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VOORWOORD
“Blijf niet staren op wat vroeger was” (Lied 809)
Als wij in Schotland zijn, gaan wij meestal op zondag naar de dienst in de kerk waar
mijn moeder gedoopt is, mijn ouders getrouwd zijn, ik gedoopt ben als baby en waar
Han en ik getrouwd zijn. Het is een Schotse Presbyteriaanse Kerk (streng gereformeerd). De diensten spreken mij niet aan en ik ben niet onder de indruk van de predikant, maar ik heb een aantal jaren geleden een preek van deze dominee gehoord die
ik nooit vergeten zal en waaruit ik een heel belangrijke les heb geleerd. De les is dat je
niet terug naar “huis” kan, niet terug naar hoe het vroeger was, want jij bent niet meer
dezelfde en thuis is ook niet meer hetzelfde.
Ik denk dat hetzelfde geldt voor de gemeente. Wij kunnen blijven zuchten over hoe het
vroeger was en opmerkingen maken zoals “Rijen dopelingen hadden wij dominee!” en
“Wat waren er weinig mensen vanmorgen”. Maar ik denk niet dat die dagen van vroeger
snel terug zullen komen en zeker niet in dezelfde vorm. De tijden zijn anders en wij zijn
anders. Maar hoe gaan wij hiermee om?
In zijn boek “Goede Wijn” zegt Jan Hendriks dat het antwoord uiteindelijk om slechts
twee thema’s gaat: angst en vertrouwen. Dat geldt voor een individu, maar ook voor
groepen, van bedrijven tot kerken. Vertrouwen of angst bepaalt de blik waarmee mensen en kerken kijken en zich een beeld van de werkelijkheid vormen: overwegend positief of negatief. Het bepaalt ook het beeld van de toekomst.
“Vertrouwen en angst hebben invloed op alle aspecten van de geloofsgemeenschap”
zegt Hendriks. “Haar identiteit, doelen (programma, activiteiten), leiding, klimaat,
structuur en de relatie tot de omgeving. Zo ontstaan respectievelijk de vertrouwensvolle
en de angstig bezorgde gemeente.”
Wat voor type gemeente zijn wij? Zien wij onszelf als een bedreigde groep die zo in
beslag wordt genomen door die bedreiging dat wij geen duidelijke missie meer hebben?
Het centrale doel is dan: overleven. Of zijn wij een vertrouwensvolle gemeente, bijeengehouden door vertrouwen? Geloven wij in de woorden die in het logo staan van onze
Doopsgezinde Gemeente Arnhem, namelijk “Gaan voor Vrede en Vertrouwen in God’s
licht”? Een gemeente met vertrouwen als grondtoon schept lucht en ruimte om de aandacht te verplaatsen van de zorg om het voortbestaan naar de bestaansreden van de
geloofsgemeenschap.
Het antwoord van Wim Beekman (voormalige voorzitter van de synode van de NHK) op
de vraag waar het om gaat in de kerk was: “De Godslamp brandende houden”. Wij
hebben geen volle kerken nodig om dat te doen. Wel vertrouwen in de kracht van God,
die het werk dat zijn hand begonnen is niet zal loslaten.
Elaine Bohlken-Farquhar
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BIJ DE DIENSTEN
We beginnen de maand met een dienst op 3 maart, waarin Paul Thimm om 10:00 uur
voorgaat. Ook op 17 maart gaat Paul voor.
Op zondag 24 maart luisteren we naar Ellie Smeekens. Aan de vorige dienst, waarin
zij voorging, hebben we nog goede herinneringen. Ellie is als pastoraal werkster vanuit de R.K. Sint Eusebiusparochie voor een groot deel vrijgesteld voor het buurtpastoraat in de wijken Klarendal/Sint Marten/Spoorhoek en voor het werk in het inloophuis
