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GEMEENTENIEUWS nr. 10
Oktober 2016
Voorwoord
SPOREN VAN OORLOG EN SPOREN VAN VREDE
Overal waar je komt, kun je - als je dat wilt - sporen van
oorlog en sporen van vrede ontdekken. Meestal vallen
sporen van oorlog eerder op: gedenktekens, beschadigde
gebouwen, begraafplaatsen, musea…
Deze zomer zijn we een week in Normandië op vakantie geweest. Op de mooie
stranden zagen we de stille getuigen van de oorlog: restanten van bunkers en
militaire “verdedigingslinies”, monumenten van de landing van de geallieerden aan de
Normandische stranden. We hebben ook een van de vele oorlogsmusea bezocht, waar
met allerlei voorwerpen en foto’s herinnerd wordt aan de verschrikkingen en
verwoestingen. Sporen en littekens uit het verleden die je nu nog voelt. Aangrijpend,
bedrukkend en diep pijnlijk.
We zijn ook één dag ook naar “La Cité de la Mer” in Cherbourg geweest. Daar staat
nog de reusachtige terminal waar emigranten uit heel Europa de boot namen op weg
naar een nieuw leven in Amerika. Op het grote terrein vind je een prachtige zeeaquarium en de indrukwekkende tentoonstelling over de Titanic die in 1912 van
Southampton (GB) vertrok en in Cherbourg een tussenstop maakte om veel
passagiers voor New York aan bord te nemen. De geschiedenis van de emigratie naar
Amerika en tragische ondergang van deze trotse oceaanliner wordt uitgebreid in beeld
en geluid verteld.
En tussen dat zeeaquarium en de tentoonstelling “Titanic – retour à Cherbourg” staat
er – op het droge – de enorme Franse atoomonderzeeër “Le Redoutable” (de
Geduchte).
Ongelofelijk en duizelingwekkend wat ik tijdens de rondleiding per hoofdtelefoon aan
details te horen en te zien kreeg: plaats voor zo’n 135 bemanningsleden, kantine,
slaap-, eet- en fitnessvertrekken, operatiekamer voor de arts, plaats voor raketten
met de veelvoudige vernietigingskracht van raketten van de atoombommen van
Hiroshima.
Het is maar één van de talrijke peperdure militaire voorzieningen van één land in de
wereld!
De “Redoutable” werd in 1967 door president Charles de Gaulle na vijf jaar bouwtijd
te water gelaten. In 1991 is hij buiten gebruik gesteld. De kernreactor met de
capaciteit voor de energievoorziening voor een hele stad als Cherbourg is ontmanteld.
En zo staat de onderzeeër daar als museumboot, stille getuige van de griezelige
afschrikkingslogica: We bouwen deze wapens om af te schrikken, maar niet om te
gebruiken!
En met deze beelden en informaties nog vers in mijn geheugen komt er een gedachte
in mijn op: Hoe zou het zijn als er een fractie van dat geld (miljarden), die creativiteit
en energie die voor het voeren en voorkomen van oorlog bewust in vrede
geïnvesteerd – in Europa, in Syrië, in Irak, overal?
En nu ik dit stukje schrijf, herdenken we zoals altijd in september ook in Arnhem en
omgeving de oorlog en de bevrijding.
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Ik moet denken aan die briefwisseling van paus Franciscus met de negenjarige
Michael uit Nigeria – puur, ontroerend en heel serieus:
Michael (9 jaar, Nigeria):
Lieve paus Franciscus, Hoe kunnen conflicten in de
wereld opgelost worden?
Paus Franciscus:
Beste Michael, We moeten de mensen van goede wil
helpen om over oorlog te praten als iets slechts. De
reden dat mensen oorlog voeren is om meer geld en
meer macht te krijgen. De echte oorzaak van oorlog is
egoïsme en hebberigheid. Ik kan niet alle conflicten in
de wereld oplossen, maar jij en ik kunnen wel proberen
om de wereld te verbeteren.
(Uit: Lieve Paus Franciscus. De paus antwoordt
op brieven van kinderen uit alle werelddelen.)
Nee, de oorlogsmusea zou ik niet willen missen... Maar ik zou zo graag daarnaast
vredesmusea en nog meer plekken voor vredestraining en vredesopleidingen en
wetenschap en research voor vreedzame oplossingen als paddenstoelen uit de grond
zien schieten. Ik bedoel plekken waarin wij geïnspireerd en opgewekt worden door
verhalen en beelden van mensen die zich voor verzoening en vrede en
(weder)opbouw hebben ingezet en die die droom en de hoop van de profeet delen:
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan,
verheven boven alle heuvels, hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen…
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel
vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal de oorlog meer leren.
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand
opgeschrikt,
want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken.
(Micha 4:1-4)
Paul F. Thimm

