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Macht en glorie
In de musicalfilm Jesus Christ Superstar uit 1973 worden de
laatste levensdagen van Jezus op indrukwekkende wijze
geportretteerd. Ik vermoed dat velen van u de film of de musical hebben gezien of er
in ieder geval van hebben gehoord. De tekst die mij het meest raakt en inspireert
wordt gezongen door Jezus:
“Noch jij, Simon, noch de vijftigduizend, noch de Romeinen, noch de joden, noch
Judas, noch de twaalf discipelen, noch de priesters, noch de Schriftgeleerden, noch
Jeruzalem zelf…
Zij begrijpen niet wat macht is,
Zij begrijpen niet wat glorie is,
Zij begrijpen het helemaal niet, begrijpen het helemaal niet.”
Wat betekenen die begrippen eigenlijk, macht en glorie? Ik had de unieke kans om
deze vraag voor te leggen aan de hoofdrolspeler uit
Jesus Christ Superstar, Ted Neeley. Ruim 40 jaar na de
première van de musical in 1971 treedt hij nog steeds
op als Jezus. In december trad hij met een Italiaanse
groep op in Nederland. Ted Neeley (ik mag Ted zeggen)
staat erom bekend dat hij na afloop van een optreden
alle tijd neemt voor gesprekken met de fans. We
hebben tot half drie in de nacht moeten wachten, maar
uiteindelijk kwamen we (ondergetekende, Irene en
onze vriendin Hanne) in gesprek met Ted. Hij is klein
van stuk, maar heeft een sterk spirituele uitstraling en
veel wijsheid vergaard over de jaren. Hij vertelde dat
wat de film wil meegeven niet religieus is, maar
spiritueel. Voor hem gaat glorie over de kleine dingen
in het leven, waar we dankbaar voor mogen zijn (en waar we misschien wel te weinig
bij stilstaan). Het hebben van een fijne familie, het zorgen voor anderen, en het
overwinnen van hebzucht, woede en ego zijn voor hem voorbeelden van glorie.
Over macht hebben we het niet expliciet gehad, maar hij vertelde ons wel een verhaal
waarin hij zich mijns inziens van zijn machtigste kant liet zien. De musical Jesus Christ
Superstar ging in 1971 in New York in première, en buiten het gebouw was er een
demonstratie tegen de musical door conservatieve christenen die de musical
godslasterlijk vonden. Hoe ging Ted hiermee om? Hij nodigde een demonstrant uit om
als gast van hem te komen kijken, en die demonstrant kon achteraf laten weten wat
er mis was met de musical zodat ze de musical zouden kunnen aanpassen. De
demonstrant nam de uitnodiging aan en was achteraf zo enthousiast dat hij zijn
mededemonstranten aanmoedigde om ook te gaan kijken. In dit verhaal is macht niet
het negeren en wegdrukken van tegengeluiden, maar juist het openstaan voor andere
perspectieven en vooral ook de verbinding leggen met de mens achter de
demonstrant. Het perspectief van de demonstrant, die zonder de musical gezien te
hebben al dacht te weten dat de musical godslasterlijk was, werd door de uitnodiging
van Ted verbreed, wat uiteindelijk heeft geleid tot enthousiasme over de musical. Zo
ziet u maar weer, onbekend maakt onbemind!
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In een wereld vol met geweld, hebzucht en doorgeslagen individualisme zijn de
begrippen macht en glorie nog altijd zeer relevant. Wat is macht eigenlijk en hoe gaan
we ermee om? Heeft het te maken met formele politieke macht die
d ten dienste kan
staan van onszelf, onze eigen etnische groep of ons eigen land? Of gaat het om ieder
ander met liefde en compassie tegemoet te treden, hoe verschillend die ander ook
lijkt te zijn? En wat is glorie precies? Is het zoveel mogelijk verdienen,
verdiene de beste zijn in
een competitie, beter zijn dan anderen? Of gaat het om het koesteren van de kleine
dingen in het dagelijks leven, waar we wellicht te weinig bij stilstaan en die we
misschien wel teveel voor lief nemen?

