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VOORWOORD

DE TONG IS MAAR KLEIN EN DE DRIE ZEVEN
De tong is maar een klein lichaamsdeel – niet zo groot als een hart, een
voet of een rug. En toch moet je haar niet onderschatten. Een woord is
snel ver-klonken, maar kan een lange nawerking hebben: opbouwend of
vernietigend voor een ander.
Doopsgezinden zeggen wel eens "Daden gaan woorden te boven". Maar die
tegenstelling is misleidend! Een woord(je) kan immers ook een ware wel-daad of een
echte wan- of misdaad zijn! - De Hebreeuwse taal maakt geen verschil tussen "daad"
en "woord": Het Hebreeuwse "dabar" betekent namelijk zowel woord als daad!
De tong - werktuig en symbool voor het woord - is daarom niet zonder daad-kracht:
nu eens een gezegend geschenk om op te bouwen, dan weer een vervloekt wapen om
iemand te vernietigen In het Duits bestaat de rake uitdrukking "roepmoord", als
mensen door kwade achterklap – waar of onwaar – zorgen dat iemand geen leven
meer heeft.
Een schitterend en humoristisch verhaal over de beroemde wijsgeer Socrates maakt
dit duidelijk:
Iemand komt opgewonden bij Socrates: "Moet je eens horen, Socrates! Ik wil jou
vertellen, hoe jouw vriend..."
"Ho, ho wacht eens even!" onderbreekt de wijze Socrates de
roddelaar. "Heb je dat, wat je mij wilt vertellen, gezeefd door
de drie zeven?"
"Wat? Drie zeven?" vraagt de ander verbaasd. - "Ja, drie
zeven. De 1e zeef is de zeef van de waarheid: heb je alles,
wat je mij wilt vertellen, getoetst of het echt waar is?" - "Nee,
ik heb het van horen zeggenen..."
"Ja ja. Maar je hebt het toch zeker met de 2e zeef getoetst: dat is de zeef van de
goedheid. Ik bedoel daarmee: Is dat, wat je mij wilt vertellen (als het al niet waar is)
tenminste goed?" - "O nee, dat zeker niet, integendeel…"
Socrates onderbreekt hem opnieuw: "Laat ons dan nog de 3e zeef gebruiken: de zeef
van de noodzaak. Is het eigenlijk noodzakelijk, dat je mij dat vertelt, waar je zo
opgewonden over bent?" - "Nee, noodzakelijk is het beslist niet...".
"Wel", antwoordt de wijze Socrates hem, "indien dat, wat je mij wilt vertellen, noch
waar, noch goed, noch noodzakelijk is, hoef ik het niet te weten. Laten we het dan
begraven en belast jezelf en mij er niet mee!"
Hoeveel ervan afhangt, dat we onze tong en onze woorden goed gebruiken, zegt ook
de Jakobusbrief in zijn "meditatie" over de tong:...de tong is een klein lid en voert
toch een hoge toon...Met haar loven wij de HEER en Vader en met haar vervloeken
wij de mensen, die naar de gelijkenis van God geschapen zijn: uit dezelfde mond
komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, broeders en zusters, niet zo zijn.
(Jakobusbrief 3:5,9,10).
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De apostel Paulus zet bij de bron – bij het denken – in: Voorts, broeders en zusters, al
wat waar, al wat waardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al
wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat jullie geleerd en overgeleverd is,
wat jullie van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God van
vrede zal met u zijn." (Filippenzenbrief 4:8,9).
Paul F. Thimm
BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 7 oktober is Hein Bergman weer onze gastpredikant. Wie hem zich nog
herinnert van de dienst in april wil dit niet missen!
Op zondag 21 oktober lossen Elaine en Han een lang geleden gedane belofte in om
wat te delen uit de cursus Doperse Theologie.
En zondag 28 oktober vieren we met Paul Thimm de Maaltijd des Heren.
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
autodienst@doopsgezindenarnhem.nl )
In Memoriam Johannes Boetje: Joop
Geboren op 11 april 1921 in Haarlem – overleden op 27 juli 2018 in Arnhem. Op
vrijdag 27 juli is Joop Boetje overleden op de leeftijd van 97 jaar. Het is gegaan zoals
we eigenlijk hoopten. Hij werd in de ochtend gewekt door de verzorgende en was
zoals altijd in gesprek. Tijdens het wassen zakte hij ineens weg en is gegaan.
Zelfstandig wonend en voor zijn leeftijd nog zeer helder van geest. De afgelopen
maanden was zijn gezondheid aan het afnemen. Het lijkt erop dat hij de geboorte van
zijn eerste achterkleindochter afgelopen juni heeft afgewacht. We zijn bijzonder blij
dat hij de reis naar Driehuis nog heeft gemaakt om de kleine te zien. Hij heeft daar
enorm van genoten. Na het overlijden is alles snel verlopen. Joop had aangegeven
geen kerkelijke uitvaart te willen en een uitvaart in kleine kring. Op 31 juli 2018 vond
de uitvaart plaats op de verjaardag van zijn overleden vrouw Henny. Wij kijken daar
als familie met een goed gevoel op terug. Joop heeft ons geholpen door zelf muziek
