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VOORWOORD
Een dominee met een harpje op de achterbank…
‘Wat ben je precies aan het doen? Wat is dat: therapeutisch harpspel?’ vragen
mensen mij. Sinds een jaartje volg ik namelijk (in het kader van nascholing) een
cursus therapeutisch harpspel. Niet om een therapeute te worden, maar wel om mijn
harpspel (ik speel een aantal jaren harp) eventueel te kunnen gebruiken voor het
pastoraat, voor sommige bezoeken die ik doe. En ja, dat ziet er dan zo uit, dat ik in
de auto een harpje meeneem op de achterbank als ik bezoeken ga doen. Dat komt
niet zoveel voor: een dominee met een harpje op de achterbank. Graag leg ik uit wat
mij voor ogen staat. Ik maak daarvoor gebruik van een artikel uit de Open Deur van
december 2017, geschreven door Esther van de Panne.
Een zachte manier van wakker maken
Muziektherapeut Margret Seebacher werkt met mensen die niet meer kunnen zeggen
wat ze willen zeggen – mensen die aan dementie lijden of aan niet-aangeboren
hersenletsel. ‘Door muziek kan ik met iemand in contact komen en kan ik iemand
helpen om zich te uiten.’
Alie maakt uit zichzelf weinig contact meer met anderen. Soms kan ze geïrriteerd uit
de hoek komen. Op het filmpje dat Margret me laat zien, ligt Alie in bed met een
sambabal in haar hand. Margret buigt zich naar Alie toe, speelt twee tonen op de
xylofoon en zingt erbij. ‘La-la’. Alie antwoordt, zingend en spelend. Ze kijkt Margret
aan. Na elkaar zingen ze Alies naam. Die komt overeind en lacht. Na een paar kleine
variaties lijken ze af te sluiten, maar Alie houdt haar instrument vast. Margret
probeert voorzichtig nog een klank. Alie antwoordt met een serie klanken, slaakt een
diepe zucht en geeft het instrument terug. Lachend valt ze terug in de kussens.
Het is een kort moment maar er gebeurt heel veel. Ik zie Alie tot leven komen.
Margret licht toe: ‘Alie kan hier spanning afbouwen. In de muziek lukt wat met
woorden niet kan. Muziek kan onbewuste, verdrongen gevoelens naar boven laten
komen.’
Margret bespeelt regelmatig de ‘Körper-Tambura’, een zacht klinkend snaarinstrument
dat je ook op iemands lichaam kunt leggen zodat die de trillingen voelt. ‘Ook diepdementerenden die veel op bed liggen, reageren hierop. De klanken werken
omhullend. En het is een zachte manier van aanraken, van wakker maken. Door
muziek merken mensen: er is iemand bij me, en: ík ben er nog’.
‘Dementie tast je muzikale geheugen en je motoriek nauwelijks aan. Bewoners
kunnen in het muzikale samenspel een gevoel van saamhorigheid krijgen en van:
samen iets moois creëren. Als ik met een groep dementerenden werk, zingen we altijd
liederen waarvan we weten dat die belangrijk voor iemand zijn. Dan laat ik het laatste