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 2 oktober kunnen we weer luisteren naar onze eigen predikant Paul F.
Thimm.
Op zondag 16 oktober gaat Paul ook voor en dan vieren we samen maaltijd.
Op Zondag 23 oktober kunnen we weer luisteren naar onze eigen predikant Paul F.
Thimm.
Zondag 30 oktober komt Duco Broer ons weer uitdagen met een ongetwijfeld
overvolle en boeiende vermaning. De vraag “Wie is Jezus Christus eigenlijk” zal deze
keer centraal staan.
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VAN DE PREDIKANT
Vakantie predikant
Paul F. Thimm is van 24 t/m 31 oktober a.s. met herfstvakantie. Han Bohlken (0316
343358 of 06 51256436; email voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl) zal u zo nodig
helpen om in contact te komen met een andere predikant die hem kan vervangen.

Geloven met een glimlach
Heiligverklaring
Een drieste diplomaat wendde zich tot een kardinaal met het verzoek: “Eminentie,
zou u alstublieft de paus willen vragen mij heilig te verklaren?”
De kardinaal antwoordde: “Excellentie, het spijt me, maar mensen die nog in leven
zijn, kan de paus helaas niet heilig verklaren.”
“Ach, dat is jammer. Maar ik ben al een keer schijndood geweest.”
“O ja? Dat verandert natuurlijk de situatie. In dat geval zou de paus u wel schijnheilig
kunnen verklaren.”
Turkse Uilenspiegel: Hodja Nasreddin
De beroemde Turkse grappenmaker Hodja (leraar) Nasreddin (14e eeuw) beklom op
een dag de kansel in de moskee. “Beste mensen, weten jullie waarover ik het met
jullie wil hebben?”
“Nee, dat weten we niet.” klonk het uit de kring van toehoorders.
“Wel, hoe moet ik het met jullie over iets hebben, dat jullie niet kennen?” antwoorde
Nasreddin, daalde de trap af en verdween.
De volgende keer begon hij zijn preek met dezelfde vraag: “Gelovigen, weten jullie,
wat ik jullie wil zeggen?”
Deze keer gaven ze wijselijk het tegengestelde antwoord: “Ja hoor, we weten het.”
“Waarvoor moet ik met jullie dan daarover praten, als jullie het toch al weten.” was
zijn antwoord en weer verliet hij de preekstoel en de moskee.
Nu stelde iemand aan de verlegen geworden gemeente voor: “Als de Hodja weer
komt, moeten sommigen zeggen ‘ja, we weten het’ en de anderen ‘nee, we weten het
niet’. Iedereen kon zich vinden in dit briljante voorstel.
Toen de Hodja voor de derde keer zijn bekende vraag stelde antwoorden sommigen
met ja en anderen met nee. “Heel goed”, reageerde Hodja Nasreddin, “laat dan zij die
het weten aan hen, die het nog niet weten, meedelen.” en hij verdween weer.
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OPBRENGSTEN COLLECTEN
Augustus
Eigen gemeente
€
27.40
Pastoraal diaconaal
€
24.00
fonds

BESTEMMINGEN COLLECTE
Oktober
2 okt.
Wereld Natuur Fonds
16 okt.
Doopsgezinde Zending
23 okt.
30 okt.

