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VOORWOORD

Terwijl ik dit schrijf zijn er nog maar een paar dagen te gaan voor de zomer begint.
Een zomer hopen we met mooi weer, maar ook een zomer zonder geweld.
We zouden elkaar beter moeten begrijpen en niet meteen een weerwoord geven.
Het zou geweldig zijn om het nieuws te horen zonder berichten zoals, man op
straat neergeschoten, of vrouw overvallen.
Als wij elkaar meer respecteren, zou het toch beter moeten gaan. We kunnen
iedere dag opnieuw beginnen.
Wil van Gelderen
Geïnspireerd in en door Woodbrooke (GB)
Van zondagavond 2 juni tot en met vrijdag 7 juni waren Akke-Clara en ik op een
studiereis met 13 andere Doopsgezinde voorgangers. We waren in het studiecentrum van de Quakers in Birmingham: Woodbrooke. Met die plaats hebben Doopsgezinden een bijzondere connectie. Want de Gemeentedagbeweging stond in de

jaren twintig van de vorige eeuw aan de wieg van de verschillende broederschapshuizen zoals Mennorode, Fredeshiem, Aardenburg, Bilthoven en Schoorl.
Wie had kunnen vermoeden, dat een kleine eeuw later datzelfde Woodbrooke voor
onze geloofsgemeenschap een bron van inspiratie zou kunnen worden?
We kregen een training op het gebied van spiritueel leiderschap (soulful leadership), onder leiding van Margaret Benefiel die zich bezighoudt met organisaties
en spiritualiteit. Ze is directeur van de organisatie ‘Shalem Institute for Spiritual
Formation’ (www.shalem.org) en geeft trainingen aan managers, voorgangers en
directeuren over leiderschap vanuit een diepere laag. Ze brengt leiders in verbinding met de vraag: ‘Waar gaat het echt om?’. Ze is in haar training niet gericht op
hoe leiders winst kunnen maximaliseren of hoe we aan meer klanten of leden komen, maar: ‘Waar gaat het eigenlijk om? Wat is er echt nodig in een organisatie
om haar doel te bereiken?’
Mevr. Benefiel gaf de training vanuit haar (Quaker)spiritualiteit. Dat betekent dat
stilte en vertrouwen op Gods Geest een belangrijke rol speelt. Volgens haar gaat
leiderschap vanuit spiritualiteit erom dat je je bewust wordt van wat God aan het
licht wil brengen. Dat je ontvankelijk wordt voor wat zich wil openbaren en dat je
daarbij aansluit.
Daarom nam stilte een belangrijke plaats in binnen de training. We werden gedragen door het samen stil zijn in ontvankelijkheid, door samen zingen, door samen
in gesprekken op zoek te gaan naar bezieling en geestdrift. Onderwerpen die aan
bod kwamen waren onder meer bezieling in het werk, leiderschap en verandering
in organisaties en geweldloos communiceren. Benefiel introduceerde ons in leerzame vakliteratuur.
De benadering van Benefiel stoelt op een gedegen academische basis. Onze training in Woodbrooke was een kennismaking met het omvangrijke programma dat
Benefiel verzorgt en dat twee jaar duurt. Benefiel werkt vanuit moderne inzichten
in onder meer managementtheorie en organisatiepsychologie.
Het was geweldig om vier dagen met collega’s zo intensief naar verbinding met
God en met elkaar te zoeken, en het samen te ervaren! Samen stil zijn is een
manier van focussen op iets, openstellen voor wat er komt. Het is ook een soort
onthaasting, een loslaten, het oefenen in geduld. En in de stilte gebeurt er iets:
vaak wordt de communicatie na de stilte anders. Effectiever, bescheidener, je
komt eerder tot de kern van problemen. Paul merkte schertsend op: ‘bidden spaart
tijd en geld’, en echt, zo kan het zijn als je je open stelt voor Gods Geest: in stilte…
Het riep veel op bij onze groep. Onder meer kwam bij ons de vraag boven hoe wij
met elkaar op verschillende niveaus leiding geven aan onze broederschap en onze
gemeenten. Hoe kunnen we de inzichten – en misschien elementen uit deze training – toepassen voor ons werk in de gemeenten. En hoe kunnen we elkaar blijven
stimuleren en inspireren in de toekomst. Want deze vier dagen in Woodbrooke
waren ook goed voor de groepsgeest van ons predikanten. De band onderling is
gegroeid en verstevigd - de band met elkaar, en met de Eeuwige.
Annegreet van der Wijk, Fulco van Hulst, Akke-Clara en Paul F. Thimm-Stelwagen

Gods’ droom. Gedicht van Charles Peguy.
God zei: Ik zal zelf een droom in jou dromen
goed dromen komt van mij, weet je

