elleboog, Nieuw
Schoonoord 1 Velp voor een eenvoudige maaltijd, gevolgd door een presentatie door
br. Ybo Feikema over wetenschap en religie en het spanningsveld daartussen, dat
door sommige mensen wordt ervaren. De Elleboog is gevestigd in hetzelfde gebouw
als Nieuw Schoonoord, na de hoofdingang rechts en later nog eens rechts; onze
ruimte is dan links in de gang. We zullen weer een pot neerzetten voor uw vrijwillige
bijdrage in de kosten.
Graag opgeven bij leren@doopsgezindenarnhem.nl of 0316-343358 in verband met de
bestelling van het eten (kost ca € 10 per persoon en dat bestellen we dus liever niet
voor niets).
ADS-informatiebijeenkomsten

Taakgroep Leren en toerusting

De Broederschapsvergadering gaat voortaan Gemeentevergadering heten. Op zaterdag
25 mei vindt in Den Haag de eerste Gemeentevergadering plaats, met een nieuwe
naam, maar nog wel dezelfde opzet als de Broederschapsvergadering.
In de toekomst gaat dat veranderen: de Gemeentevergadering gaat een andere invulling krijgen. Het ligt ook in de lijn der verwachting dat er naast de Gemeentevergadering
een Ledenraad zal worden ingesteld.
Wat houdt de Gemeentevergadering nu in? Voor wie is die bedoeld? Wat gaat de Ledenraad doen? En wie zitten daar in?
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Om u op deze en andere vragen een antwoord te geven en daarover met u in gesprek
te gaan, organiseert de ADS informatiebijeenkomsten.
De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die de toekomst van onze
doopsgezinde geloofsgemeenschap aan het hart gaat.
De ADS-informatiebijeenkomsten worden gehouden van 19.30 uur tot 21.30 uur op:
8 mei 2019 in de Doopsgezinde Vermaning Alkmaar, Koningsweg 12.
9 mei 2019 in Doopsgezinde Vermaning Leeuwarden, Wirdumerdijk 18.
15 mei 2019 in de Doopsgezinde Vermaning Rotterdam, Noordmolenwerf 3.
16 mei 2019 in de Johanneskerk Amersfoort, Westsingel 30.
Graag uiterlijk een week voor de bijeenkomst uw aanmelding telefonisch 020-6230914
of per E-mail ads@doopgsgezind.nl met vermelding van ‘ADS-informatiebijeenkomst’
als onderwerp, en uw telefoonnummer.
Bron: Doopsgezind web algemeen april 2019.

Bijeenkomst Vriendenraad van Doopsgezind WereldWerk
Op zaterdag 25 mei houdt WereldWerk de bijeenkomst van de Vriendenraad in het
Inloophuis de Ruimte, Hengelostraat 39 in Almere.
Deze Vriendenraad is belangrijk voor het behartigen van de brede zaak van de vrede
met doopsgezind perspectief. U bent van harte welkom op ons programma:
10.00 uur Welkom met een kopje koffie of thee
10.30 uur Opening
10.45 uur Jaarverslagen van WereldWerk over 2018, nieuwe bestuursstructuur, voordracht voor de vacature van een 2e bestuurslid vanuit de Vriendenraad, aanbevelingen
van de Vriendenraad en de vertegenwoordiging doopsgezinde broederschap in PAX
12.30 uur Lunch met soep en brood
13.30 uur Inhoudelijk gedeelte met Daan Savert, CPT-vrijwilliger, over 'nieuwe vormen
van doperse (vredes)radicaliteit
14.30 uur Afsluiting.
Opgave: mail het secretariaat@dgwereldwerk.nl of bel 06-38461996. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden. Vermeld bij opgave wel een evt. dieet.
Doopsgezind Wereldwerk.

Vakantiekampen Malburgen 2019
Vorig jaar heeft de DGA samen met andere kerken die vertegenwoordigd zijn in het
SODBA (Stedelijk Oecumenisch Diakonaal Beraad Arnhem) een geldelijke bijdrage geleverd aan de Stichting vakantiekampen Malburgen. Deze bijdrage was € 150 aan het
kinder/tienerkamp en € 100 aan het ouderenkamp. Dit jaar staan de vakanties weer
gepland en wordt aan de DGA ook weer een financiële bijdrage gevraagd.
De voorzitter van de stichting, dhr. Rein Turk, heeft in een vergadering van het SODBA
kort weergegeven wat de kinder- en ouderkampen inhouden en dat hij dit al bijna 40
jaar doet. De stichting heeft als doel om elk jaar 50 kinderen van wie de ouders een
krappe beurs hebben en 50 eenzame ouderen van een week onbezorgde vakantie te
laten genieten.
Van de ouders van de kinderen wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.
Ouders die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen hiervoor een beroep doen op
Stichting Leergeld.
Doel van het kinderkamp is kinderen, ongeacht kleur, uiterlijk, achtergrond of geaardheid elkaar te leren kennen, te respecteren door samen te spelen, eten, slapen en zeker
heel veel plezier te hebben. Tijdens de vakantie wordt veel bui-ten gespeeld.