Menno van Setten

BIJ DE DIENSTEN
7 februari: gezamenlijke dienst in de Parkstraatkerk
Op zondag 7 februari hebben we een gezamenlijke dienst in de Parkstraatkerk om
10.15 uur. In die dienst zullen we de film ‘The stones cry out’ gaan zien en met Irene
van Setten doorpraten over het actuele thema van het conflict tussen Israëli’s en
Palestijnen. Met name de ingewikkelde positie van christelijke Palestijnen komt in
beeld. Irene is met de vredesorganisatie Christian Peacemakers Team (CPT) in het
Midden-oosten geweestt en is bereid om in te gaan op onze vragen.
Zie voor uitgebreide informatie verderop in dit nummer.
21 februari: onze eerste dienst in de lijdenstijd
28 februari: deze dienstt wordt geleid door Rik Harmsen die zichzelf voorstelt: “Mijn
naam is Rik Harmsen, ik ben 35 jaar, getrouwd met Annegreet en vader van Jesse.
Op zondag 28 februari mag ik bij jullie de dienst leiden. Zes jaar geleden heb ik de
jongeren lekenpreekcursus gedaan. Sindsdien ga ik zo nu en dan voor in een
Doopsgezinde gemeente.
Het thema van de dienst is (ver)oordelen; we gaan aan de hand van een tekst uit het
Johannesevangelie nadenken over vragen als: Mag ik iemand
veroordelen/beoordelen? Wat is het verschil tussen oordelen en veroordelen? En wat
zegt Jezus hierover?”
Hij hoopt ons te ontmoeten op de 28e! Laten wij die hoop in vervulling gaan?
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6 maart 2016: themadienst. Middenin
Midden de 40-dagentijd
dagentijd valt 6 maart 2016. Het thema
van deze dienst zal liggen rond het getal 40. U weet het misschien niet,
niet maar het
getal 40 speelt op een aantal plaatsen in de Bijbel een prominente rol. Zo worden met
het getal 40 de volgende associaties gemaakt:
-

Verwachting
Voorbereidingstijd
Nieuwe tijd
Vasten en boetedoening
Zuivering, quarantaine

Net als vorig jaar
aar in de Watermolen in Park Sonsbeek zal de themadienst van 6 maart
op een andere plek gehouden worden. De exacte plek is nog niet bekend maar zal in
ieder geval in de gemeente
emeente Arnhem liggen. De dienst start om 11.30 uur en zal lopen
tot 12.30 uur. Daarna lunchen we met z’n allen. Neemt u allen wat lekkers mee!
In het Gemeentenieuws van maart volgen meer details.
Commissie Themadiensten

VAN DE KERKENRAAD
Wijzigingen reglementen
In de ledenvergadering van 3 januari jl. zijn de wijzigingen in de reglementen
vastgesteld. De nu geldige reglementen zijn te vinden op onze website.
Kies Publicaties en dan Statuten en reglementen. Wie een exemplaar op
papier wenst kan dat vragen aan een van de kerkenraadsleden.
Bericht van de predikant
Door tijdgebrek is het Bericht van de Predikant bij de ledenvergadering overgeslagen
met de belofte dat dit voor op verzoek beschikbaar komt.
kom . Dit stuk is op papier op te
vragen bij de predikant of de kerkenraad. Bij een verzoek naar
kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl wordt het u per email toegezonden.
Han Bohlken

Geloven met een glimlach
Slim aangepakt
Een man die in zijn plaats als gierig bekend staat, valt in een kanaal en is aan het
verdrinken. Mensen die in de buurt zijn, lopen naar hem toe en roepen: “Geef uw
hand, geef uw hand…”. Maar de man reageert niet en blijft in het water spartelen.
Ineens komt oude wijze Frans langs en zegt: “Die geeft nooit iets. Jullie moeten hem
toeroepen: ‘Neem onze handen…”
En inderdaad,
nderdaad, meteen grijpt de man naar de uitgestrekte handen en laat zich naar de
kant trekken.
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Goedkoop
Bij het verlaten van de kerk begint vader te mopperen over de preek, het orgelspel en
de gemeentezang. Maar Grietje weet haar vader gelukkig te kalmeren: “Pa, wat heb
je toch? Kijk, voor die twintig cent die je voor ons gehele gezin in de collectezak doet,
was het programma van een uur toch echt niet gek. Waar krijg je zoiets nog voor zo
weinig geld!”
Paul F. Thimm