Mijn dromen lijken onmogelijk,
nauwelijks praktisch en ook niet voor de voorzichtige man of vrouw
een beetje riskant, soms
een beetje onbezonnen, wellicht.
Een aantal van mijn vrienden blijft liever lekker zitten
een dutje doen, geen beeld voor ogen.
Maar van hen die mijn dromen delen
vraag ik wat geduld,
een beetje humor,
een vleugje moed
en een luisterend hart – ik doe de rest wel.
Dan zullen ze het wagen en zich verbazen over hun durf:
rennen en hun snelheid bewonderen;
bouwen en vol ontzag zijn
over de schoonheid van hun gebouw.
Je zult me vaak tegenkomen
wanneer je werkt in je broeders en zusters die het risico delen.
in je vrienden die in je geloven
genoeg om hun eigen dromen te delen,
hun eigen handen,
hun eigen harten,
aan jouw gebouw.
En de mensen die in jouw pad staan,
blijf even bij ze
en loop door, wetende dat zij ook een droom kunnen vinden.
Er zullen zonovergoten dagen zijn
en soms een beetje regen –
Een beetje afwisseling afkomstig van mij.
Dus kom maar, wees tevreden.
Het is mijn droom die je droomt,
mijn huis dat je bouwt,
mijn zorg die je voelt
mijn liefde die je deelt
en dit is waar het om draait.
Meegenomen uit Woodbrooke, vertaald door Jelle Waringa en Wiske Beuker.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 7 juli gaat Paul Thimm voor in de Waalse Kerk.
De eerste zomerdienst (een DG-dienst) houden we op 21 juli, onze gebruikelijke
tijd: 10:00 uur. Voorgangster is dan Jeanet van Woerden. Zij wordt zo voor ons
een bekende.
Op 28 juli is de zomerdienst in handen van de Walen, ook in de Waalse Kerk, maar
de dienst (vesper) begint dan om 17:00 uur en wordt afgesloten met een ‘vin
d’amitié’. Voorgangster is Joanne Vrijhof, die ook betrokken is bij het collectedoel
van de zomerdiensten: steun aan vluchtelingen zonder documenten.
Op 4 en 11 augustus zijn de zomerdiensten in de Parkstraatkerk en deze beginnen
om 10:15 uur. Voorgangers zijn resp. ds. Visch en ds. Klijnsma.
Op 18 augustus is de laatste zomerdienst o.l.v. onze predikant Paul Thimm. Wegens verbouwing van de Eusebius is deze dienst in de Waalse Kerk op de doopsgezinde tijd 10:00 uur, want na ons komt weer de EBG.
Zondag 25 augustus is dan weer een ‘gewone dienst’ om 10:00 uur in de Waalse
Kerk met Paul Thimm als voorganger.

Herhaalde aankondiging: Zomerkring 2019 ‘De reizen van Paulus’ (met
verhalen en beelden)
In de vorige uitgave van Gemeentenieuws is de Zomerkring 2019 al aangekondigd.
U kunt nog deelnemen op de vrijdagen 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.
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 Email:autodienst@doopsgezindenarnhem.nl).
Geloven met een glimlach
Invloed op de preek
Tijdens een warme zondag wil de dominee aan de preek beginnen. Hij zegt: ‘Mensen, ik heb een lange en een korte preek voor u. We gaan nu eerst collecteren, en
afhankelijk van hoeveel er in de collectezak terecht komt, kies ik welke preek ik
ga houden.’
OPBRENGST COLLECTES

BESTEMMING COLLECTES

mei
eigen gemeente

€ 367,30

Nederlands Bijbelgenoot- € 17,90
schap
Doopsgezind Wereldwerk
Vluchtelingenwerk
Stichting Doopsgezinde
Monumenten Friesland
(diaconaal ADS-doel)
SODBA vakantiekampen
Indonesische broederschappen (diaconaal
ADS-doel)

€ 94,70
€ 102,30
€ 102,30
€ 80,20
€ 21,20

juli en
augustus
7-jul Stuurgroep Duurzame
Ontwikkeling (ADS)
21-jul Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt)
28-jul Stichting LOS
4-aug Stichting LOS
11-aug Stichting LOS
18-aug Stichting LOS
25-aug Doopgezind broederschapswerk, Vrijplaatsingsfonds Retraites (ADS)

AGENDA VOOR Juli en augustus 2019
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Wat?
Zomerkring ’Reizen van Paulus’ met avondeten vooraf
Dienst, voorganger: Paul
F. Thimm
Commissie van Bezoek
Zomerkring ‘Reizen van Paulus’ met avondeten vooraf
1e Zomerdienst
2e Zomerdienst
3e Zomerdienst
4e Zomerdienst
Kerkenraad
5e Zomerdienst
Dienst, voorganger: Paul
F. Thimm
Dienst, startzondag

