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CHRISTUSKINDJE TE KOOP
In de vitrine van een winkeltje bij de kathedraal in Barcelona liggen allerlei
‘devotionalia’. Daar kun je dus allerlei godsdienstige snuisterijen kopen voor in je
woon- of slaapkamer; van kruizen, kaarsen en rozenkransen tot kerststalletjes in
allerlei maten en van diverse materialen.
Het kindje Jezus (niet op hooi en op stro, maar op
een kunstvel) kun je daar zien liggen in plastic
luier of nachthemdje, met de handen gevouwen
zoals deze of anderen duimzuigend, uiteraard
altijd met aureool of stralenkrans om het hoofd.
Het kan goed dat dit Jezuspoppetje in China of in
een ander lage-lonen-land gemaakt is. De prijs
staat er bij: voor € 49,95 kun je hem mee naar
huis nemen of als cadeau voor iemand laten
inpakken.
Religieuze kitsch? Misschien wel. Smaken
verschillen. Toch staat achter dit tere poppetje
een wereld van verbeelding en verlangen van
mensen. Ieder jaar wordt het verhaal
voorgelezen, verteld, gehoord, overdacht. Het
verhaal gaat over dit kind in de kribbe: Jezus,
mensenkind en Gods zoon, geboren in armzalige
omstandigheden en meermaals in levensgevaar
en op de vlucht voor vervolging door de overheid.
Het hele kerstverhaal, in het evangelie naar Lucas zo meesterlijk verteld, drukt
een verlangen uit: verlangen naar vrede tussen mensen en volken, naar
genezing van onze wereld waar mensen beschadigd en gewond raken. Elke kerst
weer merk ik zelf de spanning tussen dat verlangen naar gerechtigheid en vrede
en de pijnlijke werkelijkheid in onze wereld. En toch krijg ik niet genoeg van dit
verhaal. Ik wil het niet missen, omdat het mij troost en uitdaagt.
In de loop van zijn leven zal die Jezus - geboren tussen gewone herders en
geheimzinnige vreemdelingen - God dichterbij brengen. Hij verandert
mensenlevens en opent mensenharten.
Wie over kerstmis niets weet, zal bij het zien van zo’n Jezusbeeld zijn hoofd
schudden en zich afvragen wat die gouden ring om het hoofd van een baby te
betekenen heeft. Zo liggend in de vitrine heeft hij misschien iets ontroerends,

maar er mist iets belangrijks: de geschiedenis van dit kind en zijn omgeving. Je
mist de ouders, de herders, de wijzen. Je mist zijn levensverhaal dat verbonden
is met de geschiedenis van God met zijn volk. Wij missen de woorden van de
engelen die uitleggen wat er zo wezenlijk is voor dit kind: “Voor jullie is de
heiland geboren, die Messias is, de Heer, in de stad van koning David.”
De geboorte van dat kind is een begin van een weg, van een geschiedenis. Het is
de opmaat van een wereldwijde beweging die Jezus wil volgen op de weg van
vrede, op de weg van Gods koninkrijk. Daarom wil ik dit verhaal van het zeer
bescheiden begin van Jezus in de kersttijd weer samen lezen in de gemeente,
met mijn zusters en broeders en met u daarnaar luisteren. Waarom? Om in de
juiste stemming te komen en om tussen kunst en kitsch steeds weer een
toegang te vinden tot de echte, diepere boodschap van kerstmis voor zorgzame
herders en zoekende vreemdelingen.
Paul F. Thimm

