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Voorwoord
THUISKOMEN
‘Wat zou het bijzonder zijn om haar weer terug te zien’, zei hij. ‘Dat beeld houd ik
voor ogen en geeft mij rust en troost, ook al weten we niet of het zo is’.
Hij was een vitale, intelligente man van in de tachtig en al meer dan dertig jaar
weduwnaar. Hij was na het overlijden van zijn geliefde vrouw altijd alleen gebleven.
Nu wachtte hij op een risicovolle operatie.
Hij besefte dat hij nu zelf bij die laatste grens zou kunnen komen.
Ineens vertelde hij over de laatste dagen van het leven van zijn moeder.
Zij had hem toen toevertrouwd dat zij nog steeds kon verlangen naar een weerzien
met haar overleden man, met zijn vader. ‘Maar dat schijn je tegenwoordig niet meer
te mogen geloven’, had zij eraan toegevoegd. ‘Nou, mam’, had hij gezegd, ‘geloof jij
dat nou maar rustig en trek je van niemand iets aan’.
De tranen kwamen aan de oppervlakte. ‘En nu zeg ik het zelf, op mijn beurt: wat zou
het bijzonder zijn om mijn vrouw aan gene zijde nog weer terug te zien – het idee
geeft mij rust, al weet niemand hier iets met zekerheid. Bij haar graf vind ik eigenlijk
niets dan een lege stilte … en dit beeld helpt mij.’
Het was zijn verlangen dat hem dit deed geloven. Zijn thuis was hij onderweg in het
leven voor een deel kwijtgeraakt. Hij moest alleen verder. Maar ‘thuis’ riep nog altijd
associaties op met het vroegere huis toen alles nog zo goed was en zij samen waren.
Thuiskomen was voor hem in ultieme zin: weer verenigd worden met zijn vrouw.
Ik besefte hoe sterk het beeld van ‘thuiskomen’ een rol kan spelen als de grens van
het leven in zicht komt. In gesprekken met patiënten over het levenseinde, bieden wij
een ruimte waarin zij ‘thuis’ kunnen komen. ‘Thuis’ in hun eigen levensverhaal door
de balans op te maken, door stil te staan bij de kruispunten op hun weg, door
woorden te geven aan wat onaf bleef. Door soms over persoonlijke zaken te spreken
die nog nooit eerder met iemand konden worden gedeeld.
Zo kon ik aansluiten bij wat deze patiënt vertelde over zijn verlangen naar zijn vrouw,
over die laatste grens heen. We weten niets met zekerheid over het land aan gene
zijde, maar mogen alle beelden gebruiken die maar bij ons opkomen om rust te
vinden, troost, aanvaarding – om thuis te komen.
En op de één of andere manier sprak deze patiënt voor mijn gevoel ook over Pasen,
feest van het nieuwe leven, zij het op impliciete wijze.

Bij het graf van Jezus hoorden de vrouwen op de eerste dag van de week van de
‘twee mannen in stralende gewaden’: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?
Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt’ (Lucas 24:1-8, NBV).

Rutger Kopland (1934-2012) dichtte in 2005:

Aan het grensland
Je kijkt over het land de ontelbaarste
keer in je leven naar waar het ophoudt

je zegt tegen ons dit is het grensland
het laatst van de aarde hier om ons heen

je zou willen weten wat voorbij daar is
voorbij het steeds weer zichtbare zelfde

je zoekt in de schimmige einder misschien
een gezicht maar je weet niet van wat of wie

je denkt aan vroeger aan 1 Korinthiërs 13
nu kijken we nog in een wazige spiegel

maar straks staan we oog in oog.
Ruud Mulder

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 1 april is het Pasen. Voorganger in de dienst, die om 10:00 uur begint, is
Paul F. Thimm. Voor de vroege vogels wordt een oude traditie in ere hersteld en is er
om 9:00 uur een Paasontbijt!
Zondag 8 april is de tweede zondag van de maand, maar we treffen elkaar toch voor
de voorjaarsledenvergadering.