woord weg en komt het altijd van hen. Zo hebben we het toch samen gedaan. Dat
geeft zoveel bevestiging.
Er is een mevrouw in de groep die nooit iets zegt, ook niet op de afdeling, maar iedere
week zingt ze met mij Amsterdamse liederen. Die teksten kent ze nog. Dan straalt ze
en zegt daarna vaak wél iets, zoals: “Aan de gracht heb ik mijn man ontmoet.”
‘In eerste instantie zoek ik verbinding met iemand, een ingang waar hij op reageert.
Daar kan ik op door werken. Het is belangrijk dat iemand zijn eigen vorm vindt – dat
kan een bepaalde klank zijn, een harde slag op de trom of een beweging. In muziek
kun je heel goed aanpassen aan wat iemand nog kan. Iemand die zich niet uit, kan in
muziek toch nee zeggen, woede uiten, of blijdschap. Mensen krijgen het gevoel dat ze
iets te zeggen hebben. Dat maakt heel gelukkig.’
‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten,
ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.’(Psalm 139:1-3)
Een mens wil gekend worden, gezien en begrepen. Als dat niet meer lukt met
woorden, kan de muziek als taal fungeren. Dát is wat verwoord wordt in het
bovenstaande stukje over de muziektherapeut. Dát is het, wat ik graag wil doen als
predikante met een harp. Ik wil de harp gebruiken voor de communicatie met degene
die ik bezoek, en voor communicatie met Dat- of Die-gene, die we vermoeden en voor
wie woorden altijd ontoereikend zijn. Die krachtbron en inspiratiebron voor ons leven
wil zijn en die ons al lang kent en vertrouwt, voordat wij Hem kennen of vertrouwen.
Wat is dus harptherapie? Therapie komt van het Griekse therapeuein, wat betekent
zorgen voor. Harptherapie is dan een hele oude vorm van zorg (David deed het al, hij
speelde voor Saul als die depressief en agressief was): de harp wordt ingezet ter
ondersteuning van fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel welbevinden van een
individu. Vaak is het geïmproviseerde muziek die in dienst staat van iemands
resonantietoon, stemming, ritme en muzikale voorkeur.
Waarom juist de harp? Omdat de harp mij fascineert en omdat een harp heel
toegankelijk is, mooi resoneert en veel boventonen heeft, een mooie klankkleur,
zuiver is en uitnodigt tot interactie.
Kort samengevat is dit waarom ik begonnen ben met de cursus Therapeutisch
harpspel bij Anouk Platenkamp. Zij heeft daarvoor een opleiding in Amerika gevolgd.
Ik ben nog volop met de cursus bezig. Mijn Camac-harp was te groot om voor
therapie mee te slepen, dus heb ik onlangs een kleinere, draagbare harp gekocht.
Hierop spelen leer ik nu, al doende. Het duurt nog even, voordat ik mijn visioen kan
verwezenlijken. Het is nog, zoals veel in dit leven: toekomstmuziek!
Akke-Clara Thimm-Stelwagen

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 3 juni gaat onze predikant Paul F. Thimm voor in de dienst.
Zondag 17 juni is André Maris weer onze voorganger. Over deze dienst schrijft hij:
“De dienst van 17 juni zal het motto hebben ‘Niemand is zo blind als degene die niet
wil zien’, van Voltaire. De niet zo bekende tekst over het ezeltje van Bileam (Numeri
22) zal ik bespreken. Deze dienst heb ik tijdens de cursus lekenpreken ontwikkeld.
In 2004 besloot ik de Bijbel te gaan lezen. Ik had de nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
gekregen. Ik begon bij Genesis 1 en ik las bijna elke dag een stuk. Toen ik een keer
bij mijn vader (Guus) was, in Doorwerth, zei ik dat ik tot mijn verbazing veel teksten
nog kende. En dat ik Numeri nogal saai vond, met als grote uitzondering het verhaal
van de ziener Bileam en zijn ezel. Dat verhaal was totaal nieuw voor mij. ‘O ja, het
ezeltje van Bileam’ zei vader meteen, ‘dat is inderdaad een mooi verhaal.’ Ik ga dit
verhaal proberen te doorgronden en de betekenis ervan voor ons duidelijk te maken.”
Voor zondag 24 juni hebben we weer een dienst 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 )

INTRODUCTIE van André Maris
voorganger in de dienst van 17 juni aanstaande
Sinds Pinksteren 2009 ben ik lid van de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o. na de
doop op mijn belijdenis. Voor mijn toetreding tot deze Gemeente was ik niet
verbonden aan een geloofsgemeenschap.
Meteen in het najaar daarna ben ik mee gaan doen aan de basiscursus Doperse
Theologie in Mennorode. Ik vond dat zo inspirerend voor mijn eigen geloven en voor
mijn verbondenheid met de Doopsgezinden, dat ik hierna de vervolgcursus heb
gevolgd. In dit vervolg leerden we enkele beginselen van het voorgaan, van ds. Pieter
Post en van ds. Cisca Stark. Dat sprak mij ook erg aan en ik dacht: je bent docent
geweest en decaan, dus gewend een publiek toe te spreken, ik durf mij wel aan te
bieden als onofficiële voorganger en een dienst te maken.
Zo komt het dat ik inmiddels ongeveer zes keer per jaar voorga in diverse
Doopsgezinde en andere Vrijzinnige Gemeenten in ons land.
Op een gegeven moment had ik behoefte aan meer fundament en aan feedback voor
mijn preken; gelukkig diende zich de mogelijkheid aan van de cursus lekenpreken in
Amsterdam. In februari jl. heb ik die – ook weer inspirerende – cursus afgesloten.
De Doopsgezinde Gemeente Arnhem spreekt mij in het bijzonder aan omdat ik als
kind ‘hier’ naar zondagsschool ben gegaan, en soms ook naar een dienst. ‘Hier’ tussen
aanhalingstekens omdat de Gemeente nu in een ander kerkgebouw zit. Verder raakt
het mij om in jullie Gemeente voor te gaan omdat velen van jullie mijn vader, Guus
Maris, hebben gekend. Hij was nog lang actief bij de Arnhemse Doopsgezinden, met
zijn tweede vrouw Mary Maris-Berkman. Vader is er altijd een beetje bij wanneer ik bij
jullie voorga, zo voelt het voor mij.
André Maris