OPBRENGSTEN COLLECTEN
december
Eigen gemeente
€
284,77
Werkverband
€
17,15
geweldloos
samenleven
Artsen zonder grenzen €
214,15

BESTEMMINGEN COLLECTE
februari
7 feb.
Inloophuis Almere (ADS)
21 feb.
Gelderse natuur- en
milieufederatie
28 feb.

Doopsgezind Wereldwerk

LEDENADMINISTRATIE
Verhuisd: Br. R. Fennema, per 05-01-2016 naar verpleeghuis ‘de Molenberg’,
Molenberg 2, 6862 EZ te Oosterbeek.
Vriend van de gemeente: per 03-01-2016 mw. F.W. de Jong-Dijkstra, De Beemd 48,
6903 AG te Zevenaar. Tel: 0316-524311.
Onno en Marjan van Binsbergen

UITNODIGING PRESENTATIE EN FILMVERTONING
‘The stones cry out’
Op zondagochtend 7 februari, tijdens de
gezamenlijke dienst met de Parkstraatgemeente,
zal ik vertellen over mijn belevenissen bij Christian
Peacemaker Teams (CPT). Christian Peacemaker
Teams staat voor een geweldloze aanwezigheid in
plaatsen waar dialoog wordt bemoeilijkt of zelfs
onmogelijk is door grote machtsongelijkheid.
Uitgangspunt voor CPT is dat Christus een geweldloze weg heeft voorgeleefd en dat
wij kiezen om vanuit dezelfde basiskeuze te leven. Het betekent dat CPT op enkele
plaatsen in de wereld teams heeft, die zijn uitgenodigd door plaatselijke organisaties
om hen te ondersteunen bij het geweldloos opkomen voor hun bestaansrechten. CPT
is actief in onder andere Colombia, Noord-Irak, Palestina en Canada.
Ik ben in het najaar van 2011 naar Israël en Palestina geweest, en heb in januari
2012 de training gevolgd om CPT'er te worden. De ochtend zal beginnen met een film
over Palestijnse christenen om een beeld te geven van de situatie in het huidige
Palestina en Israël. De naam van de film is ‘The stones cry out’ - vertaald naar het
Nederlands ‘De stenen schreeuwen het uit’.
Daarna zal ik vertellen over mijn eigen ervaringen en hoe de situatie daar invloed
heeft op de samenleving hier. Dit werkt ook omgekeerd. Wij kunnen hier, dicht bij
huis, invloed hebben op een situatie die in eerste instantie ver van ons bed lijkt. De
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nadruk zal liggen op de persoonlijke ervaringen die ik heb opgedaan in mijn training
en werk voor CPT. Na afloop zal er voldoende ruimte zijn om vragen te stellen.
Graag tot dan! Meer informatie over CPT in Nederland is te vinden op www.cpt-nl.org
Let op: aanvangstijd 10:15 uur in de Parkstraatkerk!
Gezamenlijke lunch na afloop
Na afloop van deze bijzondere dienst is er de mogelijkheid om gezamenlijk te lunchen
bij de Parkstraatgemeente.
In verband met de inkoop liefst vóór 1 februari laten weten of u daar gebruik van
maakt per email: leren@doopsgezindenarnhem.nl of telefonisch via Han Bohlken
0316-343358, of na afloop van de dienst op 31 januari a.s.
Irene van Setten,
medecoördinator van Christian Peacemaker Teams in Nederland

