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VOORWOORD
KERSTMIS SPREEKT NIET VANZELF
Kerstmis spreekt niet vanzelf. Je moet erop gewezen worden.
Vandaar dat in het evangelie naar Lucas (Lucas hfst.1-2) meermaals engelen
(boodschappers) optreden.
Gabriël verschijnt aan Maria: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst
geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem
Jezus (= de Heer is hulp/redding) noemen…”(Luc.1:31). Dat wordt haar gezegd, want
ze was er niet vanzelf op gekomen.
Bij de herders komt een engel de boodschap overbrengen: “Wees niet bang, want ik
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de
Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in
een doek gewikkeld in een voederbak ligt.” (Luc. 2:11-12) Dit goede nieuws wordt
hen gebracht; zelf hadden ze het niet kunnen verzinnen.
Kerstmis, dat is volgens het evangelie van Matteüs de ster die de wijzen uit het
Oosten de weg wijst. “Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning der Joden? Wij
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.”
(Matt.2:2)
En die ster gaat hen voor en loodst hen als een licht door het donker, totdat de ster
blijft staan waar het kind is. “Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met
Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.” (2:11) Vanzelf
zouden ze niet gevonden hebben wat ze zochten.
Maar ook lang daarvoor waren er profeten, mensen met een vooruitziende blik die in
de naam van God aan hun volk de “zoon van de Allerhoogste” aankondigden. En later
zou iemand zoals Johannes de Doper de wegbereider zijn voor iemand die groter was
dan hij: Jezus Messias.
Kerstmis spreekt niet vanzelf. Je moet erop gewezen worden. Daarom hebben ook wij
elk jaar het kerstverhaal en een kerstboodschap nodig. We hebben het nodig om erop
gewezen te worden om Kerst te kunnen vieren.
Ja, elke zondag komen we als geloofsgemeenschap samen om ons met behulp van de
Heilige Schrift te laten wijzen op God. We kunnen het niet zelf bedenken, maar
hebben behoefte aan een engel, een ster, een profeet die ons alert maakt waar God
zich laat vinden. Wie is deze engel, deze ster, deze profeet die ons herinnert waar God
te vinden is in deze kersttijd en ook daarna?
Misschien bent u wel zelf zo’n kerstengel of een ster die een licht werpt op Gods weg
van vrede in deze tijd.
Paul F. Thimm
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BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 2 december vieren we de eerste
advent met Paul F. Thimm.
Op zondag 9 december gaat Tjarda
Brouwer voor in de tweede adventsdienst.
Zij is lid van de Doopsgezinde Gemeente
Utrecht. Een paar jaar geleden heeft Tjarda
via de ADS een lekenprekerscursus gedaan
voor jonge lekenprekers. Sindsdien gaat zij
met veel plezier af en toe voor in
verschillende Doopsgezinde Gemeentes in
Nederland. Overal wordt zij zeer hartelijk ontvangen en bij ons was en zal dat niet
anders zijn.
In het dagelijks leven werkt Tjarda met peuters die Nederlands vaak als tweede taal
leren. Haar doel is om hen stap voor stap naar de basisschool te begeleiden, zodat ze
daar kunnen starten met zo weinig mogelijk taalachterstand. Inmiddels begon Tjarda
aan een studie pastoraal werker/ geestelijk verzorger aan het instituut OVP in
Bilthoven en daaraan beleeft zij heel veel plezier. Tjarda verheugt zich erop om
zondag 9 december weer voor te gaan in de Doopsgezinde Gemeente in Arnhem. Wij
verheugen ons er ook op en hopen dat met een ruime opkomst te laten zien!
Op zondag 16 december vieren we de derde advent samen met de
Parkstraatgemeente en ook de Walen hebben we uitgenodigd. Het Nieuw Betuws
Kamerkoor zal in deze dienst weer komen zingen.
Op zondag 23 december hebben we voor de 4e advent een dienst voor alle generaties.
Deze dienst begint pas om 10:30 zodat alle generaties er op tijd kunnen zijn en wordt
gehouden in de aula van Nieuw Schoonoord (de zij- ingangen zijn open). Deze locatie
is goed bereikbaar voor alle generaties. We hopen daar ook bewoners van Nieuw
Schoonoord met kinderen, kleinkinderen of zelfs achterkleinkinderen te ontmoeten. In
de dienst organiseert de liturgiecommissie elementen waarbij alle generaties samen
kunnen optrekken en we zijn erg nieuwsgierig naar wat dat gaat opleveren.
Op zondag 25 december komen we om 10:00 uur weer bijeen voor een kerstviering
onder leiding van Paul F. Thimm.
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
Vakantie predikant
Van 26 december 2018 t/m 2 januari 2018 is Paul F. Thimm met vakantie.
Elaine Bohlken (0316 343358) zal u zo nodig helpen om in contact te komen met een
andere predikant die hem kan vervangen.
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden: zr. Anna Tiny Woldringh–Zwart op 29-10-2018 te Wofheze, in de leeftijd
van 92 jaar.
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IMPRESSIE VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING
Op zondag 4 november verzamelden zich 15 leden, vrienden en anderen die erbij
horen, voor de najaarsledenvergadering. Paul opende de dag met het thema “Angst”,
een mooie aansluiting bij het jaarthema van dit seizoen. De obligate agendapunten
“agenda” en ‘notulen voorjaarsledenvergadering” brachten geen verrassingen. De
notulist Hans Jansen werd bedankt voor zijn werk.
Bij de mededelingen kwamen punten aan de orde waarop de kerkenraad in de vorige
vergadering beloofde terug te komen:
 De vergaderstukken zijn en blijven beschikbaar via de website na inloggen en
op verzoek aan de webmaster of een kerkenraadslid. Een inlogcode voor de
website voor algemeen gebruik hoort wegens privacywetgeving niet tot de
mogelijkheden. Ook eisen de privacy wetten zorgvuldige omgang met
vertrouwelijke stukken, zodat ze niet zomaar op een stapeltje in de kerk mogen
worden neergelegd.
 Ook al regelt de ADS in haar reglementen, dat stemmingen over personen niet
schriftelijk hoeven indien er slechts één kandidaat is en niemand op een
schriftelijke stemming staat, blijven wij steeds schriftelijk stemmen, ook al is
dat tijdrovend. Op dit moment is de verwachting, dat er steeds een of twee
mensen op een schriftelijke stemming zullen staan.
Eén lid meent, dat juridisch het kapitaal van de bestemde gift (Fonds Nieuw
Schoonoord) door de bestemming niet hoort tot het totale kapitaal van onze
gemeente. De vergadering heeft daar kennis van genomen.
In zijn verslag blikte de predikant terug op zijn werk in het afgelopen jaar, betreffende
diensten, bijzondere activiteiten, kringen en werk buiten de gemeente.
Het jaarprogramma gaf geen aanleiding tot opmerkingen en ook het verslag van de
secretaris (zaken, die afweken van het jaarprogramma of daarin niet konden worden
vermeld) was duidelijk.
De begroting werd ongewijzigd vastgesteld. Aftredende functionarissen werden allen
herbenoemd.
Bij de sluiting herdacht de predikant zr. Ankie Woldringh, die ons op 29/10 is
ontvallen
Han Bohlken