Zondag 15 april en zondag 22 april hebben we diensten, waarin Paul F. Thimm weer
voorgaat.
Zondag 29 april mogen we weer genieten van hoe Duco Broer ons weet te vermanen.
Duco kennen we al een aantal jaren als iemand die met heel veel enthousiasme
vertelt van de boodschap die hem al een leven lang bezig houdt.
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 )

VAN DE KERKENRAAD
Ledenvergadering
Op zondag 8 april om 10:00 uur houden we in de Waalse Kerk de
voorjaarsledenvergadering. Op dit moment ziet de agenda er als volgt uit:
1. Welkom door de voorzitter zr. Elaine Bohlken
2. Opening door de predikant br. Paul. F. Thimm
3. Vaststellen van de agenda
4. Mededelingen
5. Ingekomen en uitgaande post
6. Voorstel tot bekrachtiging van de benoeming van zr. Diny Wouda als lid van
de kerkenraad (tussentijds benoemd conform art. 11 lid 1 en 3 van het
reglement)
7. Notulen van de Ledenvergadering op 5 november 2017
8. Jaarstukken 2017
a. Presentatie door de vorige penningmeester br. Menno van Setten
b. Verslag financiële commissie over 2017
c. Voorstel tot decharge van de voormalige penningmeester br. Menno
van Setten voor het gevoerde beleid in 2017
9. Bericht van de Stichting VermogensBeheer in 2017 door voorzitter van de
SVB
10.Verslag kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over jaarstukken
2017
11.Afscheid van leden van taakgroepen
12.Rondvraag
13.Sluiting
Natuurlijk ziet u bij de punten 7 en 8 de betreffende stukken op het scherm, maar we
verwachten, dat u voorbereid op de vergadering komt en deze via de website of op
papier reeds hebt bekeken. Omdat na ons de EBG weer komt voor hun dienst is er
geen tijd om tijdens de vergadering deze stukken te lezen en te laten bezinken. De
vergaderstukken van de agendapunten 7 en 8 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)

Zoals u ongetwijfeld weet, ontmoeten Europese doopsgezinden elkaar van 10 tot 13
mei 2018 in Montbéliard voor de 10e MERK/CME2018. We willen getuigen van onze
eenheid en deze gebeurtenis is een geweldige manier om in de praktijk te brengen
wat we allemaal willen uitdragen. Ook christenen uit doopsgezinde kerken in Portugal,
Spanje, Italië, Litouwen en Oekraïne willen graag deelnemen aan onze Europese
Doopsgezinde Conferentie. Het is fantastisch te merken dat deze doopsgezinden zich
zo betrokken voelen bij onze Europese geloofsfamilie.
De organisatie krijgt verzoeken om de reis- en verblijfkosten van onze broeders en
zusters uit minder bevoorrechte landen dan waarin wij wonen, te helpen financieren.
Om ons in staat te stellen positief te reageren op deze verzoeken om hulp en
ondersteuning, wenden we ons daarom tot u met het verzoek om een CME2018
solidariteitsfonds te financieren. We collecteren hiervoor op 1 en 8 april. Ook kunt u
een bijdrage overmaken op NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente
Arnhem onder vermelding van CME2018.

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden: br. J.E.B. van Julsingha op 13-02-2018 te Arnhem in de leeftijd van 88
jaar.
Nieuw lid: br. Y.D. Feikema, Valkenburglaan 35/D 108, 6861 AJ Oosterbeek. tel: 0263334303, e-mail: douwe31@xs4all.nl
Marjan en Onno

OPBRENGSTEN COLLECTEN
BESTEMMINGEN COLLECTEN
Februari
april
eigen gemeente
€ 68.20
1-apr
Solidariteitsfonds MERK
Gelderse natuur- en
€ 31.60
8-apr
Solidariteitsfonds MERK
milieufederatie
Landelijk jongerenwerk
€ 14.10
15-apr
Vluchtelingenwerk
22-apr
Stichting Menno Simons
29-apr
Amnesty International