IN MEMORIAM voor Jacob Hette de Jong, Jaap
Geboren in Haren op 30 oktober 1931, overleden in Zevenaar op 27 oktober 2015
Toen ik Jaap 27 oktober ’s avonds voor het laatst bezocht in zijn kamer in de
Liemerije in Zevenaar waren ook zijn vrouw Fokje en hun drie dochters Rinske,
Martha en Sjoukje aanwezig. Jaap was niet meer aanspreekbaar. Toch heb ik in
het bijzijn van zijn familie de zegen voor hem en voor hen uitgesproken. We
konden niet weten dat hij een paar uur laten zou overlijden.
Jaap was, hoewel in het Groningse geboren en opgegroeid, een echte Fries en
tegelijk een wereldburger. Hij had een echte talenknobbel. Hij kon zelfs Engelse,
Nederlandse, Groningse en Friese liederen uit zijn hoofd zingen. Hij had een
fotografisch geheugen wat hem goed van pas kwam in zijn beroep als jurist.
Maar het Fries bleef zijn leven lang de taal van zijn hart en gevoel. Hij had ook
Spaans geleerd en was goed in het zien van samenhangen en grotere verbanden
van wat er in de wereld gebeurde en kon daar met passie over praten.
Maar wat diep in hem omging vond hij moeilijk onder woorden te brengen. Toch
kon je merken dat Jaap wel degelijk een heel gevoelig en diep gelovig mens was.
Hij kon opmerkingen maken die iets deden oplichten van zijn levenservaring,
wijsheid en betrokkenheid en ook van zijn geloof in God die hem bezielde.
In de dienst van 2 november jl. waarin we afscheid van hem namen en hem
herdachten, luisterden we daarom naar Psalm 139 Heer, u kent mij en
doorgrondt mij…” of in de Friese taal die Jaap zo dierbaar was: “O Heare, Jo ha
my hifke en Jo kenne my.. Fan fierren al fersteane Jo myn gedachten.”
Jaap heeft jaren in de kerkenraad gezeten en was op allerlei manieren dienstbaar
in en buiten onze gemeente. Hij was principieel en had een sterk gevoel voor
rechtvaardigheid. Ieder jaar vóór kerst verkocht hij in de kerk kaarsen voor
Amnesty International. Jaap was een blijmoedig mens: onvergetelijk is zijn
geamuseerd giechelen en zijn pretogen erbij.
Op een reis naar Praag ontmoette hij Fokje. Op 10 april 1968 trouwden zij, twee
Friezen, in het Brabantse Den Bosch. Ze kregen drie dochters en drie kleinzoons.
Wij wensen de familie kracht en troost van God, nu ze hun dierbare man, papa
en pake zullen missen.
Paul F. Thimm

BIJ DE DIENSTEN
Op 6 december is het alweer de 2e advent. In deze dienst kunnen we luisteren
naar schoolmeester Minze Postma, een lekenprediker uit Drachten. Minze
preekte twee jaar geleden ook al eens bij ons. Hij heeft een ruime preekervaring,
een verrassend nieuwe kijk op zaken en volgde de cursussen Doperse theologie.
Hij zal ons nu ook vast weer verrassen…
Op 13 december hebben we een gezamenlijke dienst met de Parkstraatgemeente
in de Waalse kerk. Ook het Nieuw Betuws Kamerkoor o.l.v. Frans van der Loo is
dan weer te horen. Deze dienst wordt op de vleugel begeleid door Petra Polman.
Op 20 december, 4e advent bereiden we ons met Paul F. Thimm weer voor op
het kerstfeest.
En vrijdag 25 december is het dan echt kerst. Ook dat evangelie zal Paul F.
Thimm ons verkondigen.

