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VOORWOORD
Dit jaar hoorde ik weer bij de ‘doopjubilarissen’ en voor de gespreksmiddag dacht ik
terug aan meer dan een halve eeuw geleden en hoe dat allemaal was gekomen. Maar
ook aan het nu en de vraag ‘waarom nog steeds?’ In de ‘Doperse Cursus’ schreef ik
enige jaren geleden mijn Geloofsbelijdenis 2.0, een reactie op, of een doorontwikkeling van het ‘Apostolicum’ (al eerder eens verschenen in het GemeenteNieuws).
Nu gaan we regelmatig naar ‘Het Vrijzinnig Leerhuis’ in Mennorode en de laatste keer
ontmoetten we Kees Blokland. Zo ontmoeten heden en verleden elkaar ook, want
Kees werkte als personeelsbaas bij de Hoogovens en ik groeide op onder de rook van
dat bedrijf. Als klein jochie ging ik ook door de periode dat ik iedereen gek maakte
met de vraag ‘Waarom?’. En als deze vraag eenmaal beantwoord was, ik weer zei:
‘Waarom?’. Kees Blokland kwam in dienst bij de oudste broer van mensen, die ik uit
mijn jeugd ook nog kende. Later werkte Kees bij de Spoorwegen, waar ik als dienstweigeraar mijn loopbaan begon.
Over het mysterie van de schepping wees Kees Blokland op het volgende: ‘Volgens
Vincent Icke is de fundamentele notie van causaliteit als volgt: niet elke gebeurtenis
heeft noodzakelijk een oorzaak.’ En daar sta je dan met je vraag: ‘Waarom?’
En verder: ‘Stel dat het niet nodig is om een oorzaak voor de oerknal te bedenken,
dan hoeft er ook geen hogere macht toen al bestaan te hebben’.
Stel nu vervolgens, dat in de evolutie bij de ontwikkeling van de mens het geloof als
functie op gebieden als moraal, zingeving, angstreductie, liefde, verklaringsgrond,
emotie, steun en sociale behoefte geleidelijk is ontwikkeld, dan is geloof evolutionair
ontstaan; met andere woorden: iets, dat zich in de loop der tijd verder heeft ontwikkeld.
Stel nu, dat dit geloof niet alleen een functioneel evolutionair product is, maar dat het
zich in de loop der tijd ontwikkelt tot iets van een hogere orde, dan moeten we ons bij
onze zingevingsoriëntatie niet concentreren op ‘den beginne’, hoe alles ontstaan is,
maar op de ontwikkelingsgang en de toekomst: aangeraakt worden door de eeuwigheid.
We leren dus om fundamentele zingevingsvragen niet alleen geleid door oude Bijbelteksten te doorgronden of nog meer Dode Zee-rollen op te graven, sterker nog, het
kan ons geloof ten onrechte vastzetten in een verkeerde oriëntatie.
Als we causaliteit (de een keer te veel gestelde vraag ‘waarom?’) als bepalend principe loslaten en verdere ontwikkeling toestaan, dan opent zich het weidse perspectief
van een zich ontwikkelende geloofs- en levensovertuiging, wel geworteld in een doorleefde zingevingstraditie, maar vrij! Vrij om te groeien naar nu nog onbekende en
zelfs nu nog niet kenbare hoogte en diepte.
In deze filosofie zit ook de bevrijding van het dogmatisme, dat kan verstarren en beknellen. Van Jezus leren we dat al. Een minderbedeelde mag best op de Sabbat wat
vergeten graan van het veld halen en niet iedere zondaar moet meteen gestenigd
worden, ook al schrijft de letter van honderden jaren eerder opgeschreven regels dat
voor. De letter is een weinig flexibel keurslijf, maar onmisbaar om gedachten over te
dragen. De geest kan echter loskomen van deze letter en steeds weer ruimte geven
aan wat bedoeld is zonder een handelwijze uit het verleden op te dringen aan het nu.
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De regel heeft naar de geest nog steeds waarde, maar naar de letter is ze niet altijd
onverkort toepasbaar. Is dit evolutie?
Han Bohlken
Doopsgezinde belijdenis van jubilaris Anne-Rie Bus - 30 augustus 2009.
Tja, dat is niet zo eenvoudig: verwoorden wat je gelooft ofwel belijdenis doen. Voor mij
zijn het vooral overdenkingen, het weergeven van gevoelens en een dieper weten die