Geloven met een glimlach
Toeval
Albert Einstein (1879-1955), winnaar van de nobelprijs, was uren in gesprek met een
kennis over het ontstaan van het leven.
Hij sloot zijn beschouwingen af met de volgende woorden: “De waarschijnlijkheid dat
het leven door een toeval is ontstaan, vergelijk ik met de waarschijnlijkheid dat het
volledige woordenboek het resultaat is van een explosie in een drukkerij.”
Bewijs voor Gods humor
De Engelse schrijver Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) werd gevraagd of God
humor heeft.
Hij beantwoordde de vraag op zijn manier: “Ja, God heeft humor, want hij heeft de
mens geschapen.”
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OPBRENGSTEN COLLECTEN
oktober
eigen gemeente
Weeshuis Sri Lanka
Vredeswerk Doopsgezind
Wereldwerk
Doopsgezinde Zending (ADSdoel)
Stichting Kruispunt

BESTEMMINGEN COLLECTEN
december
€
105.50
€ 43.10

2-dec

€ 22.50

16-dec

€ 15.20

23-dec

€ 15.20

25-dec

9-dec

Christian Peacemaker
Teams
Christian Peacemaker
Teams
Christian Peacemaker
Teams
Christian Peacemaker
Teams
Doopsgezind WereldWerk