VAN DE KERKENRAAD
Vragenlijst over de plek van samenkomst
Op 4 oktober jl. was er een oriënterend gemeenteberaad over ons thuis - de plek
waar de gemeente samenkomt om te vieren, leren, dienen en ontmoeten. In
navolging van dit gesprek wil de kerkenraad graag inventariseren welke wensen,
behoeften en gedachten er in de gemeente leven wat betreft de plek van
samenkomst. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld, die als supplement bij het
Gemeentenieuws is meegestuurd. Ontvangers van de digitale versie van het
Gemeentenieuws krijgen de vragenlijst digitaal toegestuurd.
Uw mening wordt van harte gewaardeerd! Een hoge respons is van belang om
een betrouwbaar beeld te krijgen van de wensen van de gemeente. De
vragenlijst bestaat uit 14 vragen. Het
duurt ongeveer 10 minuten om de
vragenlijst in te vullen.
U kunt de ingevulde papieren versie
van de vragenlijst overhandigen aan
een kerkenraadslid. U kunt ook een
digitale versie van de vragenlijst
aanvragen via
kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl
en de ingevulde vragenlijst opsturen
naar dit e-mailadres. Eventueel is het
ook mogelijk om de ingevulde vragenlijst per briefpost op te sturen naar:
Doopsgezinde Gemeente Arnhem, p/a Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar.
We willen u verzoeken om de vragenlijst uiterlijk 20 december a.s. ingevuld te
retourneren. De antwoorden van de vragenlijsten zullen vertrouwelijk en
anoniem worden behandeld. De kerkenraad zal een rapport opstellen en de
uitkomsten naar de gemeente communiceren.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Gaan voor vrede en vertrouwen…
Bovenstaande opdracht voor onze
gemeente is inmiddels uitgebreid met de
Doopsgezinde	
  Gemeente	
  
toevoeging ‘In Gods licht’. Bij de diensten
Arnhem	
  
zien we al vaak ons logo daarmee
Gaan	
  voor	
  vrede	
  en	
  vertrouwen	
  
in	
  Gods	
  licht	
  
aangevuld!
Nu heeft voor een vergrijzende gemeente
het plaatje van de lantaarn die eens in de Weverstraat hing wel wat, maar deze
lantaarn hangt al jaren aan ‘Het oude Doopsgezinde Gemeente postkantoor’. En
is het belangrijkste voor onze gemeente een gebouw of een licht? Licht in ons
logo is natuurlijk passend. Maar zijn mensen niet nog belangrijker? En richten wij
onze blik beter op de toekomst dan op het verleden? Dat zijn een paar vragen,
die opkomen bij het zien van ons vertrouwde logo.
Dat logo doen wij natuurlijk niet weg als we niet iets beters hebben. Wie wil het
wagen ideeën daarvoor vorm te geven? Dat mag met een schets of een
tekeningetje, maar ook met een foto als u dat beter ligt. Als u een goed idee
heeft en niet zo goed bent in tekenen of fotograferen dan vinden we wellicht wel
iemand om de finishing touch aan uw idee te geven.
Uw inzending ontvangt de kerkenraad graag voor de kerst en misschien kunnen
we het beste voorstel samen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari
kiezen!

Over de vervanging van de predikant tijdens vakantie (voorbeeld)
Vroeger hadden we veel predikanten in de Ring Arnhem Twente die als dienst en
wederdienst voor elkaars gemeenten bereikbaar waren tijdens vakanties e.d. Nu
werken veel predikanten in deeltijd en hebben soms ook meerdere gemeenten.
Daardoor is die wijze van elkaar vervangen is nu niet meer haalbaar.
Als onze predikant nu vakantie heeft (binnenkort van 26 december tot 2 januari),
blijkt de meest gangbare oplossing dat u een kerkenraadslid belt (in de komende
periode zr. Maria Jansen, 026 – 361 3190). Zij overlegt dan met de beller of een
bezoek van een ‘vreemde’ predikant nodig is of dat een bekend en toegerust
gemeentelid hulp kan bieden. Zij kan ook een predikant bereiken als dat nodig is
en eveneens overleggen of een andere predikant beschikbaar is die de
betrokkene beter kent. Deze handelwijze wordt nu in de meeste gemeenten in de
ring Arnhem-Twente gevolgd.

VAN DE PREDIKANT
Vakantie van predikant: 26 december 2015 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 – 3613 190). Zij zal u zo nodig helpen om in
contact te komen met een predikant die Paul F. Thimm in die tijd kan vervangen.