ik onder woorden probeer te brengen. Het zijn allemaal laagjes die met elkaar de fundering vormen - zeg maar puzzelstukjes die samen het plaatje compleet maken.
Als kind ben ik opgegroeid met een vader die niet meer praktiserend katholiek was en
een moeder die wel praktiserend doopsgezind was. Een aantal jaren heb ik op de zondagsschool gezeten van de doopsgezinde kerk in Den Haag waar ik goede ervaringen
aan heb overgehouden. De kinderbijbel vond ik iets mystieks hebben: ik was getroffen
door de simpele maar veelzeggende tekeningen die erin stonden. Later ben ik als tiener
zijdelings betrokken geweest bij de doopsgezinde kerk in Utrecht, waaronder muziekmaken tijdens de kerstdienst.
Thuis spraken we regelmatig over het geloof, maar mijn vader was daar zeer terughoudend in; hij wilde met name van het katholicisme en alles wat daarmee samenhangt
niets weten. Verder kan ik mij herinneren dat als mijn oma bij ons logeerde ik met haar
meeging naar de katholieke kerk en al die rituelen mij intrigeerden. Maar ik heb er nooit
iets bij gevoeld in de diepere zin ervan.
Naarmate ik ouder werd, kwam ik in aanraking met de New Age-beweging, zoals dat
toen zo mooi heette. Ik was gegrepen door de ruimte die er voor een ieder was, dus
ook voor mij. Ik leerde contact te maken met het goddelijke, het hogere, het spirituele.
Voor mij kwam het besef dat er geen naamkaartje hangt aan wat je van binnen voelt
en ervaart. Het ging mij - en nog steeds gaat het mij - om de beleving en vooral het
vertrouwen hebben in mijzelf en het universele.
Daarmee kom ik ineens terecht bij een kernkwaliteit van mij: vertrouwen hebben. Dat
is voor mij iets dat heel belangrijk in mijn leven is, maar waar ik tevens zo'n enorme
moeite mee heb. Moeite met vertrouwen wekken, geven en krijgen. Toch kom ik telkens
weer uit op de drie-eenheid van vertrouwen wekken, geven en krijgen. Een drie-eenheid
die mij meer zegt dan die van God, Jezus en de Heilige Geest. Er zit ook een andere
drie-eenheid in: die van het goddelijke, mijn medemens en mijzelf. In die tijd kon ik
dat vertrouwen in die drie-eenheid duidelijk ervaren. Maar door een aantal heftige gebeurtenissen is dat vertrouwen toen langzaam weggeëbd. Maar als ik dat vertrouwen
dan weer voel en ervaar, komt tevens mijn kwetsbaarheid tevoorschijn. Het is mijn
puurheid die dan zo nakende voelt, haast iets sereens heeft. Als het vertrouwen er is,
kan ik het hanteren. Maar als dat zoek is, komt het haast als bedreigend over. Als de
wisselwerking van vertrouwen in mijzelf en het universele in balans is, voelt het veilig,
solide. Dan ontstaat er een toestand van zijn, van stroming en verbinding.
Voor mij is Jezus een voorbeeld van hoe je als mens dat vertrouwen gestalte kunt
geven, onvoorwaardelijk. Hij had de gave om dat aan de mensen die het wilden horen
door te geven. Maar je moet er als mens wel voor openstaan. Alleen dan kun je er zelf
iets mee doen. Op de een of andere manier ben ik er weer voor open gaan staan. lk
weet niet of en wie mij daarbij geholpen heeft. Maar ineens overkomt het je (weer).
Dan is er die kracht, dat vertrouwen - terug van weggeweest. En dat vertrouwen is voor
mij verbonden met het universele, het goddelijke dat ook in ieder mens zit. Zoals ik al
zei is dat een kwestie van er voor openstaan en leren ont-wikkelen.
Dat ont-wikkelen gaat bij mij dus met horten en stoten. De afgelopen jaren ben ik weer
met meditatie aan de slag gegaan: het geeft mij rust en brengt me dichter bij mijzelf
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en dus bij het goddelijke.
Het overlijden van mijn vader heeft een nieuwe - of liever gezegd andere - dimensie
aan mijn leven gegeven. Hoewel mijn vader niet meer lijfelijk aanwezig is en ik hem in
