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VOORWOORD
Een vrije vogel?
Er was eens een gans. Hij was een vrije vogel. Hij leidde een gelukkig leven. Niet dat
het altijd even gemakkelijk was. Soms kon hij maar moeilijk aan voedsel komen. Soms
was er ruzie met andere vogels. Maar door de bank genomen had hij het goed.
Op een dag in de lente was hij op weg naar het noorden. Hij vloog over het land en zag
ergens onder zich een boerderijtje waar tamme ganzen werden gevoerd. Hij dook naar
beneden en at gulzig mee met de uitgestrooide graankorrels. Het was lekker. Al gauw
mengde hij zich tussen de andere ganzen. Hij maakte nieuwe vrienden. Hij voelde zich
thuis. In het begin dacht hij: ik blijf nog een dag. Later: nog een week. En weer later
nog een maand. Tot het herfst werd. Wilde ganzen trokken over, in de tegenovergestelde richting. Het gekrijs klonk vertrouwd. Het verlangen van de gans om met hen
mee te gaan was gewekt. Hij sloeg zijn vleugels uit, fladderde, maar zakte al snel weer
naar beneden.
Hij was dik en zwaar geworden. Zijn vleugels droegen hem niet meer. Maar, zo zei hij
bij zichzelf: dit is toch een veilig leven, dus ach, wat geeft het.
Na verloop van tijd kwamen er opnieuw ganzen overvliegen. Opnieuw was er onrust in
zijn hart. Opnieuw deed hij een poging. Het ene na het andere jaar vergleed. De hartstocht van de gans verdween met de tijd. Totdat de dag gekomen was, dat de wilde
ganzen kwamen en hij niet meer reageerde. Hij was vergeten wie of wat hij was, waar
hij vandaan kwam, waar hij naar toe ging en hoe hij eens had geleefd.
Diny Wouda, naar Søren Kierkegaard, Deense theoloog en filosoof

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 3 februari zijn de bijzonderheden van nieuwjaar voorbij en is er om 10:00
uur weer een dienst, waarin onze eigen predikant Paul F. Thimm voor zal gaan. Zo
ook op zondag 17 februari.
Zondag 24 februari verwelkomen we weer een “oude bekende”: Ineke Reinhold zal
ons dan verrassen met ... De diensten met Ineke zijn altijd een verrassing!
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 E-mail:
autodienst@doopsgezindenarnhem.nl).
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2019
De maand december is voorbij en alle feestelijkheden zijn achter de rug. Ook wel weer
rustig, dachten we, maar dan komen nog de nieuwjaarsrecepties en -bijeenkomsten!
Op 6 januari om 14.30 was het zover voor onze gemeente. Ondanks de regen was er
toch een redelijk goede opkomst. Bij de koffie/thee had zuster Marjan van Binsbergen
een heerlijke cake gebakken.
We startten met een overdenking. Broeder Paul Thimm vertelde over de betekenis van
de ster; een ster geeft licht in de duisternis en geeft de mensen hoop. We zongen ook
een lied op de melodie van ‘Goede tijden, slechte tijden’ met verwijzing naar hetgeen
we allen meemaken en daarbij toch hoopvol proberen te blijven.
Na deze overdenking begon de eigenlijke receptie; een drankje en heerlijke hapjes,
gemaakt door de zusters Marjan van Binsbergen en Corrie Hosper. Tegelijkertijd deden
we een soort stoelendans; een aantal stoelen was in een cirkel gezet en daarbinnen
was een tweede cirkel van stoelen. Het was de bedoeling dat, als je op een stoel in de
buitenste cirkel zat, je steeds enige minuten praatte met iemand uit de binnenste cirkel.
En na die minuten schoof je op naar een ander gemeentelid met wie je dan ging praten.
Het onderwerp was: omzien naar elkaar; doen we dat wel voldoende binnen en buiten
onze gemeente en hoe zouden we het kunnen verbeteren?
Zuster Akke-Clara Thimm-Stelwagen had haar harp meegenomen en liet een paar stukken horen. Het klonk erg mooi in de kerk. Broeder Bas Wuite speelde een mooi stuk op
de vleugel.
Aan het einde van onze bijeenkomst ruimden we gezamenlijk op. Enige jaren geleden
onttakelden we de kerstboom ook nog en sleepten hem naar buiten; daarna stofzuigen
vanwege de naalden. Maar sinds de Walen een heel mooie kunstkerstboom hebben
aangeschaft, is dit niet meer nodig, dus het opruimen was snel gebeurd.
Het was een bijeenkomst waar veel zorg aan was besteed; dank aan allen die deze
receptie tot een succes hebben gemaakt.
Coby van der Berg