en teksten aan te dragen. Zoals jullie bekend is, was de tijd die hij in Israël
doorbracht bepalend voor zijn verdere leven en denken. Hij voelde zich nauw
verbonden met het Jodendom en de Thora. Na het overlijden van zijn vrouw Henny
werd de afstand naar de gemeente groter zonder dat hij daar expliciet in was. Op zijn
uitvaart vroeg hij ons het Kol Nidrei te spelen van Bruch. Deze compositie is
gebaseerd op een Joods lied dat op Grote verzoendag wordt gezongen. De grootste
verassing was dat hij ons zijn Credo naliet, met het verzoek dit op zijn uitvaart voor te
lezen. Hij nam daarin afstand van het Christendom, maar niet van zijn geloof.
Hans Boetje
In memoriam Sjoukje Adema-van der Goot
Geboren op 30 augustus 1928 in Sneek – overleden op 22 augustus 2018 in Velp.
Sjoukje van der Goot is in Friesland geboren en opgegroeid. Haar ouders waren
beiden Doopsgezind. Zelf werd ze op 11 maart 1951 gedoopt en trad ze als lid toe tot
de Doopsgezinde Gemeente in Leeuwarden. Ze was klerenmaakster en werkte samen
met vier andere meisjes in een goede kledingzaak. Ze leerde Alle Jochum Adema
kennen, die technisch tekenaar bij de Nuon was. Ze trouwden in oktober 1952. Ze
adopteerden twee kinderen – zoon Alco en dochter Consuela. Ze had een goede band
met hen. Van Friesland kwam ze naar Gelderland, waar zij in Nijmegen, Arnhem en
Velp hebben gewoond. In 1995 overleed haar man na een zwaar ziekbed aan kanker.
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Zij bleef hem heel erg missen. Sjoukje Adema-van der Goot hebben we leren kennen
als een vriendelijke en warme Friezin. Ze was een gelovig mens op een nuchtere
manier. Ze kon leuk vertellen over haar jaren in Friesland. Samen met haar man ging
ze graag zeilen. De laatste jaren waren moeilijk voor haar: zij heeft allerlei ingrijpende
operaties moeten ondergaan, niet altijd met bevredigend resultaat. Ze was een
moedige vrouw die haar lot kon nemen zoals het kwam. Op haar rouwkaart stonden
op haar verzoek een paar regels van een bijbelvers dat blijkbaar veel voor haar heeft
betekend. In aandenken aan haar halen we daarom 2 Timoteüs 4:7 aan:
“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het
geloof behouden.”
Maria Jansen-Zeilmaker en Paul F. Thimm
VAN DE KERKENRAAD
Vakantie predikant
Van 13 t/m 22 oktober 2018 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 in deze periode.
Heidag
De heidag, die gepland was voor 9 september in Landerij de De Park moest helaas
worden uitgesteld. In het GemeenteNieuws zal t.z.t een nieuwe datum aangegeven
worden.
Najaarsledenvergadering
De najaarsledenvergadering wordt gehouden op zondag
4 november 2018 om 10:00 uur in de Waalse Kerk. De
kerkenraad nodigt alle leden en vrienden hiervoor uit.
De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 8 april 2018
a.
Stemming over personen
b.
Beschikbaarheid vertrouwelijke stukken t.b.v. ledenvergaderingen
Mededelingen
Ingekomen en uitgaande post
Bericht van de predikant br. Paul F. Thimm
Jaarprogramma 2018-2019
Verslag van de secretaris
Begroting boekjaar 2019
a.
Presentatie door penningmeester zr. Diny Wouda
b.
Advies financiële commissie
c.
Eventuele wijzigingsvoorstellen
d.
Stemming
Mutaties kerkenraad
a.
Aftredend en herkiesbaar: zrs. Marjan van Binsbergen, Wil van Gelderen
en Maria Jansen
b.
Herverkiezing kerkenraadsleden
Mutaties financiële commissie
a.
Aftredend en herkiesbaar: Br. Bernd Huibers
Rondvraag
Sluiting
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De notulen van de vorige ledenvergadering en de begroting 2019 zijn op te vragen bij
de kerkenraad en te lezen op de website na inloggen. Als u geen inloggegevens
(meer) hebt kunt u deze aanvragen bij Webmaster@doopsgezindenarnhem.nl (die
heeft u meestal binnen een dag; als dat sneller moet kunt u even bellen (0316
343358).
GELOVEN MET EEN GLIMLACH
Al x-keer gezegend
Dominee Mac Brevish in Minneapolis sprak voor elke maaltijd een tafelgebed. Op een
dag greep hij naar mes en vork zonder te bidden. “Waarom verzuim je het, om de
Heer te vragen, dat hij onze maaltijd wil zegenen?” vroeg zijn vrouw hem
verontwaardigd.
“Lieverd,” antwoordde hij, “gezien jouw kunst van kliekjesverwerking, is er niets op
tafel wat niet al minstens viermaal gezegend zou zijn.” En met smaak tastte hij toe.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden: zr.Sjoukje Adema-van der Goot. Op 22-8-2018 in de leeftijd van 89 jaar
te Velp.
Verhuisd: zr. W.A. de Jong naar ‘Het Beekdal’, Utrechtseweg 60-01, 6866 CM
Heelsum. Tel: 06 4661 5921
Onno en Marjan
OPBRENGSTEN COLLECTEN
augustus
eigen gemeente
Stichting Doopsgezinde Monumenten
Friesland