Waar?
Aula van Nieuw
Schoonoord, Velp
Waalse kerk,
Arnhem
Bij Ockje, Velp
Aula van Nieuw
Schoonoord, Velp
Waalse Kerk
Waalse Kerk
Parkstraatkerk
Parkstraatkerk
Bij Marjan, Arnhem
Waalse Kerk
Waalse kerk
Waalse Kerk

Vakantie predikant
Van 16 juli t/m 6 augustus 2019 is Paul F. Thimm met vakantie.
In die periode kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad, die u zo
nodig zal helpen om in contact te komen met een andere predikant die hem kan
vervangen.
Nog even Pasen…
Ingezonden door Bas Wuite

Soms kan een bloem al genoeg zijn,
om het landschap op te fleuren.
Soms kan een zonnestraal al genoeg zijn,
om je gelukkig te voelen.
Soms kan een vriendelijk woord al genoeg zijn,
om je hele dag goed te maken.
Soms kan een klein gebaar al genoeg zijn,
om je geborgen en veilig te voelen.
Soms kan een moment van geluk sterk genoeg zijn,
om de mooie dingen van je leven opnieuw te vinden.
Dat dit jaar het Paasfeest de verandering mag brengen
die ons leven nodig heeft.

(auteur onbekend)

De Geest van God
De vraag:
Op pinksterochtend staat midden in de kerk een tafel, waarop vellen papier met
de schets van een duif liggen. Er staat ook een ventilator. Als Paul Thimm hem
aanzet, vliegen de duiven door de ruimte. We mogen er een vangen en het antwoord opschrijven op de vraag: waar en wanneer ervaar je Gods Geest?
De antwoorden:
‘s Avonds bij het kijken naar de sterrenhemel.
-

Als ik in een moeilijke situatie de juiste woorden heb weten te vinden om
tegen iemand te zeggen.

-

Zo’n kleine plant in de wegen en de kracht die ze hebben en die je ervaart
als je ze weg wilt wieden. ‘Probeer je niet te ergeren’. Dat blijkt niet moeilijk te zijn, maar je moet het wel proberen.

-

In de stilte van de nacht.

-

In de natuur. Bij het voor- en nageslacht en hun geschiedenis.

-

Wij zijn net in Duiven komen wonen en nu al deze duiven die op papier
door de kerk vliegen, plus ons huis aan de Heilweg en de storm van gisteren. Dat belooft wat voor onze nieuwe levensfase in onze nieuwe gemeenschap.

-

Kijkend naar het wonder, het boeiendste van al wat bestaat: homo sapiens.

-

In thin places.

-

Op het strand, stilte, in de natuur, in een toevallige ontmoeting.

-

Gods geest ervaar ik in de kracht die je nodig hebt om verdriet te verwerken. En achteraf in de kracht die een pasgeboren, nog niet ademende
baby kan krijgen doordat iemand zijn adem blaast op ’t mondje.

-

Als het lijntje ontstaat.

-

Natuur, bergen, bloemen, (on)weer, liefde, meditatie.

-

Bij onverwachte ontmoetingen.

Prity Murmu en het Mennonite Central Committee (MCC)
Het MCC is een non-profit organisatie die ernaar streeft om Gods liefde en compassie te delen door hulp, ontwikkeling en vrede. Deze wereldwijd opererende organisatie werkt overal samen met lokale kerken en instellingen met vergelijkbare
waarden. Zo helpt het MCC mensen om zich voor te bereiden op rampen en deze
te overleven, zoals een orkaan of oorlog. Het MCC helpt ook mensen om toegang
te krijgen tot voedsel, water, gezondheidszorg en onderwijs. Daarbij staat ondersteuning ter bevordering van vrede, gerechtigheid en samenwerking hoog op de
agenda. Het is een breed spectrum en een enorm gebied waar het MCC zich inzet
voor verbetering van de levensomstandigheden.

Prity Murmu is een leerling van
het voorbereidende multi lingual
education (MLE) in haar dorp Jhinafulbari, zo’n 150 km ten noorden van Calcutta. Deze school
wordt gesteund door het MCC
(foto Dave Klassen).