VAN DE KERKENRAAD
Beleid voor de omgang met persoonsgegevens voor de DGA
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de
nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Ook onze gemeente en andere kerkgenootschappen vallen
onder de AVG. Van het verwerken van persoonsgegevens is reeds sprake wanneer je
een handeling pleegt die betrekking heeft op een persoon of personen zoals het
versturen van een email aan gemeenteleden en kerkbezoekers.
De Doopsgezinde Gemeente Arnhem wil bewust en zorgvuldig omgaan met
persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. De verzendlijst van emails aan groepen ontvangers zal niet onzorgvuldig met derden worden gedeeld. De
e-mailadressen worden onzichtbaar in "BCC" verwerkt.
Wanneer u daarom verzoekt (dat kan per email aan webmaster@doopsgezindenarnhem.nl)
wordt u van deze verzendlijst afgehaald. Zonder zo’n verzoek gaan wij ervan uit, dat
u instemt met het ontvangen van deze e-mails.
Persoonlijke gegevens worden niet op de website opgenomen op gedeeltes die zonder
inlogcodes toegankelijk zijn, zonder toestemming van de betrokken personen. Dit
betreft niet alleen de ledenlijst, maar ook bijvoorbeeld notulen van
ledenvergaderingen, aangezien die ook persoonlijke informatie kunnen bevatten. Voor
‘functionele’ emailadressen (zoals webmaster@doopsgezindenarnhem.nl) is geen
toestemming nodig. Voor woonadressen en telefoonnummers op het openbare deel
van de website is toestemming van de betrokkenen gevraagd.
Als gemeente willen we als broeders en zusters contact met elkaar onderhouden en
daartoe is het wenselijk dat leden toegang hebben tot een ledenlijst met vermelding
van gebruikelijke NAW gegevens, telefoon, e-mail en roepnaam. Leden die (een deel
van) deze gegevens niet in deze ledenlijst vermeld willen zien, dienen dit kenbaar te
maken aan de ledenadministratie (ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl). Ook
mutaties zullen in het GemeenteNieuws worden vermeld en dan is niet te vermijden
dat die gelezen worden door een enkele ‘buitenstaander’ (van wie wij ook verwachten,
dat zij hiermee discreet omgaan).
De ledenadministratie zal bij mutaties (toetreding, verhuizing etc.) zo veel mogelijk de
betrokkenen om toestemming vragen om dit in het GemeenteNieuws te mogen
vermelden. Ook hierbij gaan wij uit van uw toestemming, tenzij u anderszins hebt
bericht aan de ledenadministratie (ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl).
Teneinde leden in de gelegenheid te stellen hun privacywensen m.b.t. ledenlijsten
kenbaar te maken zal in het jaarprogramma voor 2018-2019 geen ledenlijst worden
opgenomen. Ledenlijsten worden wel op verzoek verstrekt, waarbij de ontvangers
erop wordt gewezen hiermee zorgvuldig om te gaan om zo niet de vertrouwelijkheid
van deze informatie te schenden. Het ligt in de bedoeling in de jaren daarna wel weer
de ledenlijst in het jaarprogramma op te nemen (dan hebben leden ruim de
gelegenheid gehad hun wensen kenbaar te maken), maar natuurlijk wel met een
verzoek zorgvuldig met deze vertrouwelijke informatie om te gaan. Jaarprogramma’s
met ledenlijsten worden ook in de toekomst niet verstuurd aan relaties zoals
adverteerders.

GELOVEN MET EEN GLIMLACH:
Portemonnee gevonden
In de kerk wordt een portemonnee gevonden. De vondst wordt bekend gemaakt.
Henk meldt zich en bekijkt de portemonnee met inhoud heel nauwkeurig. “En, is het
jouw portemonnee?” vraagt de koster. “Nee”, bekent Henk, “maar de bankbiljetten
erin komen me wel bekend voor.”
Verstand en geloof
“Ik geloof alleen wat ik met mijn verstand kan begrijpen,” zegt Felix heel stellig.
“O, maar dan is mij duidelijk, dat je aan niets kunt geloven,” reageert Christien.
Het achtste gebod
Op catechisatie gaat het over het achtste gebod. De godsdienstleraar stelt de vraag:
“Waarom is het het beste om de waarheid te spreken?”
Michiel weet er een goed antwoord op: “Omdat je dan niet steeds moet onthouden
wat je eerder hebt gezegd.”