die zin mis, geeft hij mij - juist nu - nieuwe inzichten. Hij noemde zichzelf agnost en
had zeker de laatste tijd moeite met het kerkelijke. Hij zei dan: ‘We weten niet wat er
na de dood is’. Maar juist door zijn dood ervaar ik dat er meer is. Het is dat dieper
weten dat ik niet kan uitleggen. Ik kan het hoogstens proberen te verwoorden in dit
epistel, deze belijdenis of hoe je het ook noemen wilt.
Voor mij is helder geworden dat de diepste dalen naar de hoogste toppen leiden en dat
dát het leven hier en nu heel waardevol maakt. Maar ook is mij helder geworden dat
het goddelijke vooral in mijzelf zit, veel dichterbij dan ikzelf soms vermoed.
De gemeente is voor mij een vorm om mijn geloof te kunnen ondersteunen. Een plaats
waar je met anderen ervaringen kunt delen, maar ook samen gestalte kunt geven aan
dat geloof. Het feit dat mijn moeder al lid van deze gemeente is, maakt het toetreden
voor mij laagdrempeliger. Ik ben heel blij en dankbaar dat zij op haar leeftijd getuige
kan en mag zijn van mijn doop en belijdenis.
BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 2 juni gaat Paul weer voor in de dienst. Ook zal Rein Turk in de dienst iets
vertellen over het collectedoel in de vorige, deze en de volgende dienst: de Vakantiekampen Malburgen. Hierover stond al iets in het GemeenteNieuws van mei.
Zondag 9 juni is het Pinksteren en Paul gaat ook dan weer voor. Nieuw is onze gastorganist Evert van Loenen, die ook wel in de Koepelkerk speelt. En we maken er weer
een mooi verjaardagsfeest van (zie elders in dit blad).
Op zondag 16 juni gaat Bauke van Hulst voor. Dat is niet voor het eerst, maar de
laatste keer is toch al wel bijna 6 jaar geleden: juli 2012. Dat was tijdens een gezamenlijke dienst met de Waalse Gemeente. In 2012 is Bauke met pensioen gegaan, hij
was leraar wiskunde. Sindsdien wonen zijn vrouw en hij ruim de helft van het jaar in
Zuid-Frankrijk. Een gevolg daarvan is dat hij veel minder preekbeurten kan vervullen
dan vroeger. Maar dit jaar komt Bauke twee keer naar Arnhem. Nu en in de adventsperiode. Deze keer wil hij met ons bomen over bomen. De bomen uit de hof van Eden.
Over de appelboom, die waarschijnlijk geen appelboom was, en over die andere
boom. Waarvan het al helemaal niet de bedoeling was dat er van gegeten werd. En
waarvan we niet achteraf bedacht hebben dat het misschien wel een perenboom was
of een walnoot.
Zondag 23 juni zou Ruud Mulder weer voorgaan, maar dit wordt de laatste keer, dat
zijn werkgever een spaak in het wiel kon steken door zijn rooster te veranderen. Nu
sluiten wij ons aan bij de buitendag van de Parkstraatgemeente en gaan we naar de
Stevenskerk in Nijmegen. De Walen komen ook! In verband met vervoer en eten is
het wenselijk, dat deelnemers zich tevoren opgeven, maar ook dat staat elders in dit
blad.
En zondag 30 juni zou Paul in Breda moeten voorgaan, maar Akke-Clara doet dit, zodat wij dan weer naar Paul kunnen luisteren.
Zomerkring 2019 ‘De reizen van Paulus’ (met verhalen
en beelden)
Ook deze zomer proberen we door te komen met een zomerkring.
Paul is met de Bijbelkring een heel eind in Handelingen opgeschoten en het onderwerp ‘De reizen van Paulus’ sluit hier dus
goed bij aan. Opnieuw nodigen we de Parkstraat, de Walen en
andere vrienden weer uit, maar dit jaar doet Paul de voorbe-
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reiding alleen omdat Marieke te druk is met tijdelijk werk in Zeeland.
Data: de vrijdagen 28/6, 5/7 en 12/7.
Plaats: Nieuw Schoonoord of De Elleboog (zelfde gebouw, afhankelijk van beschikbaarheid).
Formule: Samen eten om 18:00 uur, daarna met elkaar in gesprek.
Bijdrage in de kosten: vrijwillig (eten kost ca € 10 pp, daarbij komt koffie/thee/fris en
wat zaalhuur).
Graag tevoren opgeven bij Taakgroep Leren en Toerusting, leren@doopsgezindenarnhem.nl of 0316-343358.