Om het werk tastbaar te
maken, kiezen we voor het
verhaal van enkele leerlingen van de school voor
(MLE) in Astapukur in het
noordwesten van Bangladesh. Deze school wordt
gerund
door
Shalom
Rajshahi, die partner is van
het MCC.
De vijf-jarige Sarina Hasdak is ook een leerling. Ze
vindt het heerlijk om naar
school te gaan, waar verhalen vertellen, spelletjes en
gedichten haar favoriete
activiteiten
zijn.
Sarina
woont met haar ouders en
uitgebreide familie in het
dorp Bhutdang. Haar oom
Joseph zegt blij te zijn met
de MLE-school voor de kinderen. Wat ze daar leren, brengen ze mee naar huis en daar leren de ouderen ook
van. Ze volgen er voorbereidend onderwijs voor de basisschool in hun eigen inheemse taal.
Inheemse gemeenschappen behoren tot de meest kwetsbare groepen in Bangladesh. Ze worden economisch en politiek achtergesteld. Het MCC doet hier goed
werk door 9 meertalige kleuters en 5 huiswerkklassen te subsidieren en te begeleiden. Huiswerkclubs dragen ertoe bij dat leerlingen op school blijven.
Een van de leerlingen komt van een dorp op meer dan 200 kilometer afstand,
zodat zij kan profiteren van dit project.
De zeven-jarige Sonia Baskey is een andere inheemse leerling. Ze had aanvankelijk moeite met de aanpassing en was nogal kwetsbaar. Dankzij de steun van geldgevers kan ze nu volop deelnemen aan de huiswerkclub en haar zelfvertrouwen en
toekomst opbouwen. Sonia zegt: ‘Ik vind het leuk hier te zijn. Onze juf is heel lief
voor ons. Ze geeft ons genoeg tijd en zorg om ons voor te bereiden op de lessen
van de volgende dag. We voelen ons hier veilig.’
Uit recente rapporten blijkt dat geen van de kinderen die deelnamen aan MLEscholen hebben gefaald op de reguliere primaire school. Dat is een positief gegeven, aangezien het aantal drop-outs bij inheemse kinderen hoog is.
De giften die het MCC ontvangt, zijn de basis om achterstandsituaties ten gunste
te keren en kwetsbare kinderen en hun families nieuwe mogelijkheden te bieden.
Wilt u meer weten over het MCC? Bezoek dan https://mcccanada.ca/learn/about

Voor Shalom Rajshahi klikt u op http://shalom-cob.org/field_offices.html
Ontleend aan ‘WE Education impact report digital, spring 2019’ en bewerkt door de Redactie

(Eigen)aardigheden
Revolutie rond het gezangboek
De Doopsgezinde Gemeente in Haarlem kwam op het idee om in alle gemeenten
dezelfde bundel in te voeren. Rotterdam had eerder gepleit voor invoering van
een zang- en gebedsbundel inclusief een ‘liturgische uitbeelding van onzen geloofsinhoud’.
Gemeenten gebruikten vaak verschillende uitgaven, zoals de ‘Hervormde Psalmen, Evangelische Gezangen, Vervolgbundel, Amsterdamsche, Haarlemsche,
Leidsche en Luthersche bundel, Protestantenbundel enz., enz.’
Predikant in diverse gemeenten Willem Koekebakker (1878-1954) uit Dordrecht
dacht er in 1928 het zijne van:
‘Krijgen wij de Zondagen van den Heidelbergschen Catechismus in modernen, ik
bedoel nieuwentijdschen vorm, zoodat de verrassing van tekst en onderwerp zullen verdwijnen? Ik weet het niet zeker, maar ik huiver, dunkt mij, toch een weinig voor de ‘vruchtbare continuïteit’ van Rotterdam en de eenheid van Haarlem.
Men mag eerst wel eens een volksstemming in onze gemeenten houden, een referendum met voor of tegen zulke nieuwigheden, die toch immers al aardig de
hooggeroemde zelfstandigheid der gemeenten, haar autonomie zowel als haar
vrije ontwikkeling, in gevaar brengen.
Of neen. Ik weet nog iets beters. Haarlem maakt zijn eenheidsbundel en Rotterdam zijn liturgische bundel en bieden die aan aan onze vrije zelfstandige gemeenten, die zoodoende hare collectie met twee vermeerderen. Het schijnt mij
een gelukkig moment, als ik mijn gemeente uit zijn vijfden bundel kan laten zingen!
Wij blijven in de lijn van het verleden en wij geven toch aan de Haarlemmer en
Rotterdammer revolutionairen volop gelegenheid hun krachten te toonen, zonder
de bestaande orde, die de wanorde zo liefheeft, ook maar in het minst in gevaar
te brengen.’
Bron: De Zondagsbode; doopsgezind weekblad, jrg. 41, 1927-1928, no. 51, 21-10-1928.

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het juli/augustusnummer van
het Gemeentenieuws: uiterlijk donderdag, 20 augustus 2019 vóór 12.00
uur, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Kopij per post graag versturen naar: Redactie Gemeentenieuws, Stationsstraat
32, 6671 AW Zetten.
Citaat van de maand
Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons ‘het universum’ genoemd
wordt. Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle
levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden.
Albert Einstein, Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955.

- 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

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.