Paasontbijt 2018
In het verleden was het Paasontbijt een traditie in de Doopsgezinde Gemeente
Arnhem. Na een aantal jaren van onderbreking willen wij graag proberen de traditie te
hervatten. Daarom zal er op Paaszondag 2018 weer een Paasontbijt voorafgaand aan
de Paasdienst op 1 april zijn. En dit stukje is geen 1-april-grap!
Het ontbijt begint om 09.00 uur in de kerk, er wordt voor koffie, thee, jus d’orange,
broodjes, paasbrood, eieren enz. gezorgd. Als u zelf iets mee wilt nemen om te delen
met anderen bij het ontbijt is dat uiteraard zeer welkom. Wat over is gaat naar
mensen die het minder goed hebben dan wij. Ook stellen wij het zeer op prijs als u
mee wilt helpen met het klaarzetten van de tafels en stoelen en met het opruimen na
de dienst. Kerkgangers die niet deelnemen aan het Paasontbijt zijn natuurlijk welkom
om aan te schuiven voor een kop koffie of thee en een stuk Paasbrood voor de dienst.
Op aanvraag wordt er ook voor oppas voor de kleintjes gezorgd.
Ik hoor graag als u mee wilt helpen met het blazen van nieuw leven in deze traditie.
Elaine Bohlken

Medewerker stichting Kruispunt gezocht
Stichting Kruispunt ontvangt dagelijks, behalve op zondag, dak- en thuislozen tijdens
de inloop van 10.00-13.00 uur en van 16.30-19.30 uur. Kruispunt is een werkgroep
van de Raad van Kerken Arnhem en is oecumenisch van karakter.
Stichting Kruispunt zoekt dringend uitbreiding van het team gastvrouwen/gastheer
voor de maandagochtend en maandagmiddag. Het gaat om een functie van ongeveer
10 uur per week die volgens schaal 2 van de cao Welzijnswerk wordt betaald. Uw taak
omvat het ontvangen van de bezoekers, het bieden van een luisterend oor en het
ondersteunen van vrijwilligers bij de uitvoering van hun taken. Tijdens de inloop is
altijd ook een pastor aanwezig.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Anton Metske of Connie
Vliek, 026-4433072 of via mail stichtingkruispunt@planet.nl

Uitnodiging voor de workshop ‘Leerling zijn van Jezus van Nazaret, hier en nu’
zaterdag 7 april 2018, Bussum
De Wereldraad van Kerken houdt om de tien jaar een wereldzendingsconferentie. Maart dit jaar in Arusha
(Tanzania). Het thema in Arusha is: ‘Leerling zijn van Jezus van Nazaret, hier en nu’. Wij gaan op
zaterdagochtend 7 april met dit thema aan de slag, tenminste vanuit twee invalshoeken. Locatie:
kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente Bussum-Naarden, Wladimirlaan 10 te Bussum (5 minuten
loopafstand van het NS-station).
Programma:
Ontvangst met koffie of thee vanaf 10.00 uur; start om half elf.
EERSTE DEEL: vanuit de lekenprekerscursus 2017/2018 in Amsterdam vertellen Marjan Klomp-Gerringa,
André Maris en Teun-Jan Tabak over hun ervaringen tijdens de cursus. Wat betekent deelname aan de
cursus voor hen persoonlijk en voor gemeenten waar ze zullen voorgaan? Hoe zijn zij zich na het volgen van
de cursus als leerling van Jezus van Nazaret gaan zien?

TWEEDE DEEL: vanuit de wereldzendingsconferentie te Arusha laten Paul Thimm, predikant te Arnhem en
Marijn Vermet, predikant te Aardenburg beelden zien van de conferentie en vertellen over wat hen tijdens
de conferentie en bij hun ontmoetingen met Tanzaniaanse gemeenten trof. Wat ontvingen zij dáár om door
te geven aan de gemeenten híer? Hoe zien zij het leerling-zijn van Jezus in het veranderende Nederland?
Vervolgens staat een lunch gereed, wel graag aanmelden via ons secretariaat:
info@doopsgezindezending.nl
NA DE LUNCH is er de algemene ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending. U kunt, als lid,
desgewenst agenda en stukken voor deze vergadering opvragen bij het secretariaat.
Wilt u iemand meenemen? Van harte welkom.
Tot ziens op zaterdag 7 april aanstaande. Sjaloom!
Chris Maas,
Voorzitter Doopsgezinde Zending