Syriërs
Toen wij op 3 januari iets na tweeën voor de Waalse Kerk stonden om spullen uit te
laden vroegen een paar Syrische jongens (die net de bijeenkomst van het
Stadspastoraat verlieten) of ze even konden helpen. Dat leek mij niet nodig, maar ze
deden het toch! Vluchtelingen steken blijkbaar graag de handen uit de mouwen. Toen
dat klaar was, vroeg een tolk of ze nog verder konden helpen, want Syrische jongens
zijn sterk! Ik dacht even aan de gemiddelde leeftijd van onze gemeenteleden
gemeentelede en vroeg
hen of ze de schragentafels naar beneden wilden dragen en dat deden ze met plezier.
Na twee tafels zei een Nederlander (COA?) dat dit wel genoeg was. Prompt gingen ze
toch de derde tafel halen, want blijkbaar steken vluchtelingen graag de handen uit de
mouwen! We hebben ze hartelijk bedankt. Duidelijk, dat vluchtelingen niet alleen
komen om te profiteren!
Han Bohlken

WAAROVER SPRAKEN ZIJ

Middagkring
Op dinsdag 8 december jl. bespraken wij hoofdstuk 1 van het themaboek ‘Geroepen
om te leven’. Bijbelverhalen vertellen geen wetenschappelijk verhaal en zetten geen
geschiedkundige feiten op een rij. Psalm 104 is een lofpsalm, waarin de dichter uiting
geeft aan zijn geloof dat alles met God is verbonden. De wonderen van de schepping
beschrijft
ft hij volgens het wereldbeeld dat men toen had, namelijk de aarde als een
soort platte pannenkoek met eronder, eromheen en erboven water.
Paul: “De Bijbel wil geen natuurkundeboek zijn. De teksten zijn poëtisch en getuigen
van geloof.”
Wij lezen de 34 verzen
zen zowel in de Naardense vertaling als in de gewone taal. Een
aantal teksten geeft aanleiding tot nadere beschouwing. Enkele hiervan stippen wij
aan. Vers 1 (Naardens) zegt: “Zegen mijn ziel.” Volgens Plato (met Aristoteles de
grootste filosoof van de oudheid)
heid) is het lichaam een kerker waaruit de ziel bij de dood
ontsnapt. De ziel dat ben jezelf.
Paul: “De verzen 5 t/m 9 getuigen van de wijsheid van het scheppingsverhaal. De
aarde is ons toevertrouwd. De tekst getuigt tevens van de scheiding van water en
land.”
and.” Vers 9 (gewone taal): “U hebt grenzen gemaakt voor het water, nooit meer zal
het de aarde bedekken.” Vers 13 (gewone taal): “U laat het regenen op de bergen.”
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De tekst hierna laat zien wat regen teweeg brengt: “Het gras ontspruit, de
Libanonceders worden verzadigd. Uw bomen zijn altijd groen. Daar maken de vogels
hun nesten.”
Vers 15 (Naardens) spreekt over wijn, die het hart van een mens
verheugt. Paul: We denken hierbij aan de tempelmusici en David met de harp. Vers
19 (gewone taal) betreft de tijdsindeling: ”U hebt de maan gemaakt, de zon gaat
onder als U dat zegt.”
Paul leest ons tot slot voor uit het zonnelied van de Egyptische priester-koning
Echnaton die leefde omstreeks 1360 voor Christus. Volgens de jonge koning was er
maar een god. Die ene god was Aton, de god van de zon. Voor deze god had
Echnaton een prachtig lied gemaakt dat de gebeurtenissen van de schepping
weergeeft. Echnaton was een omstreden farao, omdat hij het polytheïsme afschafte
en verving door het geloof in een god: Aton, de zonneschijf.
Sjoerd Lichtenbelt
Rondom 30
Na een heerlijk diner van masterchef Pieter hebben we gesproken over de
erediensten. Wat zijn nou redenen om wel of niet naar de zondagse dienst te gaan, en
welke elementen zijn juist wel en niet aantrekkelijk aan de dienst? Een dienst bestaat
doorgaans uit de volgende elementen: het Woord van God, de gemeenschap, lofzang,
gebed, troost, uitdaging en gastvrijheid. We blijken onderling te verschillen in de
elementen die we het aantrekkelijkst vinden
aan de dienst. Uiteindelijk is elke dienst weer
anders, en de ene keer zal het je meer
aanspreken dan een andere keer. We spraken
ook over of we iets missen aan de huidige opzet
van de zondagse diensten. Kerkgangers kunnen
door het deponeren van een papiertje in de
mand voor gebedsintenties aangeven voor wie
zij willen (laten) bidden. Misschien kan er een
actievere vorm worden gekozen, bijvoorbeeld
door mensen zelf een kaarsje te laten
aansteken voor wie zij samen met de andere
aanwezigen willen bidden. Het zou een actief en
meditatief moment kunnen zijn, waarin wij samen stilstaan bij en bidden voor
degenen aan wie we denken.
Menno van Setten

