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GEEN UITLEG IN DE KERK A.U.B.
Een merkwaardig bord. Ik frons mijn wenkbrauwen.
Hebben we niet juist als kerk, als christenen heel veel uit te leggen? Waarom
besteden we anders in de opleiding van
predikanten en in de gesprekskringen in onze
gemeente zoveel aandacht aan het uitleggen
van bijbelteksten, geloofservaringen,
doopsgezinde inzichten? Mag je daar niet
meer praten, vragen stellen en antwoorden
zoeken?
Dit bord met de merkwaardige aanwijzing
bevindt zich in Jeruzalem, aan de voet van de
Olijfberg in de tuin van Getsemane. Het hangt
aan de deur van een kerk die in de twintigste
eeuw gebouwd is om te herinneren aan de
uren die Jezus na het
Getsemane, Jeruzalem, foto van Gerhard Zinn
uit tijdschrift “Werkstatt für Liturgie und Predigt, maart 2016

laatste avondmaal met zijn leerlingen daar heeft doorgebracht om te bidden. Hij was
daar begeleid door een paar van zijn discipelen. Toch voelde hij zich alleen, want ze
waakten niet met hem maar vielen in slaap. We weten dat uit het lijdensverhaal aan
het slot van de evangeliën (Marc. 14:32-42, Matt. 26:36-46 en Luc. 22:40-46).
‘Geen uitleg in de kerk a.u.b.’. Het betekent iets heel anders dan je denkt als je het
uit zijn verband rukt. Er wordt mee bedoeld: “Verstoor de stilte niet, jullie reisleiders
uit de hele wereld, door hardop aan jullie groepen uit te leggen wat op deze plek
gebeurd is en welke kerken in de loop der eeuwen er allemaal hebben gestaan, waar
nu de ‘Kerk van alle volkeren’ of Doodsangstbasilica’ staat.”
Verstoor de sfeer van meditatieve stilte niet met allerlei nuttige, interessante
verklaringen en wetenswaardigheden.
Mijn gefronste wenkbrauwen ontspannen zich. Uitleg is heel goed, maar niet altijd en
overal. Professor Erik Borgman, katholiek gastdocent op ons Doopsgezinde
Seminarium zei laatst (ik zeg het in mijn eigen woorden): “Geloven is met andere
ogen kijken naar de werkelijkheid en anderen daarin meenemen. Jezus leerde zijn
leerlingen ook om gewoon met open ogen naar Gods schepping te kijken en zich
daarover te verwonderen.”
Ik vind dat prachtig. Geloven is dus meer dan woorden en meer dan ‘daden gaan
woorden te boven’. Geloven betekent niet dat je alles met je verstand moet kunnen
verklaren en uitleggen, maar ook soms je mond houden en stil zijn om je te kunnen
verwonderen.
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De ‘Stille week’ en Pasen nodigen ons uit om in stilte na te denken over Gods weg.
Deze weg heeft Jezus door het lijden heen naar een nieuw bestaan van hoop na Pasen
geleid. We hoeven niet alles tot de bodem toe en hardop te verklaren, maar het in de
stilte laten doordringen in je hart en in je verstand. Ruimte laten om je te
verwonderen dat het voor God niet ophoudt met lijden en sterven, maar dat zijn liefde
en trouw onbegrensd zijn. Gods wereld overstijgt ons menselijke
voorstellingsvermogen van tijd en leven op aarde ruimschoots.
Ik wens een ieder van u speciaal in deze tijd naar Pasen toe en zeker ook daarna,
momenten van weldadige stilte en van hoopvolle verwondering. Dat we met elkaar en
met anderen mogen kijken naar de werkelijkheid met een groeiend vertrouwen op
God.
Paul F. Thimm