Verslag Gemeenteavond over ‘voltooid leven’
Op donderdag 22 maart jl. kwamen ongeveer achttien leden van zowel de DGA als de
Parkstraatgemeente in Nieuw Schoonoord bij elkaar om eerst gezamenlijk een
eenvoudige soep-met-broodmaaltijd te nuttigen. Rond 19.00 uur kwam ds.
Annemarieke van der Woude ons een tipje van de sluier oplichten over het
ingewikkelde en actuele onderwerp ‘voltooid leven’.
Annemarieke had het onderwerp in drie categorieën verdeeld: de juridische kant
ervan, de ethische en tot slot de Bijbelse. Tussendoor was er alle ruimte om vragen te
stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De openheid van eenieder was opmerkelijk.
Bij het laatste onderdeel, het bijbelse aspect, nam Annemarieke als basis ‘Mozes en
de brandende braamstruik’, met een uiteenzetting van ‘Wat is het heilige aspect van
dit zo ingewikkelde vraagstuk.’ Vooral dit slotstuk raakte velen van ons en maakte de
avond compleet. Daar ben je dan kennelijk toch christen voor.
Er valt natuurlijk veel meer over te vertellen, maar naar mijn idee niet geschikt om in
zo’n verslag op te nemen. Des te meer een aanmoediging voor degenen die er niet bij
waren of konden zijn om een volgende keer wél te komen…
Anne-Rie Bus

GOEDE DOELEN EN DE FISCUS
Het geven aan goede doelen is een deugd en ook de fiscus vindt dit. Daarom zijn er
regelingen om giften aan goede doelen met je inkomen te verrekenen en zo minder
belasting te betalen. Dat moet giften aan goede doelen stimuleren.
Motto van de fiscus: “Leuker kunnen we het niet maken, wel ingewikkelder!”
De Gulle Gevers regeling:
Giften zijn aftrekbaar van je inkomsten (spaart dus belasting), maar dat kost veel
schatkistgeld en de fiscus vindt het normaal dat je 1% van je belastbaar inkomen aan
goede doelen geeft. Gevers worden gestimuleerd gul te geven door giften boven die
eerste procent aftrekbaar te maken.
De Trouwe Gevers regeling:
Maar later woei er een andere wind om trouwe gevers te belonen: Als je een bedrag
voor langere tijd (5 jaar of langer) aan een goed doel geeft, is dit aftrekbaar van je

belastbare inkomen en wordt ook geen belasting op die normaal gevonden eerste
procent berekend. Vijf jaar een vast bedrag aan één doel klinkt echter niet zo flexibel.
De oplossing om een fiscaal trouwe gever te zijn en toch flexibel om te kunnen gaan
met wat je geeft aan goede doelen is het volgende:
 Kom met de DGA overeen voor minimaal 5 jaar je totale budget voor goede
doelen aan de DGA te schenken. Dan ben je fiscaal een trouwe gever en geniet
het maximale belastingvoordeel.
 Geef zo vaak als nodig door aan de penningmeester hoe jouw gift moet worden
verdeeld over verschillende doelen en zo blijf je steeds zelf verantwoordelijk
voor wie er wat krijgt.
 Conclusie: voor iedereen die ook maar iets aan belasting betaalt, is het
mogelijk om met bovenstaande oplossing meer aan goede doelen en minder
aan belasting te betalen. Vraag degene die je belastingaangifte verzorgt (of aan
ondergetekende) hoe dat voor jou uitpakt. Dan kan je de rest van dit stukje
overslaan!
Zomaar een rekenvoorbeeld, nauwkeuriger te maken met je eigen omstandigheden en
precieze belastingtarieven:
Iemand heeft een belastbaar inkomen van € 50 000 en betaalt 40% belasting over de
laatste schijf. Doel: voor € 1200 minder in de huishoudportemonnee goede doelen
steunen.
Oplossing: geef jaarlijks € 2000 aan de DGA en vraag dit (bij voorbeeld) als volgt te
verdelen:
1. € 800 ledenbijdrage
2. € 300 eerste belangrijke goede doel
3. € 300 tweede belangrijke goede doel
4. € 300 derde belangrijke goede doel
5. € 100 collectebonnen
6. € 200 incidentele doelen (sponsorloop, hulp na orkaan of tsunami)
Totaal € 2000. Belastingvoordeel € 800, dus € 1200 minder in de huishoudknip.
Flexibiliteit: heb je meer of minder collectebonnen nodig en zijn er meer of minder
sponsorlopen of natuurrampen, dan krijgen de vaste posten (1-4) minder of meer
geld. Je blijft € 1200 na belasting = € 2000 voor belasting aan goede doelen
besteden. En vind je een belangrijk goed doel minder belangrijk, dan kan je de
verhouding aanpassen, dat doel schrappen of een doel toevoegen. Je blijft € 1200 na
belasting = € 2000 voor belasting aan goede doelen besteden.
Minder goed is de oplossing om alleen een periodieke gift ter grootte van je
ledenbijdrage (€ 800) te doen. Deze is dan wel geheel aftrekbaar en kost dus € 480
uit de huishoudknip, maar… over de eerste € 500 aan andere giften heb je geen
belastingvoordeel omdat dit de 1% is die de fiscus normaal vindt. Zo kosten bijv. de
posten 2 en 6 (eerste belangrijke doel en incidentele giften) je ook € 500 uit de
huishoudknip. Voor de overige posten, 2 goede doelen en collectebonnen (3-5) heb je
dan nog € 220 uit de huishoudknip over; dat is dus € 370 als je het belastingvoordeel
door aftrekbaarheid mee telt. Als je nog steeds € 100 aan collectebonnen nodig hebt
blijft er voor doel 2 en 3 elk maar € 135 in plaats van € 300 over. Totaal besteed je
dan vóór belasting geen € 2000 maar € 1670 aan goede doelen.
Die poespas met de aftrekbare periodieke gift voor slechts een gedeelte van je
giftenbudget heeft eigenlijk weinig zin, want ook zonder deze langlopende verplichting
kan je voor € 1200 uit de huishoudknip € 1670 in plaats van € 2000 (bij een grote gift

