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NIEUW BEGIN EN TOCH WEER NIET…
Als het goed is staat het feest van het licht, kerstmis, nog voor de deur. Toch wil ik
alvast iedereen van onze Gemeente, lid, vriend of belangstellende, dan wel anderszins
vanaf deze plek een inspirerend maar bovenal vreedzaam 2016 toewensen!
Zo aan het begin van een nieuw jaar is het altijd een goed moment om achterom te
kijken, vooruit te blikken en stil
te staan bij wat is. We wensen
elkaar een gezond, gelukkig
nieuwjaar toe, of een van de
vele varianten daarop. Dat
nieuwjaar slaat in de praktijk
veelal op het nieuwe
kalenderjaar dat is aangebroken.
Tevens gaat een nieuw
kalenderjaar voor velen gepaard
met goede voornemens. Een
moment om dingen anders te gaan doen, ergens mee te stoppen of juist mee te
beginnen. Voor een aantal van ons is de overgang naar het volgende jaar wellicht een
lastige, emotionele aangelegenheid. Niet voor ieder van ons is de overgang naar 2016
een feest. Het is goed om daar bij stil te staan en juist dan de aanwezigheid van de
Eeuwige te ervaren.
Er zijn mensen die het daadwerkelijk lukt om een voorgenomen daad te
verwezenlijken. In dat geval kan er sprake zijn van een omslag in je leven. Maar als
dat niet het geval is, verandert er dan iets wezenlijks in het nieuwe jaar dat zich
aandient? Over het algemeen is het vieren van en zijn onze voornemens voor het
nieuwe jaar niets meer dan een traditie, waarbij we stilstaan bij het moment zelf. We
realiseren ons waar we staan, wat er achter ons ligt en proberen een voorstelling te
maken van wat er nog komt. Maar uiteindelijk leven we in het nu en is dat de enige
zekerheid die we hebben. Zo leert ons meditatie, maar ook als we in gebed gaan met
de Eeuwige.
Laten we die momenten koesteren,
indien nodig voor onszelf, maar ook
samen als Gemeente. Op die manier
geven we zin aan ons leven, maar ook
aan elkaar.
Verandering kan, denk ik, nuttig of zelfs
noodzakelijk zijn en naar mijn idee veel
(teweeg) brengen, echter alleen dan
wanneer we in contact blijven met Hem.
Bovenal is er één ding, waarvan ik hoop
dat dat niet verandert en dat is onze
liefde voor de Eeuwige en die van Hem
naar ons toe, ook in het komende jaar!
Anne-Rie Bus
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IN MEMORIAM voor Geert Hosper
geboren in Bovenknijpe (Fryslân) op 1 mei 1942,
overleden in Wolfheze op 10 november 2015
Op 16 november 2015 zijn veel familieleden, vrienden, kennissen en leden van onze
gemeente gekomen om met Corrie, Richard en Geerdien afscheid te nemen van
Geert. Wat fijn dat het ENKA Mannenkoor Ede, waarin Geert jaren lang tot aan het
jubileumconcert in januari meezong, meewerkte aan deze dienst.
Geert groeide samen met zijn oudere zus Gré en zijn jongere broer Jan op de
boerderij van zijn ouders op. Eerst in het Friese Bovenknijpe, later in de
Noordoostpolder op een nieuwe boerderij.
Het werd gauw duidelijk dat Geert geen boer ging worden, maar een technisch beroep
wilde leren. Na de MTS volgde hij de HTS in Leeuwarden. Daar leerde hij Corrie
kennen die daar aan de HBO studeerde.
Op 4 juli 1969 zijn Geert en Corrie getrouwd in een protestantse kerk door de
doopsgezinde predikant ds. J.Meerburg Snarenberg.
Geert vond werk bij KEMA voor allerlei vormen van energieopwekking en onderhoud in
energiecentrales. Daarom gingen ze in Arnhem en later in Wolfheze wonen.
Na ruim zes jaar wachten werd een zoon geboren: Richard. Dat maakte hen heel
gelukkig.
Geert was een doorzetter. Hij was heel goed in het bedenken van oplossingen van
technische problemen. Hij was behulpzaam en betrokken bij mensen, ook in onze
gemeente (onder andere in de Stichting Vrienden van Mooiland, in de onderhouds- en
de financiële commissie).
Geert was sportief, kalm en wijs. Hij ging nuchter en rationeel met situaties om en
was tegelijkertijd liefdevol en heel gevoelig voor anderen.
Zo ging hij ook om met zijn ongeneeslijke ziekte. Hij zei: “Ik vraag me niet af waarom
ik kanker heb gekregen. Iedereen kan het overkomen, waarom zou mij dat dan niet
kunnen overkomen. De lichtpuntjes en mooie momenten maken het nog de moeite
waard.”
Voor Corrie en Geert was het een intensief, dramatisch laatste jaar. Ondanks de
ernstige complicaties en vele verdriet waren ze toch dankbaar voor de tijd die hen
gegund was om met elkaar te zijn.
Op de rouwkaart en de orde van dienst was een portret van Geert afgedrukt met zijn
typisch vriendelijke en vorsende blik met op de achtergrond de bergen waar hij zo
graag was om te skiën. We lazen daarom als leidgedachte in de dienst die prachtige
diepzinnige vers uit Psalm 43:3: “God, zend uw licht en trouw, laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont.” En zijn dooptekst uit
de 1e Johannesbrief 4:16b: “God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God
blijft in hem.”
Paul F. Thimm