Sint Marten dat onderdeel is van de parochie.
In de viering van 24 maart lezen we o.a. uit Exodus: Mozes bij het brandende braambos, heilige grond, waar hij geroepen wordt om zijn volk te gaan bevrijden. God onthult hem zijn naam: ‘Ik zal bij je zijn’. Voor mij heeft die heilige grond en de Godsnaam te maken met mijn betrokkenheid bij mensen die in onze samenleving maar
moeilijk mee kunnen.
En voor u? Daar willen we in de viering bij stilstaan.
Agenda voor de voorjaarsledenvergadering
Datum: zondag 7 april 2019
Tijd: 10:00 uur
Plaats: Waalse Kerk, Arnhem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Welkom door de voorzitter zr. Elaine Bohlken.
Opening door de predikant br. Paul. F. Thimm.
Vaststellen van de agenda.
Mededelingen.
Ingekomen en uitgaande post.
Notulen van de Ledenvergadering op 4 november 2018.
Jaarstukken 2018:
a. Presentatie door de penningmeester zr. Diny Wouda.
b. Verslag financiële commissie over 2018.
c. Voorstel tot decharge van de penningmeester zr. Diny Wouda en de
kerkenraad voor het gevoerde financiële beleid in 2018.
8. Bericht van de Stichting Vermogensbeheer DGA in 2018 door de voorzitter
van de SVB.
9. Verslag kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over de jaarstukken van 2018.
10.Afscheid van leden van taakgroepen.
11.Rondvraag.
12.Sluiting.
De vergaderstukken van de agendapunten 6 en 7 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)
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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Geloven met een glimlach
Klein verstand
Bij een receptie uitte een tafelgenoot van een predikant zich afkeurend en negatief over
godsdienst, geloof en kerk. “Weet u, dominee, ik heb niks met die hele zweverige poppenkast die in de kerk plaatsvindt. Ik geloof alleen, wat ik met mijn verstand kan begrijpen.”
“Met andere woorden”, reageerde de predikant nadenkend, “u gelooft dus helemaal
niets?”
God ziet alles, maar…
In een pastorietuin staan de bomen vol lekkere verleidelijke vruchten. In de oogsttijd
klimmen de kinderen steeds weer in de tuin om wat te halen. De dominee wordt dat op
den duur te gek. Hij hangt een bordje op met het opschrift: “GOD ZIET ALLES!”
De volgende dag staat daaronder geschreven: “MAAR HIJ VERKLIKT NIET!”
VAN DE KERKENRAAD
Er is een nieuwe datum voor de “Heidag”. De plannen zijn sinds september 2018 niet
veranderd, de datum wel: zondag 14 april (ja, dat is Palmpasen). Verdere info volgt
van de organisatoren Bernd en Dieuwertje.
En op 21 april vieren we Pasen, opnieuw voorafgegaan door een Paasontbijt. Om niet
te matineus ook kinderen aan de ontbijttafel te krijgen, beginnen we om 9:30 uur en
de dienst begint dan om 10:30 uur. Uitloop van onze dienst in de Waalse Kerk is
meestal niet mogelijk en daarom houden we ontbijt en dienst weer in de aula van
Nieuw Schoonoord. Lees de rubriek Bij de diensten in het volgende Gemeentenieuws!
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Verhuizing medio 2020 van zr. Sijtske Helfrich-van der Werf naar Boeresingel 60, 8501
CG Joure. Tel: 06-18547103. Per 1-04-1919 zal Sijtske de Gemeente verlaten.
Onno en Marjan van Binsbergen