Wereld Natuur Fonds
Stichting Kruispunt

Opbrengst collecten zomerdiensten
In de vijf gezamenlijke zomerdiensten, die van 24 juli t/m 21 augustus 2016
gehouden zijn, is gecollecteerd voor de Nationale Stichting ter Bevordering van
Vrolijkheid, kortweg de Vrolijkheid Arnhem, bedoeld om het leven van kinderen in
onze asielzoekerscentra wat plezieriger te maken.
De opbrengst van de collecten is, met een aanvulling van de Vrijzinnigen NPB Arnhem
om het bedrag mooi af te ronden, € 700.
Meer informatie over het project kunt u vinden op:
http://www.vrolijkheid.nl/vrolijkheid.arnhem.368.html
Bert Companjen, penningmeester Vrijzinnigen NPB Arnhem
LEDENADMINISTRATIE
Verhuisd: zr. L.G. Stehouwer-Baljet naar Insula Dei k 280 Velperweg 139 6824
HK Arnhem. Telefoon: 026-3640314.
Verhuisd: Fam. T. Stelwagen –de Haan naar Nieuwstraat 25-1 8441 GC
Heerenveen .Telefoon ongewijzigd (0513-631024).
Met attestatie vertrokken: zr. M.G. Spruit -Ledeboer naar Doopsgezinde Gemeente
Zeist.
Onno en Marjan van Binsbergen
VAN DE KERKENRAAD
Agenda voor de najaarsledenvergadering
Datum: Zondag 6 november 2016
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Waalse kerk, Arnhem
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen ledenvergadering 3 april 2016
3. Mededelingen
4. Ingekomen en uitgaande post
5. Bericht van de predikant br. Paul F. Thimm
6. Jaarprogramma 2016-2017
7. Verslag van de secretaris
8. Instellen projectgroep Huisvesting
9. Begroting boekjaar 2017
10.Mutaties kerkenraad
a. Zr Diewertje van der Wijk zal terugtreden in verband met drukte in haar
werk en gezin
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b. De KR kan nu geen nieuwe kandidaat uit de Liturgiecommissie vinden,
maar probeert uit andere groepen aanvulling te vinden.
11.Mutaties financiële commissie
a. Aftredend en niet herkiesbaar: br. Wessel Selis
b. De KR heeft br. Tjerk van Dijk bereid gevonden zitting te nemen in de
Financiële Commissie
12.Mutaties kascommissie
a. Aftredend: br. Dennis Mendels en br. Tjerk van Dijk (wegens kandidatuur
voor de FinCie).
b. De KR stelt de ledenvergadering voor br. Wessel Selis en zr. Coby van
der Berg te benoemen
13.Rondvraag
14.Sluiting

Begroting Doopsgezinde Gemeente Arnhem 2017
Op de gemeentevergadering van 6 november a.s. wordt de begroting voor 2017
besproken. De stukken staan op de website (achter de login) en zijn op te vragen bij
de penningmeester of bij een ander kerkenraadslid. De belangrijkste aanpassingen
worden hieronder besproken.
Algemeen
In 2017 bankiert de gemeente alleen nog bij de Triodos Bank (en niet meer bij ING en
ABN Amro). Sinds het aannemen van het beleggingsvoorstel in het voorjaar van 2016
wordt een groter deel van het vermogen belegd.
Inkomsten
 De afgelopen jaren keerde de Stichting Vermogensbeheer (SVB) jaarlijks het
rendement van haar vermogen uit aan de gemeente. De SVB beheert het
vermogen dat is ontstaan door de verkoop van het voormalige kerkgebouw dat
eigendom was van de gemeente. Vanaf 2017 zal de SVB niet meer jaarlijks
geld uitkeren aan de gemeente, zodat er meer geld beschikbaar is voor de
langere termijn.
 Omdat de salariskosten begin 2016 zijn gestegen, keert het Fonds Nieuw
Schoonoord vanaf 2017 maandelijks een groter bedrag uit.
 Er wordt 10% minder aan bijdragen van leden, vrienden en belangstellenden
verwacht.
Uitgaven
 De salariskosten voor de predikant zijn sinds begin 2016 gestegen. Dit komt tot
uitdrukking in de begroting.
 De administratiekosten worden in 2017 gehalveerd doordat de penningmeester
de boekhouding zelf bijhoudt en het administratiekantoor alleen hoeft te
controleren of de boekhouding correct is gevoerd.
 De bankkosten zullen toenemen doordat een groter deel van het vermogen
wordt belegd. Hier staat een groter verwacht rendement tegenover.
 Er wordt voor het eerst een bedrag begroot voor de themadiensten, en er
wordt meer geld gereserveerd voor gastpredikanten.
 Er wordt minder geld gereserveerd voor interne activiteiten, externe activiteiten
en bijdragen voor cursussen en reizen, omdat er in de praktijk minder aan
wordt uitgegeven dan verwacht.
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Er wordt iets meer geld gereserveerd voor interne en externe diaconie. De
toegenomen uitgaven voor externe diaconie vloeien voort uit het voorstel dat in
het voorjaar 2016 is goedgekeurd door de gemeentevergadering.