IN MEMORIAM van Gepke Gesiena Lawerman
geboren op 16 oktober 1939 in Den Haag,
overleden in Antalya (Turkije) op 25 november 2015.
‘Altijd onderweg ergens heen’, zei Gepke haar dochter Eva over haar moeder bij het
afscheid in Utrecht op 4 december jl. Onderweg naar haar kinderen en haar vijf
kleinkinderen van wie zij zoveel hield. Naar vriendinnen, naar oude bekenden in
Arnhem toen zij eenmaal naar Hilversum was verhuisd, naar vakantiebestemmingen.
Toen het bericht van haar overlijden de gemeente bereikte, was zij weer op reis:
heerlijk met haar vriendin Marga naar Cappadocië in Turkije. Zij had zich erop
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verheugd. Samen hebben ze nog veel plezier gehad en intens genoten van het Turkse
landschap, onder meer tijdens een stille en indrukwekkende ballonvaart. Niemand die
verwacht had dat zij daar zo plotseling zou overlijden.
Gepke haar levensweg begon in Den Haag, kort voor de oorlog in Nederland uitbrak.
Zij was kind in de bezettingstijd en na de oorlog werd haar zus Dieuwertje geboren.
De oorlog zou haar leven lang een rol blijven spelen en doorwerken, zeker ook in haar
tweede huwelijk met ds. Jan Nooter. Na haar schooltijd en een vormend jaar in de
Verenigde Staten als doopsgezinde trainee, ging zij de bibliotheekopleiding doen. Op
verschillende plekken heeft zij als bibliothecaresse gewerkt, onder meer op het
Volkenkundig Instituut, Nijenrode en aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Samen met Freek Biesiot kreeg zij twee kinderen, Eva en Menno, die zij alles gaf wat
zij nodig hadden. De scheiding van Freek en de complex gegroeide relatie met Jan
waren verwarrend en enerverend. In 1980 hertrouwde zij met Jan en gingen zij in
Aalsmeer wonen en, toen Jan met emeritaat ging, vanaf 1984 in Arnhem.
Hier vond zij werk bij het Stedenbouwkundig Adviesbureau en zette zij zich geweldig
in voor onze gemeente, onder meer in de Commissie van Bezoek en in de jaren
negentig als voorzitter van de kerkenraad. In het conflict dat zich toen aandiende
tussen haar man en de dienstdoende predikanten, heeft zij zich uiteindelijk
voortreffelijk staande gehouden.
Gepke was een schat van een vrouw die veel liefde, hartelijkheid, aandacht en warmte
gaf en die ook zelf nodig had. Zij was gesteld op gezelligheid, had gevoel voor humor
en kon genieten van een goed gesprek en ontmoetingen met mensen. Moeilijke
perioden kwam zij steeds weer te boven, veerkrachtig als zij was.
Met velen hebben we van haar afscheid genomen met het bekende woord van
Augustinus: ‘Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U’. Haar leven vertrouwen we
toe aan het hart van God. En tegelijk wensen wij haar kinderen en kleinkinderen alle
kracht toe nu zij hun lieve moeder, schoonmoeder en oma zo plotseling moeten
missen.
Ruud Mulder
BIJ DE DIENSTEN
Oecomenische dienst in de Syrisch-katholieke kerk
Voorganger: mgr. Noel Mosa Alcastoma, ds. Yolanda Voorhaar en ds. Klaas
Touwen
Locatie: Syrisch-katholieke kerk St. Jan Apostel, Oude Velperweg 56, Arnhem
Op zondag 17 januari begint wereldwijd de gebedsweek voor de eenheid van
kerken en christenen. Dit jaar is deze viering ontworpen door een
interkerkelijke werkgroep van christenen uit Letland met als motto: ‘Het
woord is aan jou’. Letland kent drie grote kerkgenootschappen: 34,3 % van de
bevolking is luthers, 25,1 % is rooms-katholiek en 19,4 % is orthodox.
Oecumenische samenwerking echter wordt slechts door weinigen behartigd,
veelal op basis van persoonlijke contacten. Soms neemt één van de kerken een
initiatief maar verantwoordelijkheid voor de oecumene wordt niet gezamenlijk
door de kerken gedragen.
World Fellowship Day in Zutphen
Locatie: doopsgezinde gemeente Zutphen, Leeuweriklaan 23, 7203 JD Zutphen
Op zondag 24 januari gaan we zoals veel doopsgezinden in de hele wereld World
Fellowship Day vieren. Deze dag wordt gevierd op een zondag rond 20 januari. In
1525 (490 jaar geleden!) werd op die dag de eerste doperse gemeente gesticht: in
een huisdienst vlakbij Zürich (CH) lieten zich enkele mannen en vrouwen (her)dopen.
Wij gaan met elkaar per auto naar Zutphen om dat met onze zusters en broeders daar
te vieren. Meer informatie over het vervoer leest u elders in dit blad.
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Zondag 31 januari
Dat wordt dan onze eerste ‘normale’ dienst in 2016. Er preekt dan een bijzondere
gastpredikant, Jasper Pondman. Hij is lid van de doopsgezinde gemeente Groningen.
In het dagelijks leven adviseert hij op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.
Ook is Jasper in de doopsgezinde wereld betrokken als bestuurslid van de Zending, als
bestuurslid van broederschapshuis ‘Samen één’ en als lekenpreker. En dat allemaal
terwijl hij 30 jaar jong is….
Paul F. Thimm