OPBRENGSTEN COLLECTEN
Opbrengst collectes in
januari
Eigen gemeente
Student Tanzania

€ 16.20
€ 57.10

Bestemming collectes
maart
3-mrt
17-mrt
24-mrt
31-mrt

BESTEMMINGEN COLLECTEN

Nederlands Bijbelgenootschap
projecten Doopsgezind Wereldwerk (ADS)
doopsgezind wereldwerk
doopsgezind wereldwerk

Elke vrijdagmiddag wordt in de Waalse kerk gebeden voor vrede en verzoening
Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem, 12.30-12.45 uur
Het gebeurt iedere vrijdag in 160 steden over de hele wereld, die in het verleden geteisterd zijn door oorlogsgeweld.
Dit vrijdaggebed is begonnen in het in de WOII-verwoeste Coventry. In de ruïnes van
de vernietigde kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden
die in een kruisvorm lagen, het Coventry Cross of Nails. Daaruit is een wereldwijde
verzoeningsbeweging op gang gekomen, de Community of the Cross of Nails, waarbij
onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, Freetown in Sierra Leone en
na 9/11 New York.
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Uit de dienst van Jeanet van Woerden
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Concert: Faire is the heaven door Cappella ad Fluvium
Op 16 en 24 maart brengt projectkoor Cappella ad Fluvium onder leiding van Peter-Paul
van Beekum het programma Faire is the heaven, een ode aan de Engelse koormuziek
met werken van onder meer Tallis, Purcell, Ireland en Gibbons. Bij een aantal stukken
wordt het koor begeleid door Wim Roelfsema op orgel. Zaterdagavond 16 maart vindt
het concert plaats om 20:15 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 32 te Velp. Op zondagmiddag 24 maart is het concert om 15:30 uur in de Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96 te Nijmegen.
Het programma bestaat uit hoogtepunten uit vijf eeuwen Engelse kerkmuziek. In Britse
kathedralen, colleges en kapellen zingen jongens- en andere koren al eeuwenlang de
sterren van de hemel. Deze prachtige traditie ontstond in 1534 toen koning èn parlement besloten de Engelse kerk los te maken van die van Rome.
Het ‘anthem’ (Engelstalig motet) ontwikkelde zich tot kroonjuweel van de Anglicaanse
koorcultuur. Wij kozen de mooiste parels uit en voeren de luisteraar langs hoogtepunten
uit vijf eeuwen Engelse koormuziek.
Een deel van het programma wordt a capella gezongen; een ander deel wordt begeleid
op het orgel door organist Wim Roelfsema die zich ook als solist zal laten horen.
Met werken van o.a. Thomas Tallis, Orlando Gibbons, Henry Purcell, William Walton,
John Ireland en Paul Mealor.
Entree: € 15,- in de voorverkoop (via www.adfluvium.nl). Aan de kassa is de entreeprijs
€ 18,-, voor CJP / studenten € 10,-. Meer informatie op www.adfluvium.nl
Project ‘Out of the box’, Jaap Waanders
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Digitaal leesplan: Op weg naar Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij?
Wie in de Veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele
Johannesevangelie op weg naar Pasen. Het leesplan komt digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als boekje.
‘In de Veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden
overstijgen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Bijvoorbeeld de vraag: wie ben
ik, los van mijn gewoontes en prestaties? Wie wij zijn, hangt volgens het Johannesevangelie nauw samen met de vraag wie Jezus is. Daarom is alles wat Johannes over
Jezus opschreef, een uitnodiging aan ons als lezers. We willen de deelnemers aan dit
leesplan uitdagen: wat zegt Jezus over zichzelf en wat kan dat voor mij betekenen? De
zeven “Ik-ben”-uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.’
Dagelijks digitaal bijbellezen.
Sinds enkele jaren stelt het NBG online leesroosters beschikbaar. Voor deze digitale
leesroosters kunnen mensen zich gemakkelijk en gratis aanmelden, waardoor steeds