Engelen
Een dominee belt bij een huisdeur aan. Uit de intercom hoort hij een opgewekte
stem roepen: “Ben jij het, engeltje?”
De dominee antwoordt droogjes: “Nee, maar ik ben wel van dezelfde firma.”
Bijzondere activiteiten: Zondag 24 januari 2016: World Fellowship Day
De kerkenraad heeft contact gezocht met een buurgemeente van onze ring om
op 24 januari samen de “World-Fellowship Day” (Wereldbroederschapsdag) te
vieren. In het januarinummer van Gemeentenieuws hopen we u daarover verder
te kunnen informeren.
Paul F. Thimm

Agenda vervolg najaarsledenvergadering van 1 november 2015
Ook indien u niet aanwezig was bij de vergadering op 1 november, bent u van harte
welkom!
Datum: Zondag 3 januari
Tijd: 14.30 uur
Plaats: Waalse kerk, Arnhem
6. Voorstellen tot wijziging van het reglement - vanaf artikel 4
7. Mutaties Financiële commissie - VERVALT
8. Verslag kascommissie voor de St. Vermogensbeheer - VERVALT
9. Benoemen kascommissie Stichting Vermogensbeheer
Aftredend: br. Onno van Binsbergen; voorgestelde kandidaat: br. Tjerk van Dijk
Br. Dennis Mendels treedt in 2016 af.
10. Bericht van de predikant br. Paul Thimm
11. Jaarprogramma 2015-2016
Het jaarprogramma 2015-2016 heeft heel veel overlap met wat voorheen in het
jaarverslag van de secretaris werd vermeld. Bespreking van dit jaarprogramma kan
echter nog leiden tot aanpassingen van wat we nu als gemeente gaan doen.
12. Rondvraag
13. Sluiting
Agenda voor de extra winterledenvergadering
Deze vergadering is dus aansluitend op het vervolg van de najaarsledenvergadering.
Datum: Zondag 3 januari
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Waalse kerk, Arnhem
1. Opening
2. Mutaties kerkenraad
Voorstel tot benoeming van vr. Menno van Setten als kerkenraadslid.
3. Mutaties financiële commissie
Voorstel tot benoeming van vr. Pieter van der Wijk als lid van de financiële
commissie.
4. Mutaties Stichting Vermogens Beheer
Voorstel tot herbenoeming van zr. Marina Valkenburcht-Viehoff als bestuurslid van
Stichting Vermogens Beheer.
5. Afsluiting

OPBRENGSTEN COLLECTEN
oktober
Eigen gemeente
Stichting Kruispunt
Projecten
Doopsgezinde zending
Wereld Aids Fonds

BESTEMMINGEN COLLECTE

€

113,70

€
€

66,80
33,35

december
6 dec.
Werkverband geweldloos
samenleven
13 dec. Artsen zonder grenzen
20 dec. Artsen zonder grenzen

€

15,00

25 dec.

Artsen zonder grenzen

BIJ DE COLLECTEN
Collecten gezamenlijke zomerdiensten 2015
Tijdens de 5 diensten, die de Doopsgezinde Gemeente Arnhem, de Eglise
Wallonne d'Arnhem en de Parkstraatgemeente in de zomermaanden van 2015
samen hebben gevierd, is voor het project ‘Christian Peacemaker Teams’
gecollecteerd.
In totaal hebben de collecten € 578,72 opgebracht. Vooral de collecte inde
Eusebiusdienst heeft daarin een fors aandeel geleverd. De Vrijzinnigen NPB
Arnhem - die collecten administreert en uitbetaalt aan het gekozen doel - heeft
de opbrengst afgerond op € 600,00. Voorgesteld is om dit bedrag binnenkort
symbolisch aan een bij CPT betrokken vrijwilliger te overhandigen, bijvoorbeeld
tijdens de eerstvolgende dienst van PG en DGA op 13 december a.s. in de
Waalse Kerk. Inmiddels wordt door de afgevaardigden uit de genoemde
gemeenten alweer nagedacht over een doel voor de collecten in de gezamenlijke
zomerdiensten van 2016.
Bert Companjen,
penningmeester Vrijzinnigen NPB Arnhem

LEDENADMINISTRATIE
Overleden: Br. J.H. de Jong, op 27-10-2015 te Zevenaar, in de leeftijd van 84
jaar.
Marjan en Onno van Binsbergen

OP DE PLANK
Periodieken en andere informatie
Periodieken van doopsgezinde gemeenten in de regio, periodieken van andere
gemeenten in Arnhem en programma Stadspastoraat.