VAN DE KERKENRAAD
Begrotingsformulier
De kerkenraad wil graag spaarzaam en duurzaam met haar geld omgaan. De
kerkenraad heeft daarom een begrotingsformulier opgesteld. De bedoeling hiervan is
tweeledig: ten eerste als gemeente zuinig omgaan met ons gemeenschapsgeld en ten
tweede zo ecologisch en sociaal verantwoord mogelijk omgaan met het geld dat we
uitgeven. Het is de bedoeling dat iedereen die ten behoeve van de gemeente geld
uitgeeft, aan de kerkenraad vooraf inzicht verschaft in de verwachte kosten en een
toelichting op de mate van sociale en ecologische duurzaamheid.
Dit begrotingsformulier is te vinden op www.doopsgezindenarnhem.nl -> organisatie,
kringen, groepen of kunt u opvragen bij de penningmeester. Een deel van het
begrotingsformulier is afgebeeld. Een toelichting kunt u vinden op het formulier. Bij
vragen kunt u terecht bij de penningmeester.
Voorbeeld begrotingsformulier:

-------------------------------------------------------------------------------------------
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Herinnering: nieuw bankrekeningnummer DGA
Sinds het najaar 2015 heeft de Doopsgezinde Gemeente Arnhem een nieuw
bankrekeningnummer, namelijk IBAN-nummer NL48 TRIO 0390 9147 03. Wilt u dit
bankrekeningnummer voortaan gebruiken voor uw overboekingen naar de gemeente?
Nog steeds komt er geld binnen via de oude bankrekeningen van ABN AMRO en ING.
Deze overboekingen worden nu nog doorgestuurd naar de nieuwe bankrekening, maar
over enkele maanden zal dit niet meer gebeuren. Het kan zijn dat u periodiek
automatisch geld overmaakt naar de gemeente. Ook dan dient u eenmalig de
bovengenoemde wijziging doorvoeren.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Bij vragen of problemen met het wijzigen
van het rekeningnummer kunt u terecht bij de penningmeester.
Nieuw adoptiekind
Het adoptieprogramma van Doopsgezind
Wereldwerk heeft ons laten weten dat ons huidige
adoptiekind, Vitor Hugo dos Santos Pereira, met
zijn familie naar de stad Mandirituba is verhuisd.
We hebben één nieuwe adoptiekind aangewezen
gekregen, namelijk Nicolas Fagundes dos Santos.
Hij is geboren op 30 oktober 2014 in Curitiba in
Brazilië en woont hier nog steeds met zijn ouders.
Als leden en vrienden van de Doopsgezinde
Gemeente Arnhem onderhouden we twee
adoptiekinderen. We betalen jaarlijks 400 euro aan
het adoptieprogramma, plus wat er bovenop dat
bedrag binnenkomt. U kunt uw bijdrage voor het
adoptiekind in 2016 overmaken naar bankrekening
NL48 TRIO 0390 9147 03 van onze Gemeente
o.v.v. ‘bijdrage adoptiekind 2016’. Alvast hartelijk
dank voor uw steun!
Voor meer informatie over het adoptieprogramma kunt u contact opnemen met
Doopsgezind Wereldwerk, via het e-mailadres adoptie@dgwereldwerk.nl
Menno van Setten