nieuwe belangstellenden eraan meedoen. Het volgen van zo’n leesplan motiveert mensen om elke dag in de bijbel te lezen.
Boekje en aanmelding.
Het leesplan voor de Veertigdagentijd is ook als boekje verkrijgbaar. Dat kan aangevraagd worden via bijbelgenootschap.nl/40dagen.
Wie intekent op het digitale leesplan, krijgt vanaf Aswoensdag 40 dagen lang – behalve
op zondag – elke morgen een e-mail met een toelichting op de bijbeltekst, een nadenkvraag en een opdracht. Aanmelden kan vanaf vandaag via de website of in de app Mijn
Bijbel.
Wereldgebedsdag
Op 1 maart 2019, de eerste vrijdag van maart, komen op de hele wereld mensen bijeen
van verschillende achtergrond en religie om gezamenlijk te bidden, te vieren en te delen. Dit jaar hebben vrouwen in Slovenië de viering van Wereldgebedsdag voorbereid.
Zij hebben als thema gekozen ’Welkom, God nodigt je uit!’, dat is ontleend aan de
gelijkenis van Jezus uit het evangelie naar Lucas in hoofdstuk 14:15-24.
De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de vieringen, gaat naar projecten in
Slovenië voor onder meer jongeren met het syndroom van Asperger, een (blijf-vanmijn-lijf-) huis voor moeders en een Roma-project.
In Arnhem staat de viering van Wereldgebedsdag onder auspiciën van de Raad van
Kerken.
U bent van harte uitgenodigd voor de viering op vrijdag 1 maart om 10.30 uur in de
kerkzaal van verzorgingshuis ‘Vreedenhoff’, Esperantolaan 2 (zijstraat van de Velperweg tegenover Insula Dei) 6824 LV Arnhem-Noord.
Voorganger is ds. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of thee. Informatie over
Wereldgebedsdag: www.wereldgebedsdag.nl
40 Dagen bidden en verbinden
Taizégebeden in Arnhem!
De 40-dagen-tijd is een tijd om te bezinnen en samen te bidden. Hoe ziet die tijd er
voor jullie uit? Misschien dit jaar wel heel bijzonder: samen met jongeren uit Taizé?!
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De Arnhemse kerken zullen samen optrekken in een project om te bidden voor de jongeren van Arnhem. Vier jongeren uit Taizé komen hen daarin ondersteunen door een
tijdelijke Taizé-community in Arnhem te vormen en de avondgebeden te leiden. We
zullen hen in deze periode welkom heten in de avondgebeden die rouleren over de
diverse kerkgebouwen.
Natuurlijk hopen we dat er vanuit de verschillende kerken in Arnhem veel mensen de
avondgebeden zullen bezoeken, in de periode van 6 maart t/m 20 april, elke avond van
19.00-20.00 uur. Voor de locaties verwijzen we graag naar de website https://taizeinarnhem.wordpress.com/ en de posters die binnenkort verspreid gaan worden!
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Uit de geschiedenis van de doopsgezinden van Arnhem (vervolg)
Aan de wederwaardigheden van Bartholomeus zien we dat de relatie tussen de doopsgezinden en de Arnhemse stadsbestuurders in de 17e eeuw wankel is.
Maar, hoe begint het?
Willem van Kleef, humanist in de geest van Erasmus, is vanaf het jaar 1539 enkele
jaren Hertog van Gelre. Dat is precies het jaar waarin Menno Simons’ ‘Fundamentenboek’, verschijnt. Terzijde, maar verre van onbelangrijk: Menno’s afzweren van elke
vorm van geweld vertoont sterke overeenkomsten met de vredesgeschriften van Erasmus.
Hoewel niet direct een begunstiger, is Willem van Kleef de nieuwe religieuze stroming
niet ongenegen. Onder zijn kortstondig bestuur worden de eerste sporen van de aanwezigheid van doopsgezinden in Arnhem gevonden. Zij komen van heinde en verre en
worden door het stadsbestuur gedoogd. De regenten hebben belang bij rust in de openbare ruimte en komen alleen in actie als er religieuze fanaten van welke richting ook de
openbare orde verstoren. En dat ligt voor doopsen niet zo voor de hand, afgezien van
radicalen als de Münstersen, en de Batenburgers die de grensstreek met Duitsland rond
1535 onveilig maken.