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Bedankt: zr. Karin Saat, J.P. Coenstraat 7, 6904 BA Zevenaar, per 18-05-2018.
Onno en Marjan

OPBRENGSTEN COLLECTEN
April
eigen gemeente
solidarireitsfonds MERK
Vluchtelingenwerk
Stichting Doopsgezinde
Monumenten Friesland
(diaconaal ADS-doel)
Amnesty International

BESTEMMINGEN COLLECTEN
Juni
€ 163.55
3-jun Projecten voor
gemeenteopbouw
€ 95.95
17-jun Indonesische
broederschappen
€ 17.55
24-jun Gemeenteopbouw
€ 19.60
€ 17.00

Genoeg is meer dan veel.
"Arm is hij die niets kan geven"
Dankbaarheid veroudert snel.

ZOMERKRING 2018 “Schandalige gelijkenissen van Jezus”
Samen met deelnemers van de Parkstraatgemeente houden wij als
Doopsgezinde Gemeente weer drie zomerkringbijeenkomsten.
We beginnen weer met een eenvoudige avondmaaltijd (rond
18.00uur). Daarna volgt een kringgesprek over gelijkenissen van
Jezus (tot uiterlijk 21.00 uur).
De data zijn: 29 juni, 6 juli en 13 juli 2018. Tijd 18:00 uur. Plaats: Nieuw
Schoonoord, Velp (zaaltje dagopvang naast het restaurant). Alles is dus
Zomerkring
net als vorig jaar, alleen zal de tafel wat breder worden om het gesprek
2017
makkelijker te maken. Opgeven bij leren@doopsgezindenarnhem.nl (Anne-Rie Bus, Han
Bohlken) of intekenen op de lijst in de kerk.
We verwachten dat de maaltijd ca. € 5.00 per persoon per keer zal kosten.

MEIVAKANTIE in Dopersduin
Van zaterdag 28 april tot en met vrijdag 4 mei 2018 zijn we (Annelies en Daniëlle)
weer naar Dopersduin geweest. Ook deze keer was het een ‘thuiskomen’. Veel
bekenden, gasten en vrijwilligers, maar ook nieuwe gezichten. Heel erg gezellig om
samen te eten, te praten of een ommetje te maken in de omgeving.
Wij hebben ons steentje bijgedragen als vrijwilligers. Dit houdt in dat je met een
groep van 15 personen (vanaf 14 jaar kun al vrijwilligerswerk doen) zorgt voor de
maaltijden, je dekt de tafels en serveert het avondeten, en je zorgt voor de afwas.
Ook de schoonmaak van de diverse ruimten, de toiletten en de keuken horen bij onze
taken.
Tussen deze werkzaamheden door heb je als vrijwilliger voldoende vrije tijd. Lezen
een spelletje doen, rustig een serieus gesprek voeren, op de fiets of lopend de
omgeving verkennen; alles is mogelijk. Ik ben zelf maandag 30 april met een vriendin
naar Alkmaar geweest. We zijn daar naar de Grote Kerk geweest om de
gerestaureerde altaarpanelen te bekijken. Helaas was de kerk op maandag gesloten.
Dat was erg jammer. Gelukkig zijn we in de zomervakantie weer in Dopersduin!
Een vakantie in Dopersduin is heerlijk, 's Morgens ontbijtbuffet, om 10.30 uur koffie,
vanaf 12.30 uur lunch met een lekker extraatje, om 15.00 uur thee in de serre of op
het terras en om 18.00 met z'n allen in de eetzaal aan het 3-gangendiner. Na de
koffie en de avondsluiting in de kerk nog even een drankje halen in de bar.
Voor de jongste gasten is er heel veel speelgoed, een schommel en een zandbak. Ook
de grotere kinderen vermaken zich prima met een kast vol spelletjes en er is altijd
iemand die het leuk vindt om mee te doen. Ook de trampoline is favoriet bij jong en
oud.
Dus: papa's, mama's, grootouders, kleine en grote kinderen, ooms en tantes: bel met
Dopersduin (072-509 1274) en boek een heerlijke (werk)vakantie! Dopersduin heeft
ook een prachtige website: dopersduin.nl
Tot ziens in Dopersduin!