Taakgroep Leren en Toerusting

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).
VAN DE KERKENRAAD
Pinksterdienst op 9 juni 2019
Zoals in de afgelopen jaren vieren we ook dit jaar Pinksteren met taarten.
Want we vieren op Pinksteren de verjaardag van de kerk van Christus.
We staan erbij stil dat door het werken van Gods Geest uit mensen van
verschillende achtergronden, talen en landen een wereldwijde geloofsgemeenschap is ontstaan door mensen die zich in de naam van Jezus Christus
lieten dopen om hem na te volgen.
Inmiddels is het al een ‘traditie’ van onze gemeente.
Na afloop van de Pinksterdienst genieten we samen van meegebrachte
verjaardagstaart en -gebak.
Graag willen we de Pinksterdienst zoals de afgelopen jaren een extra feestelijk ‘verjaardagstintje’ geven.
Daarom aan iedereen weer de vraag: Wie wil iets (bakken en) meenemen voor het koffiedrinken na de Pinksterdienst? Als
u iets lekkers meeneemt, kunt u dat doorgeven aan de kerkenraad.
Paul F. Thimm

Geloven met een glimlach
Mensen die elkaar liefhebben, hebben twee symbolen om hun liefde uit te
drukken: De woorden ‘ik hou van jou’ en de kus.
In het christendom heb je ook zoiets. De bijbel verkondigt kort samengevat:
‘Ik houd van jou.’ En de Geest van God - dat is zijn kus.
Church of England Newspaper 2, 2-7-1978

OPBRENGSTEN COLLECTES

BESTEMMINGEN COLLECTES

april
eigen gemeente

juni
€ 162,70 2-jun

Vluchtelingenwerk
Stichting Doopsgezinde
Monumenten Friesland (diaconaal ADS-doel)

€ 102,30 9-jun

Sodba vakantiekampen
doopsgezinde zending (ADS),
pinksterinzameling

€ 31,10

Stichting Kruispunt

16-jun
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AGENDA VOOR Juni 2019

Wanneer?
Zo 02 juni
Zo 09 juni

10.00
10.00

Do
Zo

20 juni
23 juni

13.30

Vr

28 juni

18.0021.00

Zo

30 juni

Wat?
Dienst, Paul F. Thimm
Pinksterdienst,
Paul F.
Thimm met verjaardagstaarten na afloop
Kerkenraad
Buitendag samen met Parkstraatgemeente
Zomerkring 1e keer
Dienst, Paul F. Thimm

Waar?
Waalse Kerk, Arnhem
Waalse Kerk, Arnhem
Bij Marjan, Arnhem
Zie onder voor toelichting
Zaal van de Elleboog
(in de rechtervleugel van
Nieuw Schoonoord), Velp
Waalse Kerk, Arnhem