VAN DE PREDIKANT
Vakantie predikant: 26 december t/m 2 januari 2016
In de vakantie van uw predikant, de week na kerst, kunt u contact opnemen met
Maria Jansen-Zeilmaker (tel. 026 - 361 3190). Zij zal u zo nodig helpen om in contact
te komen met een predikant die Paul F. Thimm in die tijd kan vervangen.

Geloven met een glimlach
Ook kerst krijgt een religieus sausje
“Schandalig vind ik dat”, zei een moderne zakenman tegen een dominee, “overal
moeten jullie (van de kerk) je mee bemoeien.
Neem nou bijvoorbeeld kerst…dat is toch zo’n gezellig feest. Maar nee, jullie kunnen
er niet van afblijven. Natuurlijk moeten jullie ook daar weer iets godsdienstigs van
maken!”
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Vergeven
Een prachtig oud joods verhaal vertelt over twee mannen die vijanden van elkaar zijn.
Op grote verzoendag ontmoeten ze elkaar. Elk jaar op die dag is het hoog tijd om los
te laten; dus om je vijand te vergeven wat hij je aangedaan heeft.
Zo haalt een van die mannen diep adem, verzamelt alle moed en stapt op de ander
af. Hij groet hem en zegt: “Ik wens je alles, wat jij me wenst.”
“Ach”, antwoordt de ander, “begin je nou alwéér?”

OPBRENGSTEN COLLECTEN
November
Eigen gemeente
Projecten
gemeenteopbouw
Wilde Ganzen

BESTEMMINGEN COLLECTE

€

173,70

Januari
3 jan.

€

27,60

24 jan.

€

141,95

31 jan.

Gelderse Natuur- en
Milieufederatie
Mennonite World Conference
(ADS)
Gelderse Natuur- en
Milieufederatie

LEDENADMINISTRATIE
Overleden: Br. G. Hosper, op 10-11-2015 te Wolfheze, in de leeftijd van 73 jaar.
Overleden: Zr. G.G. Nooter-Lawerman, op 25-11-2015 te Antalya Turkije, in de
leeftijd van 76 jaar.
Marjan en Onno van Binsbergen

OP DE PLANK
Periodieken en andere informatie
Parkstraatgemeente Arnhem nr. 11 (dec.’15)
Periodieken van andere gemeenten uit de ring en Arnhem

WAAROVER SPRAKEN ZIJ
Doopsgezind NL
Bijbelkring
Verslag Bijbelkring van 19 november 2015
We lazen in het evangelie van Marcus (14 vs 1-7) het verhaal, dat Jezus aanwezig is
in het huis van Simon voor een feestmaal. Het is bijna Pasen. Er komt een vrouw
binnen. Ze heeft een albasten flesje bij zich gevuld met kostbare olie, dat ze uitgiet
over het hoofd van Jezus. Sommigen van de aanwezigen ergerden zich aan de
verkwisting en vonden dat de olie beter verkocht had kunnen worden om de
opbrengst aan de armen te geven. Maar Jezus was het daar niet mee eens en wilde
niet dat de vrouw lastig werd gevallen. Hij vond dat ze juist iets goeds voor hem had
gedaan.
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Na het lezen van dit Bijbelgedeelte kwamen de vragen. Waar kwam die vrouw
vandaan? Waarom deed ze dit? Een vrouw in een mannengezelschap? Had ze wat
goed te maken? We kwamen er niet uit.
Dan kijken we bij de andere evangelisten.
* Matteüs (26 vs 6-10) verwoordt dit verhaal op ongeveer dezelfde wijze.
* Bij Johannes (12 vs 3-9) gaat Jezus naar het huis van Lazarus voor een maaltijd.
Marta bediende en hier is het Maria die de voeten van Jezus zalft met de kostbare olie
en afdroogt met haar haren.
* Lucas schrijft (7 vs 6-50) dat Jezus in het huis van Simon, een farizeeër, was. Daar
kwam een vrouw binnen die bekend stond als zondares en zij ging naar Jezus toe. Ze
waste zijn voeten met haar tranen en droogde ze af met haar haren en zalfde ze
daarna met olie. Jezus zegt tegen Simon, dat hij in zijn huis is, maar dat hij hem geen
water heeft gegeven voor zijn voeten, hem niet heeft begroet met een kus en zijn
hoofd niet heeft gezalfd. Maar zij heeft dat wel gedaan en daarmee hem veel liefde
betoond, Daarop zegt Jezus dat haar zonden zijn vergeven.
Hoewel niet alle vragen werden beantwoord, was het boeiend om zo vergelijkend met
dit bijbelgedeelte bezig te zijn.
Dinie Selis
Rondom30