Daniëlle Selis en Annelies Wigman-Selis

GDB 101 jaar! Workshops en Kees Posthumus met Luis in de Pels
datum: 2 juni 2018
plaats: Dopers Duin, Schoorl
Programma:
10.00 uur Binnenkomen koffie en thee
Inschrijving in de werkplaatsen:
10.30 uur Korte Inleiding op het thema door de voorzitter (graag instrumenten
meenemen)
11.00 uur kort optreden van Kees Posthumus: Hoe zouden we de luis in
de pels kunnen zijn…
11.30 uur Werkplaatsen:
1 Bibliodrama o.l.v. Christien Duhoux
2 Beeldmeditatie o.l.v. Ineke Reinhold
3 Geweldloze weerbaarheid oefenen met Jakhals en Giraffe o.l.v. Marijke Laane
4 Meditatief wandelen o.l.v. Anne de Jong
5 Contextueel Bijbellezen o.l.v. Christianne Karrer
6 Een slogan leren maken om aan de buitenwereld te laten
zien dat je een luis in de pels wil zijn. o.l.v. Janneke Leering
12.30 uur Lunch
14.00 uur Kees Posthumus: Luis in de pels
14.45 uur Koffie/thee
15.00 uur Afsluitende viering
16.00 uur Hapje drankje
17.00 uur Sluiting met een lied
Opgave bij: Margreet van der Schee, Havelter Schapendrift 7, 7971 BA Havelte.
Tel.: 0521 340 234
Mail: gdb@doopsgezind.nl
Je kunt je alvast aanmelden bij: gdb@doopsgezind.nl
Harry Schram, voorzitter

Menno Simons Groen
Dit jaar wordt in Witmarsum van juni tot
augustus een expositie georganiseerd met
als titel Menno Simons Groen, van juni tot
en met augustus 2018. Deze expositie zal
een plek krijgen in het Groencentrum,
vlakbij het Menno Simons Monument en
het Contourenkerkje. Lees hierover in het
vorige GemeenteNieuws of op
http://www.mennosimonsgroen.nl/
Wie het wat lijkt om deze tentoonstelling te bezoeken kan dat mailen of melden (0316
343358) aan leren@doopsgezindenarnhem.nl met info over wanneer je het liefst gaat,
of je met iemand mee wilt rijden of dat je plek hebt voor meerijders. Dan proberen we
het zo te regelen, dat Arnhem daar met een leuke groep samen naar toe gaat.
Han Bohlken

WERELDWERKCONFERENTIE
over polarisatie
Dopersduin, Oorsprongweg 3,
Schoorl
Op 9 en 10 juni houdt Doopsgezind
WereldWerk een conferentie over
polarisatie: Olie op het vuur of een
nieuw wij? Wij denken vaak in
tegenstellingen: mooi of lelijk,
goed of fout, vreemd of eigen,
autochtoon of allochtoon. zie ook
hiervoor het vorige
GemeenteNieuws.

Praktische informatie
Datum: van zaterdag 9 juni 13.30 uur tot en met zondag 10 juni na de lunch.
Plaats: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl. Alle generaties zijn welkom.
Opgave: Termijn eigenlijk verstreken, maar probeer het toch!
www.dgwereldwerk.nl of Coot Winkler Prins: 2esecretaris@dgwereldwerk.nl.

NACHT VAN DE VLUCHTELING
In de nacht van 16 op 17 juni loop ik voor de
derde keer de Nacht van de Vluchteling, een
nachtelijke tocht van 40 kilometer. Mijn doel is
om aandacht en financiële middelen te vragen
voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd.
Mijn zoon Lars is op 10 april in het veilige
Nederland geboren. Niet iedereen heeft dat
privilege. Meer dan 65 miljoen mensen
wereldwijd hebben huis en haard moeten
verlaten vanwege oorlog, onderdrukking en
conflict. Op zoek naar een veilige toekomst. Zij
hebben dringend hulp nodig. Schoon
drinkwater, onderdak, voedsel en medische
zorg.
Het zou heel fijn zijn als je mij wilt sponsoren om bij te dragen aan noodhulp. Elk
bedrag, groot of klein, is erg welkom! Om je een idee te geven waar en hoeveel geld
nodig is, kijk eens op https://www.nachtvandevluchteling.nl/waarvoor-lopen. Ik hoop
minstens 1000 euro op te halen.
Je kunt mij sponsoren via
https://www.nachtvandevluchteling.nl/mennovansetten.
Alvast heel erg bedankt!
Menno

GROETEN UIT MONTBÉLIARD
'Het verhaal dat je niet voor jezelf kunt houden, en niet voor jezelf wílt
houden. Omdat we een gemeenschap zijn. Omdat we elkaar op weg helpen
door te delen, te inspireren en van elkaar leren.' - Sarah, een Franse
deelneemster van de MERK, over het thema van de conferentie.