De Buitendag
De Parkstraatgemeente houdt hun - en dit jaar ook onze - jaarlijkse Buitendag op
zondag 23 juni.
Het plan is om naar Nijmegen te gaan, waar we rond 11.15 uur bij de Zuiderkapel in
de Stevenskerk beginnen. Dat is het grote kerkgebouw dat op een afstand van Nijmegen goed zichtbaar is.
We houden daar een korte liturgische viering en kunnen wat met elkaar kennismaken,
indien nodig. Hiervoor zijn leden van de Parkstraatgemeente, de Doopsgezinde Gemeente en de Waalse Gemeente uitgenodigd om mee te gaan op deze dag.
Behalve koffie of thee en een gidsje krijgen we een rondleiding in de Stevenskerk.
Daarna hebben we vast wel wat trek gekregen en dus gaan we naar een restaurantje
in de buurt en lunchen daar. Er wordt gedacht aan ’t Hoogstraatje, maar omdat het
nog ruim een maand weg is, kan het ook een andere horecagelegenheid worden.
Eventueel zou er nog een bezoek aan het Velorama (Fietsmuseum aan de Waalkade)
gebracht kunnen worden. Maar andere bestemmingen zijn ook mogelijk! Suggesties
zijn welkom!
We rijden met eigen auto’s, dus horen we graag wie er kan en wil rijden op die dag.
Rond 17 uur proberen we de dag af te ronden.
De kosten van de dag worden op ongeveer € 30 p.p. geschat.
Opgave: U kunt zich opgeven bij Taakgroep Leren en Toerusting, liefst per mail (leren@doopsgezindenarnhem.nl), maar bellen kan ook (0316-343358). Graag naam,
telefoonnummer en/of e-mailadres en of u een auto wilt rijden met een paar extra
mensen erin. U wordt dan op de hoogte gehouden over de afspraken voor die 23e
juni.
Voorin de Waalse Kerk ligt de komende zondagen een intekenlijst, die kan ter plekke
ingevuld worden.
We hopen op veel enthousiaste deelnemers en horen graag van u!
Taakgroep Leren en Toerusting
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Twee beeldhouwwerken van Jaap Waanders
Vele jaren neemt Jaap deel aan de Werkplaats
voor Kunstzinnige Ontwikkeling, waar hij schildert en beeldhouwt. We berichtten in het
maartnummer van dit blad al over deze vereniging.
‘Het bewerken van steen vraagt vaak bik- en
zaagwerk. Ik voel mij dan ook meer een beeldbouwer dan een beeldhouwer’, zo licht Jaap
toe.
Dat is anders als het gaat om het zachte speksteen. ‘Bij het beeld, genaamd Verbondenheid,
van Chinees groenig speksteen, hoefde ik weinig aan de stenen te doen omdat ze al een
mooie vorm hadden.’
‘Dan is het de vraag: Wat doe ik ermee? Ik heb
ze naast elkaar geplaatst, op pinnen gezet op
een houten, groen gespoten ondergrond. Ze
beelden verbondenheid uit. Ze zijn verbonden
met een ruwe wijnrank en verwijzen naar de
verbondenheid die ik voel met de Doopsgezinde Gemeente.’

Verbondenheid

‘Het tweede stuk van albast, genaamd Out of the Box, is een heel ander werk. In dit
geelachtig wit, hard
soort albast zitten
heel wat uren zaagwerk.
De ondergrond is een
aflopend stuk hardhout, waarbij de albasten ondergrond de
helling
volgt.
Het
‘zwevende’
tussenstuk is waterpas gemaakt. Dat stuk is 15
mm buiten het vlak
geplaatst en brengt
ons bij de titel van het
beeld: Out of the Box.
Dit tussenstuk is aan
beide zijden voorzien
Out of the Box
van tekens, die aangebracht zijn met oostindische inkt. In de volle zon zie je dan enigszins de lichtdoorlatendheid van de lichtgekleurde albast.
Als we dit beeld in verband brengen met onze gemeente: met de Heidag sprong onze
gemeente ook ‘Out of the box’, buiten de poort, buiten de kerk en met nieuwe energie
de toekomst tegemoet.’
Jaap H.P. Waanders
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(Eigen)aardigheden
Prof. Mr. H.P.G. Quack (1834-1917), jurist, econoom en historicus, schreef over mennisten: ‘Zij waren in hun dagelijkschen omgang kenbaar aan hun waardering van het
begrip vrijheid op elk terrein, aan hun betrouwbaarheid, gepaard aan een soort van
eigenaardige reserve en slimheid. De qualificatie ‘Mennist’ werd in dien zin door ieder
in Amsterdam dadelijk begrepen.’
Bron: Groeneveld D.S. et al. (1981). Wederdopers, mennisten, doopsgezinden in Nederland, 1530-1980.
Zutphen: De Walburg Pers.

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het juli/augustusnummer van het
Gemeentenieuws: uiterlijk donderdag, 20 juni 2019 vóór 12.00 uur, op het emailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Kopij per post graag versturen naar: Redactie Gemeentenieuws, Stationsstraat 32,
6671 AW Zetten.
Citaat van de maand
‘Onder lichaam versta ik een modus – existentie – waarin Gods wezen, als ruimtelijkheid
beschouwd, zich op een bepaalde omschreven wijze openbaart.’
Baruch Spinoza (1632-1677).

Gedicht
VREDE
Zoals hond naar kat naar hond kijkt,
alleen maar kijken baas ik doe toch niets;
zoals hier dagelijks hond-kat-baas-bank-krant
vrede wordt geoefend, nou daar kan krant
nog heel wat van opsteken.
Corja Bekius in: Ongebroken wit, Kampen: Kok 2005.

- 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.