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 6 maart komen we bij elkaar voor een bijzondere themadienst. Het thema van
de dienst laat zich het beste samenvatten als ‘40’. In de Bijbel neemt het getal 40 en
de tijd 40 dagen en 40 jaren een aantal bijzondere plekken in. Tijdens de dienst van 6
maart zullen we die met elkaar gaan ontdekken. Na de dienst willen we met elkaar
lunchen.
Plaats:
Zaal Binnenhof in Insula Dei, Velperweg 139, 6824 HK Arnhem
Tijd:
Van 11.30 tot 14.00 uur
Parkeren:
Er kan goed worden geparkeerd, P lang volgen (is in het bos!).
Lift aanwezig om de paar treden te overbruggen.
Meenemen: Lunch voor jezelf en om te delen; als we allemaal iets lekkers
meenemen is er voldoende voor iedereen.
Zondag 20 maart feliciteren we onze leden met een dooplustrum in de dienst van
Palmzondag.
Donderdag 24 maart vieren we avondmaal in “Nieuw Schoonoord”. De dienst begint
om 19:30 uur. Bij de uitgang is er een collecte voor Doopsgezind Wereldwerk.
Zondag 27 maart is er een feestelijke Paasdienst, om 10:00 uur in de Waalse Kerk.

VAN DE KERKENRAAD
Agenda voor de voorjaarsledenvergadering
Datum: zondag 3 april 2016
Tijd: 10:00 uur
Plaats: Waalse Kerk, Arnhem
1.
2.
3.
4.
5.