De Europese Doopsgezinde conferentie, de MERK 2018, vond plaats in het
hemelvaartsweekend. Inmiddels zijn alle gasten (ook Paul en Akke-Clara Thimm en
Dieuwertje en Pieter van der Wijk met kinderen) met nieuwe verhalen naar huis.
Verhalen die ze niet voor zichzelf kunnen houden.
Ruim vertegenwoordigd
Een bus vol jongeren en tieners nam deel aan de conferentie en het tienerprogramma.
De Nederlanders waren ruim vertegenwoordigd op de conferentie (zie foto). De MERK
werd geopend met een multimediaal toneelstuk over de doperse geschiedenis. Alle
deelnemende landen verzorgden een aantal scene's, zo ook de Nederlanders. Gabe en
Alle Hoekema, Sybout van der Meer, Hajo Hajonides en Marijke Kots waren de
sterspelers die onder andere het verhaal van Menno Simons ten tonele brachten.
Meerdere Nederlandse sprekers en projecten kregen de ruimte op het congres voor
hun verhaal, waaronder de Doperse Dis uit Groningen. Jantine Huisman en Fernando
Ens spraken over de Vrede. Wieteke zette de MERK-bezoekers op vrijdagavond aan
het denken met haar overdenking: 'Het is niet in de wereld, maar niet van de wereld.
Juist wanneer de wereld ons haat moeten wij de wereld omarmen. Juist dan.'
Dekens en Tasjes
Mennonite Central Committee (MCC) vulde op de MERK een zeecontainer met
hulpgoederen. In heel Europa zijn er door quiltgroepen dekens (comforters) en
schooltassen gemaakt, welke door MCC naar vluchtelingenkampen zullen worden
gestuurd. Tijdens de conferentie was er de mogelijkheid te helpen inpakken aan de
inpaktafels. De comforters werden in plastic verpakt, de schooltassen werden met
schoolspullen gevuld en er werden hygiënepakketten gemaakt in emmers. In totaal
zijn er 368 comforters aangeleverd en werden er 4976 handgenaaide schooltassen en
800 emmers gevuld tijdens de conferentie. Ook onze gemeente droeg bij aan de
kosten voor de vulling hiervan. Naast de vrijwilligers die tijdens de conferentie een
handje hebben meegeholpen met sorteren en inpakken, bestond de Nederlandse
bijdrage uit 135 comforters, 600 paar gebreide sokken en 2300 schooltasjes.
Overgenomen uit DoopsgezindNU

AGENDA VOOR MEI 2018

Wanneer?
Za
2 juni
Zo
Za

3 juni
9 juni

Zo

17
juni
20 juni

Wo
Wo
Vr
Za.
Zo
Vrij
Za in
juni

Wat?
10:00 GDB 101 jaar de luis in
de pels
10:00 Dienst, P.F.Thimm
13:30 Polarisatie
Wereldwerkconferentie
10:00 Dienst, André Maris

Waar?
Dopersduin, Schoorl

12:00

www.redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Sluiting kopy
gemeentenieuws
19:00 Kerkenraadsvergadering
14:00 Commissie van Bezoek
16.30 Rondom 30
10:00 Dienst, P.F.Thimm

20 juni
22 juni
23 juni
24
juni
29 juni 18:00
Zie
website

Zomerkring
Menno Simons in het
groen

Waalse Kerk, Arnhem
Dopers Duin, Schoorl
Waalse Kerk, Arnhem

Maria, Velp
Ockje, Velp
Waalse Kerk, Arnhem
Nieuw Schoonoord, Velp
Groencentrum Witmarsum
http://www.mennosimonsgroen.nl/

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het juli-/augustusnummer van het
Gemeentenieuws: uiterlijk woensdag 20 juni 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.

Landschap
Je hoort hier niets
en juist dat niets, dat is zoveel,
het is hier heerlijk stil, je hoort de mussen gapen,
hier ben je ver van het nietszeggend gekrakeel,
dit is een stilte, die hier valt, om op te rapen.
Toon Hermans
Uit het gebedenboek van Toon Hermans

- 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

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.