New Year
Op de nieuwjaarsbijeenkomst luisterden we naar het lied ‘New Year’1 van John Rutter,
dat Elaine Bohlken had uitgekozen:
Turn your eyes to the light
Cast away the works of darkness, let them go:
Turn your eyes to the light,
Turn your face to the sun,
Feel the warmth, the hope of new beginnings,
With each new year.
The light was always there, if we could but see it.
And warmth was in the air, if we’d known how to feel.
Turn your eyes to the light,
Turn your face to the sun:
New light, new hope, new year.
New light, new hope, new year.
New year!!
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Turn your ears to the sound;
Somewhere near, a voice is calling. Hear the news.
Turn your ears to the sound.
Turn your heart to the love;
Christ is come to bring the world new life, to bring new life.
The voice is always there, if the world will hear it;
And love is always there, if you search in your heart.
Turn your ears to the sound.
Turn your heart to the love;
New life, new love, new year.
New life and love, and light and hope,
this good New Year, New Year, New Year,
New Year!!
1

Commissioned by the Organist and Choir of Sandringham Church in celebration of the 80th birthday
year of HM The Queen. First performed, in her presence, on New Year’s Eve 2006. Words and music by
John Rutter.

Enkele gedachten over de Nashville-verklaring
Er is veel ophef ontstaan door de “Nashville-verklaring – een gezamenlijke verklaring
over Bijbelse seksualiteit”. Deze verklaring is uit het Engels vertaald en door verschillende politieke en kerkelijke leiders ondertekend die zich bij de “bijbelgetrouwe christenen” rekenen.
Er zijn enkele gedachten die mij zorgen maken en irriteren:
1. Waar de oorspronkelijke versie spreekt over “Evangelical Christian”, heeft de Nederlandse vertaling het over “bijbelgetrouwe christenen”. Blijkbaar zijn de ondertekenaars
ervan overtuigd dat zij echt bijbelgetrouw zijn. Zij menen zeker te weten hoe je de
bijbel moet lezen en verstaan, en beleren anderen (ook christenen) hierover.
Ze behandelen de bijbel - een eeuwenoude geloofsbibliotheek - als een wetboek dat
vaststaat en waar geen uitleg of discussie bij nodig is. Aan het einde van de verklaring
worden verschillende bijbelplaatsen opgesomd als bewijs voor hun bijbelgetrouwe opvatting zonder daarop inhoudelijk in te gaan.
Ik mis daarin de openheid om de inspannende dialoog met anderen (ook medechristenen) aan te gaan. Ze zijn niet de enige bijbelgetrouwen, wij zijn dat ook, want ook wij
leggen de bijbel uit voor ons leven – uiteraard op een andere manier.
2. De negatieve, generaliserende en veroordelende toon waarmee over onze tijdsgeest
en met name seksualiteit gesproken wordt, stelt me enorm teleur. Naar mijn gevoel
doet het niet voldoende recht aan het dynamische, veelkleurige karakter van de bijbel
die ingaat op verschillende situaties en culturen.
Ik geloof niet dat statements tegen anderen op papier de eenheid van de christenheid
dienen. Ik ga daarom ook geen anti-statement ondertekenen, omdat ik dit niet de geeigende manier vind om het gesprek over de bijbel en met elkaar te bevorderen. Dit is
niet een manier om deuren te openen, maar te sluiten. Dit bouwt muren in plaats van
bruggen.
3. Theologen hebben niet de taak om rechter te zijn en anderen te veroordelen. Het
oordelen is aan God. Theologen zijn geroepen om te luisteren naar de bijbel en die
(zelf)kritisch en pastoraal uit te leggen voor onze tijd. Bijbelgetrouwheid is niet zo simpel dat we alles wat in bijbelse tijden gebeurde, (nog) volgen. Denk bijvoorbeeld aan
de voorschriften voor het brengen van offers, over de slavernij, de polygamie (van de
aartsvaders en koning David), de doodstraf, de regels over de plaats van de vrouw in
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de samenleving. De kennis en inzichten van medici, psychologen en andere natuur- en
menswetenschappers over de mens en zijn seksualiteit is waardevol en mag politici en
theologen tot bescheidenheid bepalen.
4. Artikel 3 en 4 van de verklaring gaan uit van de gelijkwaardigheid van man en vrouw
en dat Gods bedoeling met de schepping gericht is op het welzijn en de bloei van de
mens. Dat geloof ik ook. Maar als getrouwde hetero wil ik me niet laten verleiden om
keihard mensen als zondig en onrein te veroordelen die in andere liefdevolle relaties
met elkaar leven en anders voelen dan ik.
5. Ik zie machtsmisbruik als het grote gevaar. In het naschrift van de verklaring wordt
dit even genoemd. Leidinggevenden (zeker ook in de kerk) hebben een grote verantwoordelijkheid voor respectvolle, zuivere relaties. Seksualiteit is een prachtige gave van
God die we mogen koesteren en beschermen.
Twee bijbelverzen wil ik als leidraad stellen – niet om me af te zetten van hen, maar
voor een open en liefdevol gesprek met zusters en broeders die anders denken dan ik,
omdat ze de Nashville-verklaring ondertekenden.
Matteüs 13:52: Hij (Jezus) zei hun: “Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het
koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer
nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.”
Filippenzen 2:3-4: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor
ogen, maar ook die van de ander.”
Paul F. Thimm