WAAROVER SPRAKEN ZIJ
Middagkring
Op 13 oktober jl. had de middagkring haar eerste bijeenkomst na de
zomerperiode. Op de vraag naar onze ervaringen kwam het onderwerp reizen
aan bod en ook het gegeven van de massale vluchtelingenstroom richting
Europa. Dit ons bezig
houdende gegeven leidde tot een levendig gesprek. Paul nam vervolgens de
inleiding van het jaarthema ‘Geroepen om te leven’ met ons door.
De bedoeling is dat we in overdrachtelijke zin met anderen op weg gaan naar
gerechtigheid en vrede en wel op de weg van de vreedzaamheid zelf. De
jaarthema's zijn gekozen als stappen op de weg. Als eerste hoofdstuk gaan we
ons bezig houden met de Schepping. Wat betekent het voor ons om hier deel
vanuit te maken, om in communicatie(relatie) met de ander te zijn?
Op dinsdagmiddag 8 december zetten wij ons gesprek voort. Mimi zal er dan
weer bij zijn.
Sjoerd Lichtenbelt
Avondkring van 28 oktober jl.
Een herfstachtige avond, vallend blad, veel blad op straat, bij daglicht zijn het
prachtige kleuren, bracht ons samen in Velp.
De avondkring kwam met zeven gespreksdeelnemers bij elkaar om hoofdstuk 1
van het boek van Karin Armstrong ‘In naam van God, religie en geweld’ te
bespreken. Een moeilijk maar ook interessant hoofdstuk dat veel gesprekstof
gaf. Kwesties als groepsvorming, leiderschap, ontstaan van verschillende klassen
kwamen naar voren. Vanuit verre geschiedenis in het land van Eufraat en de
Tigris, waar de strijd tot op de dag van vandaag een grote rol speelt!
In de verre geschiedenis leidde droogte tot verplaatsing van volkeren naar de
vruchtbare vlakten. Leiderschap lag hieraan ten grondslag, oogsten werden
opgeëist, verdeeld en er ontstonden verschillende lagen/klassen in de bevolking.
Een systeem van structureel geweld was ontstaan. De oorlogsvoering van
Gilgamesj werd legitiem gemaakt door het gegeven dat het niet om persoonlijke
verrijking ging maar ten behoeve van de gemeenschap. De Arische religie
maakte geweld en diefstal legitiem. Er ontstond klasse onderscheiding.
Bovenstaande leidde tot een boeiend gesprek, waarin meningen werden gedeeld
en geschiedenis werd herkent in ons huidige leven en wereldbeeld. Dit alles is
niet zomaar in een samenvatting uit te drukken. Dit geeft slechts een schets van
deze avond; u had erbij kunnen zijn!!
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 19 november a.s.
Wederom in Velp en dan zal hoofdstuk 4 worden besproken.
Joke Kalkman
Rondom 30
Op woensdag 4 november was er weer een bijeenkomst van Rondom 30. We
kwamen met vijf personen samen bij Irene en Menno. We spraken over de
vraag: ‘waarom hebben we elkaar nodig in de gemeente?’ We kwamen uit bij
zaken als elkaar bemoedigen, naar elkaars (levens)verhalen luisteren, ons geloof
verdiepen door te luisteren en te vragen naar de geloofsbeleving van anderen,
en voor elkaar zorgen. We lazen ook hoofdstuk 8 van het boek ‘Aangeraakt door
de Eeuwige’. In dat hoofdstuk staat dat iedere gelovige unieke gaven heeft die zij

of hij kan inzetten voor de gemeente. Hoe uniek de gaven van elk mens ook zijn,
zij hebben hun bron in de Eeuwige; de kracht van liefde. Iedereen heeft unieke
gaven, maar zij krijgen pas echt betekenis als die gaven met liefde ingezet
worden. Uiteindelijk is liefde de maat voor alle dingen.
Menno van Setten