BESTEMMINGEN COLLECTEN
oktober
€ 89.80
€ 53.70

07 okt
21 okt
28 okt

Weeshuis Sri Lanka
Doopsgezinde
Zending
Stichting Kruispunt

Paul F. Thimm tien jaar predikant in onze gemeente
Per 1 augustus 2008 trad Paul in dienst van onze gemeente en op 26 augustus werd
daar in de dienst (met gastpredikante Akke-Clara) aandacht aan besteed.
Het was in alle opzichten een feestelijke dienst. Deze
werd gehouden in Nieuw Schoonoord om door uitloop
niet onze EBG-broeders en zusters voor de voeten te
lopen. Nieuw Schoonoord bleek ook makkelijk
toegankelijk te zijn via de ingang, via de hoek
Hogeweg/Hoofdstraat. Ook bleek het balkon een prima
plek om het letten op kinderen en het volgen van de
dienst te combineren. Wel had de koffieploeg een
lijstje met verbeterpunten voor de keukenvoorziening.
De dienst begon al snel met verrassingen: de
schriftlezingen werden door een van de dopelingen van Paul gedaan en de preek ging
niet over een Bijbeltekst maar over lied 211. Na de preek begreep Paul waarom dit
zijn lievelingslied is. Er zit zeker een Bijbelse boodschap in! Thema’s bij de vier
coupletten: overwinning, dankbaarheid, gelatenheid en moed. En dan te bedenken dat
de vroege versies van dit lied niet vier maar elf coupletten telden!
In de open ruimte kreeg Paul namens de gemeente een cadeau, maar niet voordat de
voorzitster herinneringen aan de aanstelling van Paul en het werk in de afgelopen
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jaren had opgehaald. Paul was duidelijk geroerd en bij zo een gelegenheid mag dat
best!
Na de dienst trakteerde Bas ons op mooi pianospel en de koffieploeg verwende ons
met gebak. Deze dag is een mooie opsteker voor de komende jaren…
Redactie.
Waarover spraken zij…
(Jaar)Themakring
Donderdag 6 september jl. kwamen we na een lange zomerstop met een klein clubje
weer bij elkaar. Voorafgaand aan het gesprek nuttigden we een eenvoudige
broodmaaltijd met tomatensoep. Paul gaf ons allen een afbeelding van een zwaard,
schoenen, schild, riem, schild, harnas dan wel helm met het verzoek er woorden bij te
schrijven die in je opkwamen (associëren). Daarna hebben we die associaties met
elkaar gedeeld en konden we elkaar aanvullen. Naast losse woorden kwamen er ook
veel spreekwoorden spontaan naar boven, zoals ‘Iets in zijn schild voeren’, ‘Naast zijn
schoenen lopen’ alsook ‘Iemand een hart onder de riem steken’. Maar ook een tekst
uit de bijbel kwam ter sprake: ‘Dan zullen zij zwaarden omsmeden tot ploegscharen’
(Jesaja 2:4). Paul had als bonus een plaatje van ‘het gebed’. Verrassend genoeg komt
dit in een bijzondere context samen in de Efeziërsbrief 6: 10-20. Voor iedereen zeer
de moeite waard om ook te lezen! Om een tipje van de sluier op te lichten: de