Geloven met een glimlach
Te vooruitstrevend
De kerkenraad van een gemeente discussieert over de vraag “Is het toegestaan om
bij een overstroming ‘s zondags ook reddingswerkzaamheden te verrichten?”
Een van de aanwezigen wijst erop, dat Jezus ook op sabbat mensen genezen heeft.
Een andere reageert daarop: ”Dominee, dat wou ik u altijd eens vragen:
was Jezus, onze Heer, op sommige punten niet wat al te vooruitstrevend?”
Gemeenteavond met Annemarieke van der Woude
Op donderdag 28 februari om 18:00 uur is er in Nieuw Schoonoord een gemeenteavond
over ‘voltooid leven’. We beginnen met een maaltijd en gaan dan onder leiding van
Annemarieke van der Woude over dit onderwerp in gesprek. Deze bijeenkomst is een
vervolg op die van vorig jaar 22 maart omdat velen graag naast de medische en juridische aspecten daar ook dieper wilden ingaan op de theologische aspecten rond een
gekozen levenseinde. Maar voor wie de vorige bijeenkomst niet heeft bijgewoond zal
dit ook een boeiend gesprek worden.
In het begin vormde de wet op een vrijwillig levenseinde een haag om de
barmhartigheid van de arts die zijn patiënt wilde verlossen uit ondraaglijk lijden. Nu
zijn we meer dan vijftien jaar verder. Dementerende mensen, zij die gebukt gaan onder
een psychiatrische stoornis en mensen die lijden aan de hoge ouderdom kunnen
vandaag de dag ook een beroep doen op de wet. En in 2016 zijn er plannen gelanceerd
voor een apart juridisch kader waardoor mensen die niet lichamelijk ziek zijn, maar hun
leven wel als voltooid beschouwen, eveneens geholpen kunnen worden bij het sterven.
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Niet langer de barmhartigheid van de dokter, maar de zelfbeschikking van de patiënt
lijkt leidend principe te zijn geworden bij de beoordeling van een verzoek om
levensbeëindiging.
Op deze avond wordt u bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het debat over
euthanasie en voltooid leven. Theologische aspecten van dit onderwerp zullen ook aan
de orde komen. Bovendien is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Dr. Annemarieke van der Woude is theoloog. Zij werkte tien jaar als geestelijk verzorger
in een verpleeghuis. Thans is zij als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Over vragen rond het levenseinde schreef zij twee boeken: Het
doodshemd heeft geen zakken (2011) en Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat (2015).
Graag vóór 14 februari aanmelden bij de taakgroep Leren en Toerusting (leren@doopsgezindenarnhem.nl of 0316 343358). Met diëten (b.v. vegetarisch) zullen we rekening
houden, mits tevoren gemeld. Ook horen we graag of je soep en een broodje genoeg
vindt of liever een warme maaltijd hebt. Of we dat kunnen honoreren moeten we maar
zien.
Kosten: natuurlijk krijgt u de kans met een vrijwillige bijdrage deze in toom te houden.
VAN DE KERKENRAAD
Maria Jansen opende de kerkenraadsvergadering van 8 januari 2019 met twee gedichten van de 13-jarige Abd Alrahman Ahmad, die zich met zijn ouders in Velp opnieuw
oriënteert op een leven na de oorlog in Syrië:
Zonder woorden
Wat als niemand kan praten
Maar iedereen kan voelen
Voelen wat je voelt
Voelen wat iedereen voelt
Zonder te praten
Zonder woorden
Voelen als je verdrietig bent of blij
Voelen of achter die lach een gehuil zit
Dat zou fijn zijn
Een jaar van goud
Oud en nieuw
Betekent heel veel
Betekent een nieuw begin
Oude herinneringen wensen
Nieuwe momenten
Samen met van wie je houdt
2019 wordt een jaar van goud
Begin het nieuwe jaar
Met een lach van goud