Het was reuze gezellig in huize van der Wijk-Dirkse tijdens het Sinterklaasfeest
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Middagkring
Op dinsdag 10 november jl. kwam Paul met een verrassing. Hij had behalve Els ook
Minny Petraeus (insula dei) opgehaald. Die was erg blij de oude bekenden van de
kring weer te zien. Wij waren nu dus met zijn zessen. Paul opende met het mooie
gedicht ‘De Stad’ uit het kleine themaboekje en stelde voor verder te gaan met
hoofdstuk 2 uit de gids ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’; het verhaal van
Adam en Eva.
Wij lezen Genesis 2: 4b-7. God maakte hemel en aarde maar had het nog niet doen
regenen.
Vers 6: een damp stijgt op van de aarde en doordrenkt de bloedrode grond.
Vers 7: dan formeert God de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en
beademt deze (blaast in zijn neusgaten de ademhaling van leven). Hier ziet men dat
de Naardense vertaling dicht bij de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, blijft.
Na ieder scheppingswerk wordt herhaald “en God zag dat het goed was.”
Genesis 2: 8-17: dan plant de Ene (‘Ik ben wie ik ben’) een hof in Eden
en zet daarin de roodbloedige mens om te rusten. God doet vervolgens spruiten uit de
bloedrode grond de boom des levens en ook de boom der kennis van goed en kwaad.
Van deze boom zegt God, zul je niet eten, want ten dage dat je van hem eet, zul je
sterven.
Genesis 2: 18-25: wij lezen hier dat God zegt dat het niet goed is dat de roodbloedige
mens alleen is.I k maak voor hem een hulp als zijn ‘tegenover’.
Vers 19 zegt dat God al wat in het wild leeft en alle gevogelte brengt tot de mens.
God wil zien wat de mens tegen de dieren roept. Hier betreft het de relatie mens tot
dier. De Ene laat vervolgens een verdoving vallen over de roodbloedige mens en
bouwt de zijde die hij van deze heeft weggenomen uit tot een vrouw.
Afgesproken is dat nog zal worden teruggekomen op enkele vraagpunten uit
hoofdstuk 1 (de Schepping).
Sjoerd Lichtenbelt

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
zondag 3 januari om 15:00 uur
Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar met een ongedwongen samenzijn,
waarin volop ruimte is elkaar veel goeds voor het jaar 2016 toe te wensen en ook met
elkaar te praten over hoe iedereen aan dat goeds kan bijdragen.
De oorsprong van deze traditie ligt in het bedanken van allen, die in taakgroepen (of
op andere wijze) hebben bijgedragen aan een levende gemeente. Voor een ieder is er
een hapje en een drankje om te delen. De laatste jaren wordt de
nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd door een groep of een kring. Vorig jaar was dat
de gesprekskring Rondom 30 en in 2016 is dat de avondkring.
Na een stukje vergaderen (ledenvergadering vanaf 14:30 uur) zal iedereen wel even
rustig willen kijken en iets op zich in laten werken. Dat doen we met iconen. Ook
zullen we nieuwe liederen zingen, misschien zelfs in een taal, die weinigen onder ons
spreken... En wellicht klinkt er nog meer muziek.
Laten we elkaar leuke dingen vertellen, die de anderen als muziek in de oren klinkt!
Rond 16:15 uur denken we de bijeenkomst af te sluiten en daarna laten we samen
alles netjes achter. De deur kan dan om 16:30 uur dicht. Mocht iedereen wat langer
willen blijven, dan hebben we het daar ter plekke wel over... maar velen hebben er
ook al een half uur vergaderen op zitten.
Roeleke, Joke, Karin, Elaine, Louise, Han
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BEDANKJE!
Beste broeders en zusters,
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken, ook namens Marjan, voor de
belangstelling die getoond is, voor, tijdens en na mijn operatie. Het heeft ons goed
gedaan.
met broederlijke groet,
Onno van Binsbergen