8
Vorig jaar is vooral het buiten zijn en samen activiteiten ondernemen de kinderen goed
bevallen.
De bedoeling is om voor zelfstandig wonende, maar zeker ook voor kwetsbare ouderen
in Arnhem en omgeving (Arnhem, Rozendaal, Velp) die geen partner hebben, geen
andere vakantie kunnen genieten i.v.m. gezondheid of financiële redenen een mooie
week te bezorgen. Samen zijn, eten en activiteiten onder-nemen is iets wat voor deze
ouderen niet altijd vanzelfsprekend is. Veel ouderen kijken maanden uit naar deze vakantie. Op de vakantie van het afgelopen jaar kijken de ouderen met dankbaarheid en
plezier terug.
Ook aan de ouderen wordt een financiële bijdrage gevraagd.
Jolanda Zewald-Balder

AGENDA VOOR Mei 2019

Wanneer?
Zo
5 mei
Do
9 mei
Do
16 mei
Zo
19 mei
Do
23 mei
Vr.
Zo
Di

24 mei
26 mei
28 mei

Wat?
10:00 Dienst, Paul F. Thimm
18:00 Themakring
14.00 Kerkenraad
10:00 Dienst, Paul F. Thimm
18:00 Gesprek met Ybo Feikema over
wetenschap en religie (met
avondeten vooraf)
10.00 Bijbelkring boek Handelingen
10:00 Dienst, Tjarda Brouwer
14.00 Commissie van Bezoek

Waar?
Waalse Kerk, Arnhem
Zaal Atlanta, Velp
Bij Marjan, Arnhem
Waalse Kerk, Arnhem
De Elleboog. Nieuw
Schoonoord 1 Velp
bij Maria, Velp
Waalse Kerk, Arnhem
bij Ockje, Velp

(Eigen)aardigheden
De vergadering van 19 juni 1889 van de Kring Arnhem in het gebouw van de Vrijmetselaars werd door Jan Dionijs Oortman-Gerlings, afgevaardigde van de Utrechtse Gemeente en fungerend voorzitter, als volgt geopend:
Ik kan uit dit program niets halen
Waarbij ‘k mijn aandacht kan bepalen,
Geschikt voor eene opening.
En toch, ’t is niet te wederleggen
Dien ‘k voor punt 1 toch iets te zeggen
Als primus der vergadering.
’t Is zoowat 12 jaar geleden
Dat ik mocht in het strijdperk treden
Voor een vraag, alhier gedaan.
En daarop ben ik afgetreden.
Na 6 jaar rust werd ‘k weêr gebeden
’t Diakental ter zij te staan.
En nu ben ‘k weêr onder de vrinden
Al moest ik anderen dan vinden
Daar ouderen zijn heengegaan.
Ik mag genoeglijk hen herdenken.
Thans vraag ’k u, wilt m’uw vriendschap schenken
Zooals ik die van hen genoot.
Dan werken wij met vrucht te zamen
Al kunnen we ’t al soms niet beämen
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Is soms ’t verschil in meening groot.
Wanneer w’ elkander slechts waardeeren
Elkanders overtuiging eeren
Leidt iedre meening tot een daad.
Elkander flink de waarheid zeggen,
Zoo nodig, en dan overleggen,
Waarin er een verschil bestaat
En waarom wij het zoo bedoelen!
Dan zal de vriendschap niet bekoelen.
‘k Acht dit de beste regelmaat.
‘k Verklaar dan dezen broederkring
Te Arnhem als vergadering
Geopend in ’t vrijmetselaarsoord
En ‘k geef den scriba nu het woord!
Bron: Notulen van de 33e vergadering van de doopsgezinde Kring Arnhem. Gelders Archief.

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het maartnummer van het Gemeentenieuws: uiterlijk dinsdag, 20 mei 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
De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden.
Nelson Mandela (1918-2013), Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder.

- 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.