Waarover spraken zij…
Vierkerkenoverleg
Tijdens het halfjaarlijkse overleg van de vier Arnhemse vrijzinnige
geloofsgemeenschappen op 15 november jl. is gesproken over de gezamenlijke
diensten en over programma’s van de kerken afzonderlijk of gezamenlijk, waarvoor in
onze kerken belangstelling kan worden gewekt. Aan dit praktische overleg nemen
predikanten en/of (bestuurs)leden van de Doopsgezinde Gemeente, Waalse
Gemeente, Parkstraatgemeente en Vrijzinnigen NPB Arnhem deel.
Agenda’s zijn naast elkaar gelegd en afspraken gemaakt. Voor december 2018 tot
zelfs de zomer van 2020! Natuurlijk is niet alles nu al voorgekookt, maar het is nuttig
en zinvol om over toekomstige zaken tijdig na te denken.
Zo komt er opnieuw een zomerkring eind juni en begin juli 2019. Door enkele mensen
uit de PG en de taakgroep Leren van de DGA zal bekeken worden of de buitendag op
23 juni samen zal worden georganiseerd. Suggesties zijn gedaan voor de liturgie en
het diaconale doel van de collecten tijdens de zomerdiensten in 2019.
Van de Église Wallonne is n.a.v. het overleg de aankondiging voor een kerstkoffieconcert op 19 december 2018 ontvangen, die u in dit maandblad aantreft.
Op 9 april 2019 praten we hierover verder.
Bert Companjen (namens Vrijzinnigen NPB Arnhem)
Kerstconcert in Waalse Kerk
Op woensdag 19 december is er in de Waalse kerk weer het kerstkoffieconcert. Om
10.30 is er koffie. Om 11.00 uur begint het concert. Het kamerorkest Opus 55 uit Ede
speelt kerstliederen en werken van o.a. Mozart en Saint-Saens. Met de kerstliederen
kan (deels in het Frans) worden meegezongen.
Het gratis concert is niet alleen voor leden en vrienden van de Waalse kerk, maar voor
alle belangstellenden. Bij de uitgang kan een bijdrage worden gegeven.
Martin Kas
Opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, ik heb ongelofelijke haast.
We kennen allemaal het liedje van Herman van Veen: opzij, opzij, opzij, maak plaats,
maak plaats, maak plaats, ik heb ongelofelijke haast. Het lied, uit 1979, is een aanklacht
tegen de haast van onze maatschappij, een oproep tot onthaasten.
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Het woord onthaasten komt pas 20 jaar later in de mode. De haast in onze westerse
maatschappij is in de afgelopen 20 jaar sterk toegenomen en daarmee ook de stress en
allerlei daaruit voortkomende klachten.
Maar hoe kunnen wij onthaasten in een maatschappij, waarin wij elkaar steeds verder
opzwepen naar nog meer productie in dezelfde tijd. We hebben het druk, druk, druk,
terwijl we volgens onderzoek meer vrije tijd zouden moeten hebben.
Naar schatting praten we sinds 1950 maar liefst 50% sneller en slapen we een half uur
korter.
Een overvloed aan tijd denk je dan. Niets is minder waar. We hebben ongelofelijke
haast.
Steeds vaker verschijnen er artikelen die ons helpen te onthaasten.
Er is een groeiende beweging ontstaan van mensen die op zoek zijn naar een leven met
minder haast. Mindfulness, meditatie, yoga en slow cooking zijn allemaal hulpmiddelen
om werkelijke rust te vinden. Handwerken wordt weer populair, breien, haken en
borduren zijn weer hip.
Maar het meeste onthaasten begint met bewustwording. Neem nu het feit, dat we sinds
1990 10% sneller zijn gaan lopen. Als je er eens goed over nadenkt, dan levert hollen
alleen maar extra stress op, is de kans groter dat je botst, iets vergeet of iets laat
vallen.
Rustig door het leven wandelend ben je je meer bewust waar je loopt en kun je genieten
van de prachtige wereld om je heen.
Een andere volstrekt onzinnige vorm van haasten is het zoeken naar mogelijk de snelste
rij voor de kassa. Wat een stress als je ontdekt dat je in de verkeerde rij staat. Niet te
verdragen. Maar hoeveel tijd verliezen we nu werkelijk, wanneer er iemand treuzelt bij
de kassa? Eén minuut of twee minuten. Is dat al die stress en onrust waard?
Wat een rust om ontspannen in de rij te staan en heerlijk te dromen en te genieten van
alles wat er om je heen gebeurt.
Zo makkelijk kan het dus zijn.
Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen.
Fokje Geertsma, Diny Wouda
Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB)-Doopsgezinde
retraite 2019
De GDB nodigt U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan de retraite op het
Buitengoed ‘Fredeshiem’ in Steenwijk. De retraite is bedoeld voor vrouwen, mannen
en (echt)paren en vindt plaats op vrijdag 11, 12 en 13 januari 2019.
Het thema is: “De Hemel bestormen”.
Van bergen gaat een bijzondere kracht uit: het verlangen naar hoger willen gaan, de
top willen bereiken, de hemel bestormen. Bergen komen veel voor in de bijbel en in
andere verhalen. De beklimming van de berg verwijst ook naar de levensweg. Maar,
hoe beklim je de berg? Hoe leef je je leven? Vanuit welke geesteshouding?
Deze en andere vragen worden behandeld door drs. Marjan Kip, pastoraal werker
(Almere) en ds. Christine Schlette (De Knipe).
Deelnameprijs: € 185 tot € 200 pp (eigen kamer) of € 165 tot € 185 p.p. (samen een
tweepersoonskamer). Het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites is van
toepassing voor hen die vanwege de kosten niet kunnen inschrijven.
Maximaal 25 deelnemers.
Aanmelden via leren@doopsgezindenarnhem.nl
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Symposium Wijs en Waarachtig
Dit symposium over Individuele vrijheid, Levenswijsheid, Spirituele
gemeenschapsvorming is een publiekssymposium met de Franse filosofe Catherine
Chalier, georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium vanuit de wisselleerstoel
Vrijzinnige Theologie.
Als religie de unieke manier is waarop jij vorm geeft aan wat je persoonlijk raakt, hoe
vorm je dan nog een gemeenschap? De Franse filosofe Catherine Chalier - leerlinge
van Emmanuel Levinas - stelt dat individuele vrijheid en verantwoordelijkheid alleen
tot hun recht komen vanuit een oprecht gedeelde humaniteit. Ze pleit voor een vrije
omgang met heilige teksten, die ook de Joodse stroming van het chassidisme eigen is.
Dat maakt haar tot een uitstekende gesprekspartner voor wie wil nadenken over
vrijheid, levenswijsheid en gemeenschapsvorming.
Tijd
Plaats
Toegang