De Beeldenstorm in 1566 in vele steden gaat aan Arnhem voorbij - deze zou 12 jaar
later alsnog plaats grijpen - maar de Spaanse generaal Alva komt er in 1567 om de
katholieke orde te herstellen. Zijn zoon, Don Frederik, regeert in Arnhem met ijzeren
vuist. Aanhangers van de nieuwe godsdienstige leer, oftewel ‘ketters’ in de toenmalige
termen, worden gewoonlijk in de Rijn verdronken. Drie van hen gaan op de Grote Markt
op de brandstapel. De wederdopers staan steeds onder druk: eerst van de katholieke
Spanjaarden en daarna van de nota bene eerder zelf vervolgde calvinisten.
In 1579 wordt het katholieke stadsbestuur vervangen door calvinisten en is vanaf 1581
het calvinisme het enige in de stad toegestane geloof.
De eerste aantoonbaar geregistreerde Arnhemse wederdoper komt in 1591 in beeld. In
dat jaar wordt ene Willem van Bleeck door de gereformeerde kerkenraad ter verantwoording geroepen vanwege zijn ‘afvalligheid’ en, tot ergernis van calvinistische predikanten en kerkenraad, het succesvol aantrekken van gelovigen voor de doopsgezinde
religie.
Dan gaan er vele jaren voorbij waarin de Arnhemse doopsgezinden in het openbare
leven een bescheiden rol spelen. De stedelijke overheid hinkt decennialang op twee
gedachten: enerzijds worden sancties verbonden aan het belijden van ‘nieuwe religies’
en anderzijds worden zij oogluikend toegelaten.
Binnen doopsgezinde kringen gaat het debat echter voornamelijk over uiteenlopende
opvattingen met betrekking tot bijvoorbeeld de ‘belydenissen’ en ‘verscheydene inbreucken in saken van het geloove…’. Er zijn vele pogingen om te komen tot overeenstemming en verbroedering, maar net zo vele waarbij de verschillen tussen de vrijzinnigen (b.v. volgelingen van Galenus Abrahamsz) en de behoudenden (Verenigde
Vlaamse, Friese en Hoogduitse doopsgezinden) juist nadruk krijgen. Nu komt de zoon
van Jan Corssen weer bovendrijven: Bartholomeus en zijn medebroeder Jacob sluiten
zich, zoals we al zagen, in 1664 namens de Doopsgezinde Gemeente van Arnhem aan
bij de behoudenden.
Daarna valt er niet veel te vernemen rond de kleine Arnhemse doopsgezinde gemeenschap, totdat er in 1705 een raadsbesluit valt, betreffende grotere welwillendheid van
de overheid jegens de doopsen. Dit wijst erop dat het aantal lidmaten geleidelijk aan
toeneemt.
(Wordt vervolgd) Istvan Valkenburcht
Haga, H. (1862). Vroegere Doopsgezinden te Arnhem. In: Doopsgezinde Bijdragen, 3e jaargang, 1863,
pagina 43-74.
Wijnands, W. (1926). Het geslacht Van der Hoop uit Scherpenzeel. Manuscript.
Yani, B. (2016). Het pleidooi voor vrede in Menno Simons Dat fundament des christelycken leers. In:
Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks, nummer 42, 2016.
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AGENDA VOOR Maart 2019

Wanneer?
Zo 03 mrt
Do 07 mrt
Zo 17 mrt
Do 21 mrt
Zo 24 mrt
Vr 29 mrt
Zo 31 mrt

10.00
18.00
10.00
14.00
10.00
10.00
10.00

Wat?
Dienst, voorganger Paul F. Thimm
Themakring
Dienst, voorganger Paul F. Thimm
Vergadering Kerkenraad
Dienst, voorganger Ellie Smeekens
Bijbelkring over Handelingen
Dienst, voorganger Waldemar Epp

Waar?
Waalse Kerk, Arnhem
Atlantaflat, Velp
Waalse Kerk, Arnhem
bij Marjan, Arnhem
Waalse Kerk, Arnhem
bij Maria, Velp
Waalse Kerk, Arnhem

Vakantie predikant
Van 19 t/m 26 maart 2019 is Paul F. Thimm met vakantie. Marjan van Binsbergen
(tel. 026 - 3 810 354) zal u zo nodig helpen om in contact te komen met een andere
predikant die hem kan vervangen.
Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het maartnummer van het Gemeentenieuws: uiterlijk donderdag, 21 maart 2019 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.
Citaat van de maand
‘Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.’ Søren Kirkegaard in: Peter Thielst (1994).

- 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.