VERSLAG BROEDERSCHAPSVERGADERING
Op 21 november werd de 88e Broederschapsvergadering in de Singelkerk in
Amsterdam gehouden. Om de traditie van br. Tjerk van Dijk, mijn voorganger als
BV-vertegenwoordiger van de DGA, in ere te houden eerst een stukje over de reis.
Met een dikke envelop vol documenten waarvoor ik meer dan een dag nodig had om
ze te bestuderen, ging ik om 8 uur van huis en pakte de stoptrein van 08.10 uur van
Zevenaar naar Arnhem. De Intercity naar Den Helder vertrok om 08.33 uur en had in
Amsterdam aan moeten komen om 09.36 uur, maar ging niet verder dan EdeWageningen vanwege een kapotte goederentrein op de lijn naar Utrecht. De
informatie van NS in de trein was niet te verstaan, maar een andere reiziger
adviseerde mij de trein naar Amersfoort te pakken en dan over te stappen op een
trein richting Amsterdam Centraal. Uiteindelijk kwam ik om 10.35 uur aan in
Amsterdam. De BV begon om 10.30 uur, maar ik liep uiteindelijk om 10.55 uur de
Singelkerk binnen waar mijn ‘pakket’ met stemkaarten, twee aanvullingen op de
agenda en mijn naamkaart klaar lag. De inleiding van ds. Andries Bakker over de
gelijkenis van de talenten heb ik helaas gemist.
Op de Broederschapsvergadering mochten, in aanwezigheid van hun familie en
vrienden, drie nieuwe proponenten worden begroet. Zij zijn br. Simon van der Linden,
werkzaam in de Doopsgezinde Gemeenten Joure, Sneek en Bolsward, br. Martijn
Vermet, als predikant verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, en zr.
Louise Pondman-de Wilde, die een beroep heeft aanvaard in Alkmaar, waar ze in
januari 2016 haar intrede zal doen. De aanstelling vond plaats tijdens een korte maar
indrukwekkende viering met een gebed, twee liederen, een overdenking van ds. Gabe
Hoekema betreffende Openbaringen 22: 1-5 en toespraken.
Verder stond de dag in het teken van de notitie Van observatie naar beweging,
een plan van aanpak als leidraad voor 2016-2018. Deze notitie is opgesteld naar
aanleiding van de analyse van de enquêtes en gemeentebezoeken in de periode
november 2013 tot april 2015. In drie presentaties werd uitleg gegeven over de
richting die we als geloofsgemeenschap kunnen gaan aangaande de gemeente, de
voorganger en de organisatie.
Ds. Gabe Hoekema nam de gemeente voor zijn rekening. Hij stelde dat
kerkenraadsleden goed toegerust moeten worden om inhoud te geven aan de grote
verscheidenheid van samenkomsten. Verder achtte hij het van belang dat gemeenten
worden ondersteund bij de ontwikkeling van visie en beleid voor de toekomst en bij
andere vormen van gemeente-zijn.
Br. Frans Dukers ging in zijn presentatie in op de voorganger. In de opleiding dient
meer aandacht te zijn voor het werken in een veranderende samenleving. De
voorganger zal meer en meer een teamspeler en een netwerker moeten zijn, minder
predikant en meer inspirator en raadgever.
Br. Sikke Roosma nam het onderwerp organisatie voor zijn rekening. De grote opgave
voor de vele kleine gemeenten ten aanzien van de toekomst is een balans te vinden
tussen zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het wordt voor kerkenraden moeilijker om
voldoende geschikt kader te vinden. Met meerdere gemeenten samenwerken en de
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voorganger delen kan verlichting betekenen. Verder werd ingegaan op de
mogelijkheid tot actualisatie van het reglement van de ADS.
Wat betreft de financiën van de ADS kondigde br. Ybele Hamstra aan dat ernaar
gestreefd wordt de financiële verantwoording over 2015 in de voorjaarsvergadering
van 2016 te laten plaatsvinden. De begroting voor 2016 is door de vergadering
vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een meerjarenbegroting, zo stelde de
penningmeester.
Rond 15.30 uur sloot de voorzitter de vergadering.
Mijn reis naar huis verliep zonder incident en rond 18.00 was ik weer thuis na een
interessante en leerzame dag. Meer informatie over de BV-vergadering kunt u vinden
op de website van de ADS www.doopsgezind.nl. Heeft u geen internet maar wilt u
meer weten over de BV-vergadering, laat mij dit weten. Dan zal ik uitdraai maken van
de impressies die op de website staan.
Elaine Bohlken