genoemde attributen (zwaard, schoenen, etc.) zijn de toerusting van een soldaat. In
de bewuste Efeziërsbrief dienen ze als beeldspraak voor de toerusting van een
gelovige…
We hebben met elkaar besloten om voor het komende seizoen om de beurt een
thema aan te dragen (denk aan vriendschap, martelaarschap, het nieuwe jaarthema
‘Geef mij nu je angst’, een item uit doopsgezind.nl, etc.). Bij deze hebben we ons
omgedoopt tot kortweg ‘Themakring’. De volgende bijeenkomst is donderdag 11
oktober, waarbij Paul de aftrap doet met het thema ‘martelaarschap’. Bent u door het
lezen van dit stukje geïnspireerd geraakt? Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
We starten steeds om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd die we met elkaar
verzorgen (eenieder neemt iets mee). Dit alles vindt plaats in de gemeenschapsruimte
van de Atalantaflat in Velp (tegenover het station). De overige data voor de rest van
het seizoen: 8/11, 6/12, 10/1, 7/2, 7/3, 11/4 en 9/5.
Anne-Rie Bus, namens de Themakring
Overdenking
In de voorgaande overdenking in GemeenteNieuws 9 was de vraag: Wat is wijsheid,
wat of wie noemen we nu eigenlijk wijs? We zagen dat wijsheid te maken heeft met
plezier in kleine dingen, of met humor als de ‘zwevende onzekerheid’ die lichtheid
vindt, en met het vermogen de dingen te nemen voor wat ze zijn. De wijsheid die de
wijsgeer op zijn best vinden kan, is de wijsheid van de liefde. Maar we kunnen de
wijsheid niet bezitten, omdat ze in laatste instantie ongrijpbaar is.
In dit deel over wijsheid gaat het over de vraag: Waar is wijsheid te vinden?
Tekst: dr. Johan Goud (Den Haag):

Job en Johannes

'De wijsheid, vanwaar stamt zij?', vroeg Job. Hij gaf er ook een antwoord op. Voor de
mens op zichzelf is de wijsheid onvindbaar. 'Ontzag voor de Heer - dat is wijsheid, en
het kwade mijden - dat is inzicht.' De vertaling van Drijvers/Hawinkels heeft hier:
'Respect voor uw Heer is levenswijsheid, het kwade vermijden is inzicht.' Dat lijkt me
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een goede vertaling. Het ontzag voor de Heer is geen angst voor het ontzaglijke,
maar respect: besef van afstand èn eerbied voor wat onaantastbaar is.
Wat dat concreet inhoudt: 'respect voor God te hebben', lezen we in de brief van
Johannes. Een rabbi stelde een groep mensen eens de vraag: 'Waar woont God?' Ze
vonden dat kennelijk een rare vraag want ze moesten erom lachen. Dat de wereld vol
is van Gods heerlijkheid, lezen we toch in de psalmen? Je kunt dus beter vragen waar
God niet is. Maar de rabbi gaf zelf een antwoord op zijn vraag: 'God woont waar je
hem binnenlaat.' God is daar waar mensen hem binnenlaten. Welnu, datzelfde inzicht,
op een nog wat concretere manier, bevat ook de brief van Johannes.