aan de DGA, die deze voor jou herverdeelt over jouw doelen) schenken. En door de
DGA te betrekken in al onze goede doelen doen we deze externe diaconie ook een
beetje als DGA!
Natuurlijk is het ieder vrij om wat meer geld voor de fiscus (besteed aan o.a.
ontwikkelingshulp en bewapening) als vergelijkbaar goed doel te zien.
Trouwe gevers regeling
Giften
Bijdrage
doel 1
doel 2
doel 3
Collectebonnen
Incidenteel
Totaal

bruto netto
800
300
300
300
100
200

480
180
180
180
60
120

2000 1200

Gulle gevers regeling
bruto
800
300
135
135
100
200

netto
480
300
81
81
60
200

1670 1202
Han Bohlken

Programma Parkstraatgemeente i.s.m. Protestantse Gemeente Huissen, april
2018
Pelgrimeren - wat houdt je gaande?
Ons jaarthema is ‘Wat houdt je gaande?’ De hele maand april staat daarom in het
teken van pelgrimeren (zonder dat je altijd ver van huis moet…).
Ethicus Frits de Lange (bekend van onder ander zijn visie op en boeken over de ouder
wordende mens) heeft een boek geschreven over de moderne pelgrim: mensen die
wandelen naar met name Santiago, terwijl ze het geloof dikwijls hebben losgelaten.
De Lange: “Wat hen echter nog steeds tot pelgrims maakt, is het besef dat er iets
groter of sterker is dan henzelf, dat hen in beweging zet. De nieuwe pelgrim levert
daarmee het format voor een theologie, die weer moet leren om helemaal van voren
af aan te beginnen: bij iets dat je onvoorwaardelijk aanspreekt, zonder dat je weet
waar het vandaan komt.” De Lange wil een nieuwe theologie ontwikkelen vanuit de
metafoor van de pelgrimage (want de traditie vertalen, daarin ziet hij weinig heil
meer).
Het is een uitdagend boek, helder geschreven en niet heel dik, waarin De Lange nieuw
terrein verkent, waarmee hij hedendaagse zoekers misschien op weg helpt. Het boek
heet Heilige onrust: een pelgrimage naar het hart van religie (2017).
Rondom dit boek heeft de Programmacommissie samen met de Protestantse
Gemeente Huissen een gevarieerd programma opgezet van zes bijeenkomsten. U mag
ze allemaal volgen of er een keuze uitmaken.
wo 4 april: Geloven kan zonder God (hoofdstuk 5)
Gespreksavond. ‘De tijd van religie is voorbij’. Geloven is de overgave aan het leven
zonder een religieus vangnet te gebruiken. Geen religieuze taal en dogma’s. Maar als
God niet meer is dan een menselijk gevoel, dan kunnen we dat woord ook wel missen.
Of blijft er in mij een religieus hart kloppen?
Tijd: 20.00-21.30 uur. Locatie: Protestantse Kerk Huissen
wo 11 april: Het leven is geen rechte weg (hoofdstuk 2)
Gespreksavond. Veel tradities kennen het beeld van een labyrint. De bochten en de
omwegen, dichtbij de kern, dan weer ver en van verwijderd. Hoe beweeg ik mij met
die (heilige) onrust en onzekerheid?
Tijd: 20.00-21.30 uur. Locatie: Protestantse Kerk Huissen
do 12 april: Carl Beker, moderne pelgrim
Lezing. Carl Beker is zo’n moderne pelgrim die naar Santiago is gelopen. Hij zal onder
andere stilstaan bij vragen als: Waarom ging je? Wat heeft het je gebracht? Viel het
mee/tegen? Waren er verrassingen onderweg? Waren er verrassingen in jezelf, dat je
anders reageerde dan je had verwacht/gedacht? Heeft de pelgrimage nagewerkt in je
leven en hoe dan?
Tijd: 20.00-21.30/22.00 uur. Locatie: Parkstraatkerk
wo 18 april: Heilige onrust door Frits de Lange
Lezing door Frits de Lange over zijn boek Heilige onrust.
Tijd: 20.00-21.30 uur. Locatie: Protestantse Kerk Huissen
di 24 april: Labyrint
Met Mignon van Bokhoven lopen wij zelf een labyrint. Je hoeft niet naar de weg te
zoeken, dat maakt dat je je kunt ontspannen, concentreren en mediteren. Beperkt
aantal deelnemers mogelijk.
Tijd: 20.00-21.30/22.00 uur. Locatie: Parkstraatkerk