Welkom door de voorzitter br. J.R. Bohlken
Opening door de predikant br. P.F. Thimm
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Ingekomen en uitgaande post
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6. Notulen ledenvergaderingen
a. Ledenvergadering 1 november 2015 en voortzetting op 3 januari 2016
b. Notulen ledenvergadering 3 januari 2016
7. Nut van het jaarverslag van de secretaris
a. Beeldvorming
b. Besluitvorming
8. Vragen naar aanleiding van jaarbericht 2015 van de predikant br. P.F.
Thimm
9. Amendement op begroting 2016: voorstel externe diaconie
10.Jaarstukken 2015
a. Presentatie door de penningmeester vr. Menno van Setten
b. Verslag financiële commissie over 2015
c. Voorstel tot decharge van de penningmeester voor het gevoerde
beleid in 2015
11.Stichting VermogensBeheer DGA in 2015 door voorzitter br. Wessel Selis
12.Verslag kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over jaarstukken
2015
13.Voorstel aangaande beheer van het vermogen van de Doopsgezinde
Gemeente Arnhem
a. Presentatie door penningmeester vr. Menno van Setten
b. Advies financiële commissie
c. Stemming over het voorstel
14.Rondvraag
15.Sluiting
De vergaderstukken van de agendapunten 6, 7, 8, 9, 10 en 13 zijn op te vragen bij de
kerkenraad. Vermeld in uw verzoek of u alle vergaderstukken wilt ontvangen of alleen
van bepaalde agendapunten.
Voorstel externe diaconie
De ledenvergadering van 1 november jl. heeft de penningmeester c.q. de kerkenraad
verzocht om met een voorstel te komen waarin onder meer een percentage van de
inkomsten wordt gereserveerd voor externe diaconie, als amendement op de
begroting voor het boekjaar 2016. Hieronder treft u het voorstel aan.
Het voorstel omvat twee aspecten:
1) hoeveel we als gemeente uitgeven aan externe diaconie;
2) hoe we het geld bestemmen voor goede doelen.
1) Hoeveel geld geven we als Gemeente uit aan externe diaconie?
De kerkenraad stelt voor het bedrag als een drietrapsraket samen te stellen:
a) € 650 als basisbedrag, betaald uit algemene middelen (de huidige langlopende
verplichtingen voor adoptiekind en SODA ouderenvakanties en jongerenkampen
in Malburgen);
b) 2% van rente- en dividendopbrengsten van de DGA in het afgelopen boekjaar
(voor dit jaar €160 als er, zoals begroot, € 8000 aan rente- en
dividendopbrengsten zijn);
c) het totaal van wat leden en vrienden ‘gelabeld’ storten op de bankrekening van
de DGA. Zij kunnen deze giften onder voorwaarden aftrekken van de
belastingen.
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Overwegingen:
-‐ De gemeente heeft twee adoptiekinderen en maakt ook al jarenlang geld over
naar SODA. Het is goed om deze aangegane verplichtingen te continueren.
-‐ Er is zowel een collectieve als een individuele verantwoordelijkheid. De
gemeente geeft het goede voorbeeld door geld uit algemene middelen te
besteden. Leden en vrienden nemen zelf verantwoordelijkheid door geld te
storten en kunnen de bestemming van hun geld zelf bepalen.
-‐ Het is goed om een deel van rente- en dividendopbrengsten te bestemmen voor
externe diaconie. Je kan het als een soort rendementsheffing zien. Als de
gemeente financieel beter wordt dan mag de wereld daar ook van
meeprofiteren (voor 1/50e deel).
-‐ Er kan ook een negatief rendement zijn en dan is het goed om een basisbedrag
te reserveren. Verder is het verstandig om naast het basisbedrag de uitgaven
aan externe diaconie af te laten hangen van de financiële situatie van de
gemeente.
-‐ Fonds Nieuw Schoonoord, waarvan salariskosten predikant worden betaald, is
een apart fonds dat niet aangeslagen moet worden voor externe diaconie, want
daar is het niet voor bedoeld.
-‐ Contributie voor Oiko credit is geen externe diaconie maar lidmaatschap van
deze organisatie. Daarom wordt deze contributie niet meer onder externe
diaconie geboekt maar onder lidmaatschappen.
-‐ Leden en vrienden worden actief aangemoedigd om geld te geven voor doelen
die zij goed vinden. Zij kunnen hier een belastingvoordeel bij krijgen als ze
deze verplichting voor een periode van tenminste vijf jaar aangaan.
2) Waaraan geven we als Gemeente geld voor externe diaconie?
De kerkenraad stelt het volgende voor:
a) € 400 voor adoptiekinderen. Wat leden en vrienden verder overmaken voor
adoptiekinderen wordt erbij gestort, dus € 400 komt uit algemene middelen;
b) € 250 voor SODA;
c) de opbrengst van het percentage van rente- en dividendopbrengsten wordt
eerlijk verdeeld over de goede doelen op het collecterooster, inclusief de
diaconale ADS-doelen;
d) leden en vrienden bepalen zelf waar hun bijdragen terechtkomen. Er is een lijst
van 20 tot 25 goede doelen waar de leden uit kunnen kiezen. Deze lijst wordt
regelmatig aangepast door suggesties van leden en vrienden. Een uitzondering
wordt gemaakt voor incidentele acties zoals (natuur)rampen. Als men graag
geld wil doneren aan slachtoffers van bijvoorbeeld een tsunami of een oorlog
dan is dat natuurlijk mogelijk!
Overwegingen:
-‐ De gemeente heeft twee adoptiekinderen en maakt ook al jarenlang geld over
naar SODA. Het is goed om deze aangegane verplichtingen te continueren.
-‐ Het is goed om elkaar als leden en vrienden te informeren en elkaar te
stimuleren om te geven.
-‐ Het is verstandig om als gemeente met een beperkte lijst van mogelijke doelen
te werken, zowel ter inspiratie voor de leden van welke doelen er allemaal zijn
en op welk gebied (vrede, sociaal, groen), als praktisch in die zin dat de
penningmeester niet voor elk uniek doel het rekeningnummer hoeft op te
zoeken en het bedrag per doel niet van al te beperkte omvang is. Het voorstel
is een lijst van ongeveer 20 tot 25 goede doelen die geordend zijn in de
thema’s vrede, sociaal en groen. Door het hanteren van zo’n uitgebreide lijst is
de individuele keuzevrijheid voldoende gewaarborgd. Suggesties voor bepaalde
doelen kunnen jaarlijks, samen met het vaststellen van het collecterooster,
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-‐

-‐

worden besproken en eventueel worden toegevoegd aan de lijst van goede
doelen.
Leden en vrienden kunnen met belastingvoordeel (bij aangaan periodieke
verplichting voor tenminste vijf jaar) via de gemeente geld doneren aan goede
doelen. Door dit belastingvoordeel kunnen ze ‘meer doneren voor hetzelfde
geld’. Dit kan actief bekend worden gemaakt, zowel wat betreft externe
diaconie, als wat betreft de ledenbijdragen. Hierdoor kan meer geld worden
binnengehaald.
Leden en vrienden kunnen geld aan meerdere doelen doneren.