Hoe kom ik bij de WORLD FELLOWSHIP DAY?
Een goede vraag! Op zondag 24 januari vieren we WORLD FELLOWSHIP DAY samen
met onze zusters en broeders uit Winterswijk in Zutphen. Adres: Leeuweriklaan 23,
7203 JD Zutphen.
Volgens het spoorboekje rijdt de trein
van Arnhem naar Zutphen om 9:10 uur,
aankomst 9:32, 9:24 uur, aankomst
9:54 en 9:40 uur, aankomst 10:02. De
dienst begint om 10:30 uur. Vanaf het
station is het een kwartier lopen. Als je
de autodienst belt (0316 - 343358) of
mailt
(autodienst@doopsgezindenarnhem.nl),
valt er vast wel een alternatief voor die
wandeling af te spreken.
Met de auto (als je er een hebt) kan je
ook naar Zutphen komen. Er is
voldoende parkeergelegenheid. Vanaf
Arnhem CS duurt dat een goed half uur
en je rijdt dan via Velp, Dieren,
Brummen.
Wacht niet tot zaterdagochtend, maar meldt al eerder als je met de auto gaat en
plaats hebt om mensen mee te nemen. Evenzo als je niet met de eigen auto gaat
maar graag in andermans auto wil meerijden. De autodienst (0316 - 343358 of
autodienst@doopsgezindenarnhem.nl) probeert dat dan te regelen.

BULLETIN RAAD VAN KERKEN
Miriam Guensberg op 3 januari in de Waalse kerk
Met muzikale bijdrage van Arnhemse vluchtelingen
Zin op Zondag in Arnhem gaat dit seizoen over De schone kunsten. Regionale
kunstenaars vertellen over hun artistieke drijfveren: wat beweegt hen, wat hebben ze
te bieden?
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Miriam Guensberg (Oosterbeek), schrijfster en filosofe. Haar laatste twee romans
‘Poolse tranen’ en ‘Ooit’ zijn expliciet gericht op het humanitaire drama van
oorlogsslachtoffers. In Ooit beschrijft Guensberg de innerlijke verandering van een
journalist, die zich bewust wordt van het onvoorstelbare leed van vluchtelingen. Hij
wil iets gaan doen voor de ontheemde medemens, ‘….met in hun ogen de rondtoon
van verdwaalde zielen’.
Guensberg’s Poolse joodse vader, arts bij de 1ste Poolse Pantser Divisie, was na de
Tweede Wereld oorlog ook zo’n ontheemde ziel; een man die alles kwijt was en niet
kon terugkeren naar zijn vaderland.
Miriam Guensberg voelt zich zeer betrokken bij de actuele vluchtelingenthematiek.
Wat betekent de komst van vluchtelingen voor onze samenleving? Die vraag plaatst
zij in een historisch perspectief, waarbij ze duidelijk laat zien waar ze voor staat: voor
humaniteit, opvang en ontmoeting.
Er is een boekentafel met romans van Guensberg. De opbrengst van Ooit gaat naar
Stichting Vluchteling.
Zondag 3 januari, 12.15- 14.00 uur, Waalse Kerk, Gasthuislaan 1 (vrijwillige bijdrage)

GEZAMENLIJKE INZET TASJESACTIE

Dieuwertje van der Wijk-Dirkse
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AGENDA VOOR JANUARI / FEBRUARI 2016

Vr.

25 dec.

10:00

KERST: Dienst Paul F.
Thimm
organist: Bas Wuite
Vervolg
najaarsledenvergadering en
extra ledenvergadering
Nieuwjaarbijeenkomst
Rondom 30
Middagkring
Themadienstcommissie
Geloofsoriëntatie
Taakgroep leren & toerusting
Sluiting kopij Gemeentenieuws
Oecumenische dienst:
gebed voor de eenheid

Zo.

03 jan.

14:30

Zo.
Wo.
Di.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Zo.

03 jan.
06 jan.
12 jan.
12 jan.
13 jan.
14 jan.
15 jan.
17 jan.

15:00
18:30
14:30
20:00
20:00
20:00
12:00
10:00

Wo.
Do.
Do.
Zo.

20 jan.
21 jan.
21 jan.
24 jan.

14:30
10:30
20:00
10:30

Middagkring
Bijbelkring
Avondkring
World Fellowship Day
Gez. Dienst met DG Zutphen

Do.

28 jan.

Zo.

31 jan.

13:30
19:30
10:00

Wo.
Zo.

03 febr.
07 febr.

18:30
10:15

Di.
Do.
Zo.

09 febr.
18 febr.
21 febr.

14:30
20:00
10:00

Wo.
Do.
Do.
Zo.

24 feb.
25 feb.
25 feb.
28 feb.