KINDEROPVANG
Vanaf 2016 streven we ernaar - om bij alle door ons georganiseerde diensten in de
Waalse Kerk - iemand te hebben die kinderen opvangt tijdens de dienst als daaraan
behoefte is. Nu doen de zusters Akke-Clara Thimm, Wil van Gelderen, Elaine Bohlken
en Eline Huibers dat. Akke-Clara is maar beperkt beschikbaar omdat zij op zondag
vaak elders moet preken. Een enkele keer moeten we een beroep doen op een
jongere om het schema rond te krijgen.
Voor wie graag naar de dienst wil, maar ook de verantwoordelijkheid heeft voor kleine
kinderen: Kom gerust, opvang wordt geregeld!
Voor wie ook zo af en toe wil helpen met kinderopvang: we ontvangen je aanmelding
graag, want het is hard nodig dat meer broeders en zusters dit willen doen. Vaak kun
je gewoon de dienst bijwonen. Opgeven bij voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl of
0316-343358.
Han Bohlken
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Over de ledenvergadering
Op 3 januari jl. hielden we voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst (en
aansluitend aan een activiteit van het Stadspastoraat) een ledenvergadering. Op deze
vergadering moest alles aan bod kunnen komen wat op 1 november 2015 in de knel
was gekomen en de daarvoor geraamde tijd was duidelijk veel te krap. Mea culpa!
En onder druk van deze omstandigheden vergat ik helemaal dat Menno het stuk over
de reglementen zou leiden; hij zat hier ook veel beter in dan ikzelf. Mea culpa.
Bij de laatste rondvraag vergat ik te melden, dat Atie Kemper is gestopt met haar
werk voor de redactie. We hadden een mooie bos bloemen als dank voor haar
gekocht. Die bloemen en de dank heb ik haar die dag nog wel doen toekomen. Ik had
dat ook in de vergadering moeten noemen, want bij de volgende vergadering zou de
bos bloemen niet meer zo mooi zijn… Mea maxima culpa!
In de ledenvergadering van 3 januari zijn de wijzigingen in de reglementen
vastgesteld. De nu geldige reglementen zijn te vinden op onze website.
Kies Publicaties en dan Statuten en reglementen. Wie een exemplaar op
papier wenst kan dat vragen aan een van de kerkenraadsleden.
Han Bohlken

VOORJAARSCONFERENTIE DOOPSGEZIND WERELDWERK
Thema: water
In het weekend van 5 en 6 maart vindt de voorjaarsconferentie van Doopsgezind
WereldWerk plaats, deze keer in Fredeshiem. De conferentie wordt gehouden rond het
thema water. Water als bron van leven maar ook als bron van conflict. Wat kost
water? Hoeveel water is er nodig voor de productie van katoen? Wat betekent de
stijging van de zeespiegel? Water als energiebron!
De jongeren (16–30) en de groep 30+ beginnen op vrijdagavond 4 maart om 18.00
uur. Op zaterdagochtend houdt WereldWerk om 10.30 uur de jaarlijkse
‘Vriendenvergadering’. Er is, van de lunch op zaterdag tot de lunch op zondag, opvang
voor de allerkleinsten (0–4 jaar) en voor de kinderen van 5–15 jaar is er een eigen
programma. Kosten van deelname zijn voor kinderen vanaf 4 jaar € 15,00; voor niet
werkende jongeren € 27,50 en voor volwassenen naar draagkracht € 55,00, € 82,50
of € 97,50.
Wie wil onze gemeente hier vertegenwoordigen? Je wordt wel geacht hierover iets te
vertellen in de open ruimte, maar krijgt in overleg met de penningmeester ook een
bijdrage in de deelnamekosten.
Aan het programma wordt nog gewerkt, maar aanmelden is al mogelijk via
leren@doopsgezindenarnhem.nl.
Anne-Rie Bus, Menno van Setten, Han Bohlken
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AGENDA VOOR FEBRUARI / MAART 2016

Wo.