wo 25 april: Het leven, om te janken zo mooi! (hoofdstuk 6)
Gespreksavond. Het gaat niet om geloven, maar om leven! Geloven is de overgave
aan het leven en de liefde, de passie en de pijn, de hoop en het onvervulde verlangen.
Tijd: 20.00-21.30 uur. Locatie: Protestantse Kerk Huissen
Adressen
De woensdagen 4, 11, 18 en 25 april, 20.00-21.30 uur
Protestantse Kerk Huissen, Raadhuisplein 35, Huissen
Donderdag 12 en dinsdag 14 april, 20.00-21.30/22.00 uur
Parkstraatkerk, Parkstraat 31a, Arnhem
Opgave
Ds. Matthijs Glastra, Huissen
matthijsglastra@kpnmail.nl,
Tanja Verburgt
info@parkstraatgemeente.nl,

06-21294143
026-3213417

LET OP: Op 24 april is een beperkt aantal deelnemers mogelijk.

AGENDA VOOR APRIL 2018

Wanneer?

Wat?

Waar?

Zo

1 april

9:00

Paasontbijt

Waalse Kerk, Arnhem

Zo

1 april

10:00

Paasdienst, P.F.Thimm

Waalse Kerk, Arnhem

Wo. 4 apr

18.00

Rondom 30

Pieter & Dieuwertje, Arnhem

Do

5 apr.

18.00

Jaarthemakring, hfdst. 7

Atalantaflat, Velp

Zo.

8 apr.

10.00

voorjaarsledenvergadering Waalse Kerk, Arnhem

Zo

15 apr

10.00

Dienst, P.F. Thimm

Waalse Kerk, Arnhem

Do.

19 apr

10.15

Bijbelkring

Maria, Velp

Do.

19 apr

14:00

Cie. van Bezoek

Ockje, Velp

Vr

20 apr.

12:00

redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Zo

22 apr

10.00

Sluiting kopij
Gemeentenieuws
Dienst, P.F. Thimm

Zo

29 apr

10.00

Dienst, Duco Broer

Waalse Kerk, Arnhem

Waalse Kerk, Arnhem

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het meinummer van het
Gemeentenieuws: uiterlijk vrijdag 20 april 2018 vóór 12.00 uur, op het emailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar: Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,
6663 EA Lent.

- 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

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem
Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Even voorstellen: Doopsgezinde Gemeente Arnhem
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.

Arnhem