: Vrijdag 7 december 2018 van 10.30-16.30 uur.
: Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem.
: € 25,-, inclusief lunch en borrel, over te maken via :
NL41 ABNA 024 4938 78, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, onder
vermelding van ‘Wijs en Waarachtig’. Het is mogelijk een bewijs van
deelname aan te vragen (€ 0,25). Aanmelden
via: conferentie@doopsgezind.nl.

In Frankrijk is Catherine Chalier (1947) geen onbekende persoonlijkheid. Van
oorsprong katholiek, bekeerde zij zich tot het jodendom en werd al gauw naaste
medewerker van Emmanuel Levinas. Vanuit diens filosofie van het ‘gelaat van de
ander’ ontwikkelde ze een heel eigen spirituele en ethische visie. In haar denken
passeren kwesties als ecologische verantwoordelijkheid, levensbeschouwelijke
pluraliteit, Bijbelse spiritualiteit en lichamelijkheid, gedenken en verzoenen en, vooral
in haar recente boeken, de mystiek van het chassidische jodendom. Laverend tussen
ethische waarachtigheid en spirituele wijsheid, inspireert haar werk het vrijzinnige
denken over de relatie tussen persoonlijke keuze en gemeenschappelijke traditie.
Naast een lezingenprogramma verzorgd door Catherine Chalier, Chris Doude van
Troostwijk en Christa Anbeek, worden ’s middags workshops rondom bovengenoemde
thema’s uit Chaliers werk aangeboden. N.B. Catherine Chalier spreekt in het Engels.
Meer info: www.vrijzinnigetheologie.com of Iris Speckmann, assistent Visiting
Professorship Vrijzinnige Theologie, conferentie@doopsgezind.nl, Mobiel:
0630372790.
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Ook onze Gemeente draagt onder de projectnaam “Adoptiekind” bij aan dit project van
Doopsgezind Wereldwerk en MCC. Men zoekt geen sponsors meer voor individuele
kinderen of scholen. Individuele rapportages van één kind of één gesteunde school
verdwijnen, Het werk gaat echter met dubbele energie door met het steunen van
onderwijs in gemeenschappen rond de hele wereld. Men is dankbaar voor elke steun.
Deze is van groot belang voor studenten, hun families en de gemeenschappen waaruit
zij komen.
AGENDA VOOR DECEMBER 2018

Wanneer?
Zo 02 dec

10.00

Wo
Do

5 dec
06 dec

18:15
18.00

Zo

09 dec

10.00

Di.
Di.
Zo

11 dec
11 dec
16 dec

10.00
14.00
10.00

Do

20 dec

12.00

Zo

23 dec

10.30

Zo

25 dec

10.00

Wat?
1e advent, Paul F.
Thimm
Rondom 30
Themakring
“verwondering”
2e advent,
Tjarda Brouwer
Kerkenraadsvergadering
Liturgiecommissie
3e advent, Paul F.
Thimm en Marieke
Fernhout, Nieuw
Betuws Kamerkoor
Sluiting kopij
GemeenteNieuws
4e advent voor alle
generaties
Kerst, Paul F. Thimm

Waar?
Waalse Kerk, Arnhem

Benedenzaal Atalantaflat
(Stationsplein), Velp
Waalse Kerk, Arnhem
Marjan v.Binsbergen, A’hem
Coby v.d.Berg, Arnhem
Waalse Kerk, Arnhem

redactie@doopsgezindenarnhe
m.nl
Nieuw Schoonoord, Velp
Waalse Kerk, Arnhem

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het januarinummer van het
Gemeentenieuws: deze keer i.v.m. de feestdagen iets eerder, namelijk uiterlijk
maandag, 17 december 2018 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.
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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
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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.