Voorstel instelling projectgroep Huisvestiging
De kerkenraad stelt de gemeente voor om een projectgroep Toekomstige Huisvesting
in te stellen, die zich gaat buigen over de toekomstige huisvesting van de gemeente.
Hierbij wordt een verkenning gedaan naar eventuele nieuwe locaties en wordt een
vergelijking gemaakt met de huidige huisvesting in de Waalse Kerk. De voorgestelde
taken van de projectgroep worden hieronder uitgewerkt. Leden en vrienden kunnen
wijzigingsvoorstellen doen om dit voorstel aan te passen.
Procedure wat betreft het amenderen, instemmen en uitvoeren van het
voorstel
1. Leden en vrienden kunnen voorafgaand aan of tijdens de gemeentevergadering
voorstellen indienen ter wijziging van het voorstel.
2. Amendementen die minstens twee weken voor de gemeentevergadering
worden ingediend worden door de kerkenraad van een advies voorzien.
3. Tijdens de gemeentevergadering wordt eerst gestemd over amendementen,
vervolgens over het al dan niet geamendeerde voorstel.
4. Als de gemeentevergadering instemt met het instellen van een projectgroep
Toekomstige Huisvesting benoemt de kerkenraad haar leden. Belangstellenden
kunnen zich bij de kerkenraad melden, en de kerkenraad kan ook zelf op zoek
gaan naar leden van de projectgroep.
Voorstel wat betreft besluitvorming over toekomstige huisvesting
1. De projectgroep Toekomstige Huisvesting verkent de mogelijkheden voor
toekomstige huisvesting van de Gemeente. Hierbij wordt op alle onderstaande
aspecten van huisvesting een expliciete vergelijking gemaakt met de huidige
huisvesting in de Waalse Kerk.
2. De projectgroep doet een enkelvoudige en het liefst een meervoudige
voordracht voor toekomstige huisvesting aan de kerkenraad, met een weging
van de voor- en nadelen van elke specifieke locatie. De uitkomst kan ook zijn
dat de Waalse Kerk de meest geschikte locatie is.
3. De kerkenraad neemt een besluit over wat gezien de bevindingen van de
projectgroep de meest geschikte locatie is en legt dit besluit voor aan de
gemeentevergadering.
4. De gemeentevergadering kan hier mee instemmen of niet mee instemmen,
maar niet een ander voorstel omarmen. Na afwijzing van het besluit van de
kerkenraad heroverweegt de kerkenraad haar besluit en komt met een nieuw
besluit dat aan de gemeentevergadering wordt voorgelegd.
5. Bij instemming met het besluit werkt de kerkenraad plannen uit voor uitvoering
van het besluit. Deze plannen kunnen eventueel worden besproken met de
gemeentevergadering.
Aspecten die de projectgroep Toekomstige Huisvesting meeneemt
Die projectgroep weegt de volgende aspecten mee in haar voorstel voor toekomstige
huisvesting:
1. Betaalbaarheid
a. Aanschafkosten of jaarlijkse huur, eventuele verbouwingskosten
b. Exploitatiekosten
c. Maandelijkse lasten (huur/hypotheek, gederfd rendement, stookkosten
etc.)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