03 febr.

18.15

Rondom 30

Do.
Zo.

04 febr.
07 febr.

19.30
10.15

Ma.

15 febr.

12.00

Wo.
Do.
Zo.

17 febr.
18 febr.
21 febr.

20.00
20.00
10.00

Wo.
Do.
Zo.

24 febr.
25 febr.
28 febr.

14.30
20.00
10.00

Wo.
Zo.

02 mrt.
06 mrt.

18.15
10.00

Wo.
Za.

09 mrt.
12 mrt.

20.00

commissie themadiensten
t
Gez. Dienst met
Parkstraatgemeente
Film ‘The stones cry out’ 
na afloop lunch!
Deadline kopij
Gemeentenieuws
Geloofsoriëntatie
Avondkring
Dienst Paul F. Thimm
pianist: Bas Wuite
Middagkring
Taakgroep Leren & Toerusten
Dienst Rik Harmsen
organist: Wijnand Klaver
Rondom 30
Dienst voorbereid door
commissie themadiensten
organist:
rganist: Van Vreden
Geloofsoriëntatie
Ringvergadering

Zo.

20 mrt.

10.00

Wo
Do.

23 mrt.
24 mrt.

14.30
19.30

Zo.

27 mrt.

10.00

Zo.

03 april

10.00

Palmpaasdienst Paul F.
Thimm
orga
rganist: Wijnand Klaver
Doopjubilarissen
Middagkring
Avondmaalsdienst Paul F.
Thimm pianist: Bas Wuite
Thimm;
Paasdienst Paul F. Thimm
organist:
rganist: Wijnand Klaver
Opening en
voorjaarsvergadering
oorjaarsvergadering

Dieuwertje & Pieter,
Arnhem
fam. Zewald, Arnhem
Parkstraatkerk

Menno & Irene, Arnhem
Roeleke Middelkoop, Velp
Waalse kerk
Roeleke Middelkoop, Velp
Menno, Arnhem
Waalse kerk

wordt nog bekend
gemaakt
Menno & Irene, Arnhem
Doopsgezinde Kerk
Almelo
Waalse kerk

Roeleke Middelkoop, Velp
Aula van Nieuw
Schoonoord, Velp
Waalse kerk
Waalse kerk

Sluitingsdatum en tijd voor inzenden kopij voor het Gemeentenieuws:
Gemeentenieuws
uiterlijk maandag 15 februari 2016 vóór 12.00 uur naar het e-mailadres:
e
redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar A. Mendels, met een kopie aan de
andere redactieleden.
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- LOODGIETERS - LEIDEKKERS KOPERWERKEN Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater
afvoeren en overige lood-,, zinkzink en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.
Komo gecertificeerd Zinkmeester

Kerkakkers 46, Groessen
Tel. 0316-524050
0316
www.vanwelyleidekkers.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.
BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem
rnhem | T 026 36 22 333 | info@bsw.nl | www.bsw.nl
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VERTAALBUREAU
Elaine Bohlken
Valeriusstraat 73,
6904 DL Zevenaar
tel.: 0316 - 343358, email: vertaalbureau@bohlken.nl

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem
Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Wat valt je op aan de Doopsgezinde Gemeente Arnhem?
Arnhem
Wij zijn niet een gemeente van grote, anonieme aantallen.
Onze leden en vrienden kennen elkaar, ook al wonen ze in
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
on
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
gezellig bij de koffie met elkaar te praten.
Er is ruimte en respectt 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
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