HET GEMEENTENIEUWS OP TABLET OF COMPUTER
Heeft dat moderne gedoe ook voordelen?
De mogelijkheid bestaat om het GemeenteNieuws niet meer op papier maar op
je tablet of computer te ontvangen. Het is zo ook makkelijk… Altijd snel in je
mailbox te vinden. Ook op de website (www.doopsgezindenarnhem.nl) vindt u
het laatste GemeenteNieuws op de landingspagina. Vaak zelfs met foto’s in
kleur! Als u dat fijner vindt, kunt u het ook printen en in de leesbak leggen.
De papieren versie kost (zonder kleurenplaatjes) ongeveer € 25 per jaar voor
ieder postadres. Indien u aangeeft aan de e-mailversie genoeg te hebben,
kunnen we als gemeente besparen en zo wat minder snel op ons
spaarbankboekje interen. Als alle leden met een e-mailadres dat doen, tikt dat
behoorlijk aan!
Op de ledenvergadering van zondag 1 november 10:00 uur jl. kon u bij het
onderwerp begroting hier meer over horen. We spraken ook over
reglementswijzigingen, waaronder de toevoeging van ‘een groene gemeente zijn’
aan één van onze doelstellingen. Als u mailt aan
redactie@doopsgezindenarnhem.nl met het bericht: ‘Voor mij is
GemeenteNieuws per e-mail genoeg’, dan levert u al de eerste bijdrage tot ons
streven om een groene gemeente te zijn. Zelfs als u thuis nog steeds uitprint, is
dat zo, want de postbezorging heeft ook CO2-emissie!
Zo hebben wij direct uw e-mailadres en kunnen we u tevens informeren over
zaken die niet tijdig in het GemeenteNieuws kunnen worden opgenomen!
Han Bohlken

AUTODIENST
Als vervoer een probleem is bij het deelnemen aan activiteiten van onze
Gemeente (diensten, gesprekskringen, etc.), kan men een kennis - die eveneens
deelneemt - vragen om mee te mogen rijden. Ook kan men gebruik maken van
de Regiotaxi of de Plusbus. Lukt dat niet zo makkelijk, dan is er de autodienst die
u kunt bellen (0316 - 343 358) met de vraag om hulp te organiseren. Als u
graag vaker naar kringen en/of diensten wilt gaan, maar transport toch als
bezwaar ervaart, geeft u dit telefonisch door aan de autodienst of u stuurt een
e-mail naar leren@doopsgezindenarnhem.nl
Namens Taakgroep Leren en Toerusten, Han Bohlken

OECUMENISCH PLATFORM
Christmas Carols in de Lutherse kerk
Twee Anglicaanse koren zorgen op zaterdag 19 december om 19.00 uur voor een
echte Engelse Kerstsfeer in de Lutherse kerk. Zij zingen, naar oude Engelse
traditie, de Service of Nine Lessons and Carols. Geen concert, maar een echte
Engelse ceremonie ter voorbereiding op het Kerstfeest.
De bij velen zo geliefde Christmas Carols
ontstonden in de vijftiende eeuw. Minstreels
vertaalden het Kerstverhaal in eenvoudige woorden
en muziek die voor iedereen te begrijpen waren.
Veel van hun liederen hadden een refrein dat door
alle luisteraars kon worden meegezongen. Vanaf de
zestiende eeuw werden deze populaire liederen
door de officiële kerk geweerd. Ze overleefden op
het platteland, waar men ze bleef zingen.
In de negentiende eeuw ontstond er een
hernieuwde belangstelling voor deze oude liederen.
De Anglicaanse Kerk schiep een nieuwe traditie:
the Ceremony of Nine Lessons and Carols. Korte bijbellezingen en liederen
wisselen elkaar af en vertellen samen het verhaal over de geboorte van Jezus.
Op uitnodiging van de in het Oecumenisch Platform-Noord-Oost samenwerkende
kerken zullen het Choir of St Mary and St Anna uit Haarlem en The Anglican
Singers uit Amsterdam deze ceremony komen verzorgen. De beide koren staan
onder leiding van dirigent Martin van Bleek. Voorgangers zijn Canon Geoffrey
Allen en Ds. Klaas Touwen. Zoals gebruikelijk zullen de aanwezigen naar
hartenlust kunnen meezingen!