8
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Gert Winselaar, Couperusstraat 7, 6824 NJ Arnhem, heeft aangegeven belangstellende te willen worden.
Onno en Marjan van Binsbergen

OPBRENGSTEN COLLECTEN

BESTEMMINGEN COLLECTEN

december

februari

Eigen gemeente
St. duurzame ontwikkeling (ADS)

€ 287,30
€ 20,55

Chr. peacemakersteam

€ 196,82

Doopsgezind wereldwerk aidskinderen in Tanzania

€ 51,95

3-feb
17-feb
24-feb

Student Tanzania
Landelijk jongerenwerk
(ADS)
Nederlands Bijbelgenootschap

Global Youth Summit
Met Hemelvaart 2019 komen jongeren uit heel doopsgezind Europa - en misschien zelfs
van daarbuiten - naar Dopersduin voor de Global Youth Summit. Het thema is “On the
road” en reizen en reiservaringen zullen centraal staan. Met workshops en talks worden
de aanwezigen geïnspireerd tot denken over en het delen van eigen ervaringen. En met
gave interactieve spellen en plenaire programma-onderdelen kan iedereen elkaar ontmoeten.
De wens is dat de Youth Summit een terugkerend doopsgezind evenement wordt, dat
afwisselend in diverse Europese landen wordt georganiseerd in de jaren dat er geen
MERK of Wereldcongres plaatsvindt. Dit ook om een (sterker) netwerk tussen doopsgezinde jongeren in Europa te creëren. De Youth Summit kan in zekere zin worden gezien
als de opvolger van het Internationaal Jongeren Congres dat tot enkele jaren geleden
in Groningen werd georganiseerd.
Om deelname aan de Youth Summit voor iedereen mogelijk te maken, willen de organisatoren de jongeren ondersteunen, die de reis- en deelnamekosten niet (volledig)
kunnen bekostigen. Daarbij denken ze aan jongeren uit landen waar geen of weinig
ondersteuningsmogelijkheden vanuit landelijke organisaties of fondsen zijn (bijv.
Spanje en Oekraïne). Ze willen elke doopsgezinde gemeente in Nederland vragen of ze
hiervoor een bijdrage willen leveren, door een donatie te doen en/of een collecte te
houden. Als richtbedrag geven ze hierbij € 200,-. Voor dit bedrag kunnen de kosten
voor één deelnemer volledig worden gedekt. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL48
TRIO 0390 9147 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem en vermeld dan “Global
Youth Summit”.
Walburgislezing 2019
Rik Zweers deelt met ons "Geloof en samenleving". Hoe
verhouden die zich tot elkaar?
De jonge theoloog (ja, die blijken nog of weer te bestaan) Rik Zweers zal de lezing houden. Rik (28) studeert HBO theologie in Zwolle. Tijdens de ‘nacht van de
theologie’ is hij verkozen tot ‘Jonge Theoloog des Vaderlands 2019’. Zweers is vooral geïnteresseerd in het
snijvlak van geloof en samenleving, waar zingeving een
grote rol speelt. Zelf zegt hij: "Ik wil ruimte creëren om
met mensen op zoek te gaan naar de waarde van het