d. Beheer (betaald of met vrijwilligers)
e. Mogelijkheden voor verhuur (als eigenaar, aan wie?)
f. Aanschafkosten noodzakelijke dingen (microfoon, koffiezetapparaat,
waterkoker etc.)
Milieu en klimaat
a. Energielabel / isolatie / stookkosten
b. Zeggenschap over milieuvriendelijkheid gebouw
c. Aangenaam binnenklimaat (warm in de winter, niet te heet in de zomer)
Faciliteiten
a. Ruimte voor eredienst
b. Ruimte voor lezingen / bijeenkomsten
c. Ruime keuken met faciliteiten voor koffie/thee en bereiding eenvoudige
maaltijden
d. Ruimte voor kinderopvang
e. Huiselijke ruimte / ruimte voor kringen / vergaderruimte
f. Toiletten (liefst meer dan 1)
g. Eventuele logeerruimte voor gasten
Bereikbaarheid
a. Geografische centraliteit in het werkgebied van de gemeente
b. Parkeermogelijkheden (betaald en onbetaald)
c. Fietsenstalling
d. Openbaar vervoer
Toegankelijkheid
a. Rolstoelvriendelijk
b. Huiselijk karakter
c. Uitnodigend voor bezoekers/gasten
Herkenbaarheid
a. Uitwerken of het gebouw een verbetering oplevert wat betreft onze
herkenbaarheid
b. Biedt mogelijkheden voor nieuwe contacten en samenwerking
Beschikbaarheid
a. Eredienst op zondagochtend (met uitloop naar lunch)
b. Activiteiten op doordeweekse avond of zaterdag of zondagmiddag
c. Eventuele hinder van andere gebruikers (mogen attributen eredienst
blijven staan?)
Juridisch
a. Toetsen of het gebouw volgens bestemmingsplan van de burgerlijke
gemeente gebruikt mag worden voor onze activiteiten (vergunning)
b. Status DGA: eigenaar, hoofdhuurder of huurder?

Waarover spraken zij?
Op donderdag 8 september Kwam de “Jaarthemakring” voor het eerst bijeen. Van de
10 deelnemers waren de eerste keer 8 personen aanwezig, na het vakantieseizoen
verwachten we er meer… We begonnen met een welkomstdrankje, gevolgd door een
broodmaaltijd, die naadloos over ging in een kennismakingsrondje en een gesprek
over “Blinde vlekken”, het jaarthema. Iets wat je zelf niet beseft terwijl anderen dat
duidelijk zien kan je een blinde vlek noemen. Denk aan de balk in het eigen oog als je
iets wilt zeggen over de splinter in het ook van een ander.
Het jaarthema wil een stukje zijn van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede.
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Paul heeft de jaarthemamappen besteld waarmee we de volgende keren aan het werk
gaan. De eerstvolgende keer is donderdag 6 oktober om 17:30 uur in de koffiekamer
van de Atlantaflat, Stationsplein, Velp. Opgeven kan nog bij
leren@doopsgezindenarnhem.nl of ondergetekende (0316 343358).
Han Bohlken

AGENDA VOOR OKTOBER 2016
Wanneer?
Zo 02
okt.
Do 06
okt.
Di
11
okt.
Do 13
okt.
Za 15
okt.
Wo 19
okt.
Zo 16
okt.
Do 20
okt.
Zo 23
okt.
Zo 30
okt.
Do 03
nov.

Wat?
10.00 Dienst: voorganger:
Paul F. Thimm
17.30 Jaarthemakring met
voorafgaand avondeten
14.00 Taakgroep leren &
toerusting
20.00 Kerkenraadsvergadering

Waar?
Waalse Kerk

10.30

Apeldoorn, Doopsgez. Kerk,
Paslaan 6
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Ringvergadering

12.00

Sluiting kopij
novembernummer GN
10.00 Avondmaalsdienst
Vg.: Paul F. Thimm
10.30 Bijbelkring

Velp, benedendzaal Atalantaflat
(Stationsplein)
Han Bohlken, Zevenaar
Maria Jansen, Velp

Waalse Kerk
Greet v.d. Klaauw, Rheden

10.00 Dienst: voorganger:
Paul F. Thimm
Dienst: Ds. Duco Broer

Waalse Kerk

13.30

Ockje van Zalinge, Velp

Commissie van bezoek

Waalse Kerk

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het Gemeentenieuws (Oktober):
Uiterlijk woensdag 19 oktober 2016 vóór 12.00 uur, op het e-mailadres:
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

Al een slimme financiële koers bepaald?

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