Niemand heeft God ooit gezien (l Johannes 4: 12a)

'Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is
zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.'
Zo staat het in de eerste brief van Johannes. Als iemand mij vraagt wat mijn favoriete
bijbeltekst is, dan noem ik vaak deze. Naar mijn gevoel staat het meest wezenlijke
erin, het meest wezenlijke van wat geloven, van wat leven met God is.
De zin begint met een beeldenstorm: 'Niemand heeft God ooit gezien.' Dat wordt
simpel en nuchter vastgesteld. Maar het betekent nogal wat! Want hoe ontwikkelt ons
geloof zich in veel gevallen? We vragen naar de betekenis van wat met ons gebeurt,
we zoeken de zin van ons geboren worden, ons leven en lijden en sterven. En bij die
zoektocht stuiten we op het woord 'God', een woord dat de belofte van een antwoord
bevat. We lezen getuigenissen over die God, de bijbel bijvoorbeeld. En ontdekken dat
daar gesproken wordt van een God die in zekere zin weerloos is. Hij is als een
minnaar die zijn handen uitstrekt en zijn liefde aanbiedt. Hij is liefde, lezen we zelfs in
die eerste brief van Johannes, en alle mensen zou hij in de beweging van zijn liefde
willen opnemen.
Maar op dat punt precies schrikken mensen vaak terug, alsof ze het zó nu ook weer
niet hadden bedoeld. In plaats van die hand te grijpen en met die beweging mee te
geven, deinzen ze terug. Ze willen greep houden op zichzelf en hun omgeving, ze
willen zien en kennen en daarbij past niet een weerloze God. Ze brengen liever
grenzen aan, beelden zich eigenmachtig in wie en wat God is. ‘Wij bouwen beelden
van U op als wanden, zodat reeds duizend muren om U staan', schreef een dichter. De
beelden die zo ontstaan, deugen eigenlijk nooit en zijn soms gruwelijk. Er worden
dogma's en belijdenissen met een pretentie van absolute waarheid geformuleerd.
Zogenaamde ketters en zogenaamde ongelovigen worden vervolgd. Soms slaan
mensen en volken elkaar met een beroep op hun 'god' de hersens in. Tegenover
machtsgrepen als deze staat hier simpelweg: Nooit heeft iemand God gezien. Achter
al wat je hem aandoet, blijft God de weerloze minnaar; achter al wat je zegt, blijft hij
ongezegd; achter al wat je ziet en betast, blijft God de onzienlijke en onvatbare.
(Wordt vervolgd)
Taizéviering
St. Remigiuskerk in Duiven
Zaterdag 13 oktober a.s. wordt om 19.00 uur de halfjaarlijkse Taizéviering gehouden
in de St. Remigiuskerk in Duiven. Dit is een van aard oecumenische kerkviering. U
kunt zich in stilte voorbereiden op de viering vanaf 18.30 uur, terwijl u luistert naar
Taizémuziek. De liederen tijdens de viering zullen worden gezongen door een
Taizékoor. De Taizévieringen worden gehouden naar voorbeeld van Taizé, een
oecumenische bedevaartsplaats in Bourgondië, Frankrijk, gesticht door frère Roger.
Wilt U meer weten? U kunt contact opnemen met Regina Witte-Koppen,
taizeliemers@gmail.com of via telefoonnummer 026 3115650.
(Uit de Digitale nieuwsbrief nr. 70, 17 september 2018)
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AGENDA VOOR OKTOBER 2018
Wanneer?
Wo 3 okt

Wat?
Rondom 30

Waar?

18:15

Zo

7 okt

10:00 Dienst, Hein Bergman

Waalse Kerk Arnhem

Do

11 okt

18:00

Jaarthemakring

Atlanta, Velp

Vrij

18 okt

12:00

Sluiting kopij GemeenteNieuws

Zo
Zo

21 okt
28 okt

10:00 Dienst, Elaine en Han Bohlken
10:00 Dienst, Maaltijd des Heren
Paul F. Thimm

Waalse Kerk Arnhem
Waalse Kerk Arnhem

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het novembernummer van het
Gemeentenieuws: uiterlijk vrijdag 20 oktober 2018 vóór 12.00 uur, op het emailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar: Redactie GemeenteNieuws,
Stationsstraat 32, 6671 AW Zetten.

- 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.