Rick Zweers
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verhaal van het Christendom. Ik studeer godsdienst pastoraal werk, de HBO-versie van
theologie. De studie leidt op tot kerkelijk werk, jeugdwerk, pastoraat en gemeenteopbouw. Mijn aandacht gaat vooral uit naar werk op het snijvlak van geloof en samenleving en daarin zingeving.
Tijdens mijn opleiding ben ik erachter gekomen dat ik mijn creatieve hart niet kan verloochenen en daarom richt ik mij op wat kunst kan bijdragen aan de dialoog tussen
samenleving en de christelijke traditie.
Ik volg een minor kunst en creativiteit en hoop einde van het schooljaar mijn afstudeeronderzoek in te leveren"
Uit de geschiedenis van de doopsgezinden van Arnhem (vervolg)
Bartholomeus, intussen onderscheiden met de familienaam Van der Hoop, is een eerzaam winkelier en gildebroeder van het Kramersgilde, die overeenkomstig de mores
van zijn geloof, in nederigheid, eenvoud en stilte leeft. Hij is ook een ‘geloofsijveraar’
en helpt mee, zoals we zagen, om de Doopsgezinde Gemeente van Arnhem weer van
de grond te tillen.
Lange tijd is het aantal Arnhemse doopsgezinden gering, mede omdat de invloedrijke
hervormde predikant Fontanus sterk tegen hen gekant is. Hoewel samenkomsten van
oudsher in stilte plaats vinden in de ‘mandemaeckers behuysinge’ in de Ketelstraat,
doet hij in november 1607 zijn beklag bij het stadsbestuur. Hij vindt dat die vergaderingen en preken met ‘stolticheyt und vermetenheyt’ worden gehouden tot achterstelling en zelfs verhindering van de gereformeerde religie. Er gelden al verordeningen die
het bijwonen van papistische missen en wederdoperse ceremoniën strafbaar stellen,
maar niet bekend is of het stadsbestuur met die klacht iets doet.
In augustus 1608 komt hij met nieuwe klachten. De Wederdopers zijn nu ook al in de
Turfstraat aan het vergaderen, tegelijk met de gereformeerde zondagspreken. Bovendien komen er allerlei mensen van buiten op hun bijeenkomsten af. En weer is er geen
spoor van overheidsoptreden.
In 1632 vindt je in Arnhem diverse vooraanstaande mennonieten, onder wie Jacob
Harskamp, Pauwel Huyberts, Cornelis Jansz en Dirk Reyner van Bronckhorst. Jacob
Harskamp zit er warmpjes bij en is in staat om de kleine gemeenschap financieel op de
been te houden.
De vele, over Holland verspreid liggende doopsgezinde sociëteiten ondernemen tussen
1632 en 1649 de nodige stappen ter verbroedering en vereniging. Bij die gesprekken
zijn Jacob Harskamp en Bartholomeus de vertegenwoordigers van de Arnhemse Gemeente.
In september 1664 zitten zo’n 100 leraren en diakenen te vergaderen om de Verenigde
Vlaamse, Friese en Hoogduitse gemeenten te verbinden. Het lukt ze om het z.g. ‘Oprecht Verbond van Eenigheid’ te Utrecht op te richten. Arnhem sluit zich daarbij aan.
De akte van 1 oktober 1664 is dan ook medeondertekend door Jacob en Bartholomeus.
Een exemplaar ervan, inclusief de namen van de ondertekenaars, schijnt in het archief
van de Doopsgezinde Gemeente van Utrecht te liggen.
Bartholomeus, intussen 76 jaar oud, wordt in 1691 beboet omdat hij - trouwens ook
zijn beide zonen - niet verschijnt op de jaarlijkse parade van de gewapende burgerwacht. Hij stuurt echter een verzoekschrift aan het stadsbestuur. Dat besluit op zijn
beurt alsnog: ‘op rekeste van Bartholomeus van der Hoop neffens (naast-RED.) sijne
soonen Bernt en Johannes van der Hoop, mennonieten, de magistraat verstaat, dat
supplianten, omdat zich bij de laetste parade niet hebben gevoegt, geen boete sijn
verschult.’
In de straten van Arnhem wordt over Bartholomeus vanwege zijn bijzondere betrokkenheid bij zijn geloof gesproken als ‘de Mennist’. Maar niet alleen daar. Als hij op 85jarige leeftijd overlijdt, vermeldt men de geuzennaam zelfs in het overlijdensregister.
(Wordt vervolgd.) Istvan Valkenburcht
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Wijnands, W. (1926). Het geslacht Van der Hoop uit Scherpenzeel. Manuscript.
Haga, H. (1862). Vroegere Doopsgezinden te Arnhem. In: Doopsgezinde Bijdragen, 3e jaargang, 1863,
pagina 43-74.

AGENDA VOOR Februari 2018
Wanneer?
Zo
03 febr
Wo 06 febr
Do
07 febr
Do
14 febr
Zo
17 febr
Wo 20 febr
Vr.
22 febr
Zo
24 febr
Di
26 febr
Do
28 febr

10.00
18:15
18.00
10.00
10.00
19:30
10.00
10.00
14.00
18:00

Wat?
Dienst, Paul F. Thimm
Rondom 30
Themakring
Kerkenraadsvergadering
Dienst, Paul F. Thimm
Geloof en Samenleving, Rik Zweers
Bijbelkring
Dienst, Ineke Reinhold
Commissie van Bezoek
Gemeenteavond met Annemarieke
van der Woude

Waar?
Waalse Kerk, Arnhem
Atlantaflat, Velp
Marjan, Arnhem
Waalse Kerk, Arnhem
Waalse Kerk, Arnhem
Maria, Velp
Waalse Kerk, Arnhem
Ockje, Velp
Nieuw Schoonoord, Velp

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het maartnummer van het Gemeente Nieuws: uiterlijk woensdag, 20 februari 2019 vóór 12.00 uur, op het emailadres: 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.