	
  	
  
Gedicht	
  
	
  
Het	
  donker	
  kan	
  het	
  donker	
  niet	
  verdrijven	
  
alleen	
  licht	
  kan	
  het	
  donker	
  wegnemen	
  
Zo	
  kan	
  haat	
  de	
  haat	
  niet	
  verdrijven	
  
Alleen	
  liefde	
  kan	
  de	
  haat	
  wegnemen1	
  
	
  
Het	
  donker	
  van	
  de	
  haat	
  zal	
  verdwijnen	
  
Als	
  wij	
  het	
  licht	
  van	
  liefde	
  laten	
  schijnen	
  
In	
  december	
  vieren	
  wij	
  het	
  feest	
  van	
  het	
  licht	
  
Geef	
  dat	
  licht	
  elke	
  dag	
  een	
  gezicht	
  
	
  
Iedereen	
  is	
  drager	
  van	
  de	
  bron	
  van	
  licht	
  
Sommigen	
  verspreiden	
  het	
  licht	
  als	
  kaars	
  
Anderen	
  als	
  de	
  spiegel	
  die	
  de	
  kaars	
  weerspiegelt	
  
Als	
  dragers	
  van	
  licht	
  zijn	
  wij	
  allen	
  één.	
  
	
  
1

Menno	
  van	
  Setten	
  
	
  Geïnspireerd	
  op	
  uitspraken	
  van	
  Lao-‐Tzu	
  

AGENDA VOOR DECEMBER / JANUARI 2016
Do.

03 dec.

20:00

Kerkenraad

Zo.

06 dec.

10:00

Dienst: 2e Advent, Minze
Postma
Organist: Wijnand Klaver
Sluiting kopij GemeenteNieuws
Middagkring
Rondom 30

Ma. 07 dec.
Di.
08 dec.
Wo. 09 dec.

12:00
14:30
18:30

Zo.

13 dec.

10:00

Do.
Zo.

17 dec.
20 dec.

20:00
10:00

Do.
Vr.

24 dec.
25 dec.

10:00
10:00

Zo.

03 jan.

14:30

Zo.

03 jan.

Zo.

03 jan.

Wo. 06 jan.
Di.
12 jan.
Do. 14 jan.

Aansluitend
Aansluitend
18:30
20:00
20:00

Zo.

10:00

17 jan.

Dienst: 3e Advent, samen
met Parkstraatgemeente
Marieke Fernhout en Paul F.
Thimm
mmv Nieuw Betuws Kamerkoor
Petra Polman (piano)
Avondkring
Dienst: 4e advent, Paul F.
Thimm
Organist: Bas Wuite
Bijbelkring
Dienst: kerst, Paul F. Thimm
Organist: Bas Wuite
Voortzetting ledenvergadering
van 1/11 2015
Extra ledenvergadering

Bij Marjan van
Binsbergen, Arnhem
Waalse kerk

Bij Roeleke, Velp
Pieter en Dieuwertje,
Arnhem
Waalse kerk

Bij Roeleke, Velp
Waalse kerk

Greet vd Klaauw
Waalse kerk
Waalse kerk
Waalse kerk

Nieuwjaarsbijeenkomst

Waalse kerk

Rondom 30
Themadienstcommissie
Taakgroep Leren & Toerusten

?
Fa. Zewald, Arnhem
Waalse kerk

Oec. Dienst, eenheid van de
christenen

Syrisch katholieke
kerk

Sluitingsdatum en tijd voor inzenden kopij voor het Gemeentenieuws: uiterlijk
maandag 7 december 2015 vóór 12.00 uur naar het e-mailadres:
redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar Anke Mendels.
Hoe eerder u kopij instuurt, des te sneller het op de website kan staan!

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