14:30
10:30
20:00
10:00

Commissie van bezoek
Liturgiecommissie
Dienst Jasper Pondman
pianist: Bas Wuite
Rondom 30
Gez. Dienst met
Parkstraatgemeente
Film ‘The stones cry out’
Middagkring
Geloofsoriëntatie
Dienst Paul F. Thimm
pianist: Bas Wuite
Middagkring
Bijbelkring
Avondkring
Dienst Rik Harmsen
organist: Wijnand Klaver

Waalse kerk
Waalse kerk
Waalse kerk
Roeleke Middelkoop, Velp
fam. Zewald, Arnhem
Menno & Irene, Arnhem
Waalse kerk
Syrisch Katholieke
Kerk,
Oude Velperweg 56,
Arnhem
Roeleke Middelkoop, Velp
Marjan en Onno, Arnhem
Roeleke Middelkoop, Velp
Doopsgezinde kerk
Zutphen, Leeuweriklaan
23
Ockje v. Zalinge, Velp
Coby v.d. Berg, Arnhem
Waalse kerk

Parkstraatkerk
Roeleke Middelkoop, Velp
Menno & Irene, Arnhem
Waalse kerk
Roeleke Middelkoop, Velp
Marjan en Onno, Arnhem
Roeleke Middelkoop, Velp
Waalse kerk

Sluitingsdatum en tijd voor inzenden kopij voor het Gemeentenieuws: uiterlijk
vrijdag 15 januari 2016 vóór 12.00 uur naar het e-mailadres:
redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar Anke Mendels.
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DANSINSTITUUT
- 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

Parkstraat 47, 6828 JD Arnhem
Telefoon 4426608
Aanvang van de cursussen
september en januari
Prospectus wordt gaarne toegezonden

Briefpapier visitekaartjes enveloppen folders
periodieken programmaboekjes digitale
kleurcopieën Briefpapier visitekaartjes enveloppen folders periodieken programmaboekjes digitale kleurcopieën Briefpapier visitekaartjes enveloppen folders periodieken programmaboekjes digitale kleurcopieën
Briefpapier visitekaartjes enveloppen folders
periodieken programmaboekjes digitale
kleurcopieën Briefpapier visitekaartjes enveloppen folders periodieken programmaboekjes digitale kleurcopieën Briefpapier visitekaartjes enveloppen folders periodieken programmaboekjes digitale kleurcopieën
Briefpapier visitekaartjes enveloppen folders
periodieken programmaboekjes digitale

SNEL en GOED
in Druk
& Copie
Dorpstraat 10 6691 AX Gendt

www.datadruk.nl

Tel: 0481 - 421796 Datadruk@planet.nl

Al een slimme ﬁnanciële koers bepaald?

Hypotheken, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? BSW Groep heeft alles aan boord voor
professioneel advies, bemiddeling en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen
voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en vanuit up to date kennis van de markt.
Wilt ú ook zekerheid op maat, persoonlijk en dichtbij? Bel vrijblijvend 026 36 22 333 of kijk op www.bsw.nl.
B S W A d v i e s g r o e p | Ve l p e r w e g 8 7 | A r n h e m | T 0 2 6 3 6 2 2 3 3 3 | i n f o @ b s w. n l | w w w. b s w. n l

VERTAALBUREAU
Elaine Bohlken
Valeriusstraat 73,
6904 DL Zevenaar
tel.: 0316 tel.:
- 343358,
0316 - 343368,
0316 -fax:
343358,
email:
elaine.bohlken@chello.nl
email:
vertaalbureau@bohlken.nl

Doopsgezinde
Gemeente
Doopsgezinde
Gemeente
Arnhem
Arnhem
Gaan
voorvoor
vredevrede
en vertrouwen
Gaan
en vertrouwen

Wat valt je op aan de Doopsgezinde Gemeente Arnhem?
Wij zijn niet een gemeente van grote, anonieme aantallen.
Onze leden en vrienden kennen elkaar, ook al wonen ze in verschillende plaatsen
(van A tot Z): de meesten in Arnhem, Velp, Oosterbeek en Doorwerth, sommigen in
Rozendaal, Rheden, Westervoort, Wolfheze, Zevenaar en elders.
Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons
bezielt om te geloven en met elkaar gemeente te zijn.
We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen in huiskamers, komen samen in de Waalse
Kerk voor de dienst op zondagochtend om te bidden, bijbel te lezen en daarover na te
denken, te zingen en daarna gezellig bij de koffie met elkaar te praten.
Er is ruimte en respekt 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? Wees welkom. We verheugen ons u als
gast te ontvangen in een dienst of in een van onze gespreksgroepen.
Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of de
predikant.
ds. Paul F. Thimm