Doopjubilarissen
‘Traditiegetrouw vertellen de leden met een lustrum van hun doopdatum elkaar en de
kerkenraad over hun herinneringen aan hun doop en belijdenis. Dit jaar is dat op
woensdagmiddag 9 maart vanaf 15:00 uur in Insula Deï. De doopjubilarissen krijgen
hiervoor een uitnodiging met alle gegevens. Op Palmpasen (20 Maart) kan iedereen
de doopjubilarissen tijdens de dienst feliciteren.’
Pacifisme: niet voor watjes, maar een krachtige boodschap!
Het eerste woord zal vrede zijn
waar jij ook binnengaat.
Sjaloom voor jou, sjaloom voor mij:
Maak van dit woord een daad!
Een wereld zonder oorlog, zonder geweld; wie verlangt er
niet naar? Ondertussen staan de kranten elke dag vol van
oorlog, geweld, langslepende conflicten; er komt geen
einde aan. Veel christenen lijken verlegen met al dat geweld. En dat is begrijpelijk:
veel conflicten lijken onoplosbaar en als individu voel je je al snel machteloos.
De kerkenraad heeft besloten om lid te worden van Kerk en Vrede. Deze organisatie
wil een expertisecentrum zijn voor pacifisme en geweldloos verzet. Net als
doopsgezinden geloven zij in geweldloosheid. Wij willen deze organisatie daarom
graag ondersteunen.
Kerk en Vrede wil graag samen met kerken zoeken naar creatieve vormen van
pacifisme en laten zien dat het afwijzen van geweld de meest krachtige en creatieve
manier van verzet is. Als lid ontvangen we jaarlijkse twee preekschetsen over omgaan
met conflicten, twee keer per jaar een inhoudelijk verhaal over pacifisme, vrede en
geweldloosheid voor in het Gemeentenieuws, en we kunnen een spreker van Kerk en
Vrede uitnodigen voor een lezing of workshop.
Het kwartaalblad van Kerk en Vrede heet ‘Vredesspiraal’ en is te vinden op
http://kerkenvrede.nl/pagina/vredesspiraal/56/
Nut en noodzaak van een jaarverslag van de secretaris
Voor het eerst prijkte ‘het jaarverslag van de secretaris’ over de periode 1 augustus
2014 tot 31 juli 2015 niet op de agenda van de najaarsledenvergadering. Door de
tijdsdruk, waaronder die vergadering (ook na verdagen) leed, is er een gehaaste
behandeling van het vervangende punt ‘jaarprogramma 2015 – 2016’ geweest,
waardoor de overlap van beide punten onvoldoende duidelijk werd.
Onze reglementen schrijven geen agendapunt voor dat aanleiding kan zijn om over
het beleid te spreken, maar daarvoor heeft steeds ‘het jaarverslag van de secretaris’
gediend. Dat gaat over wat er in de gemeente in het afgelopen jaar gebeurde en dat
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kan natuurlijk aanleiding zijn om vragen te stellen over of het in de toekomst anders
kan.
Nu vatten we in het ‘jaarprogramma’ samen wat er in het komende jaar gaat
gebeuren en dat kan net zo goed aanleiding zijn om vragen te stellen over hoe het in
de toekomst anders kan.
Het maken van beide documenten kost nu ongeveer tweemaal zo veel tijd als het
maken van één van beide documenten en we denken dat veel mensen het
‘jaarprogramma’ niet willen missen. De vraag blijft dan: staat er in ‘het jaarverslag’
zoveel, dat in het ‘jaarprogramma’ niet aan de orde komt of bij de behandeling van
het ‘jaarprogramma’ eenvoudig kan worden toegelicht (b.v. de verdeling van de
mutaties leden naar oorzaak zoals doop, over uit andere gemeente, vertrek, bedankt,
overlijden). Het antwoord op deze vraag is: “De verschillen zijn minimaal.” En dat is
begrijpelijk als je weet hoe beide documenten tot stand komen:
• In juni/juli informeert de samensteller van het jaarprogramma bij alle kringen,
taakgroepen en anderen (jaarthema, dienstenrooster, vertegenwoordigers inen extern) naar hun wel en wee en plannen voor het komende jaar;
• In juni/juli informeert de samensteller van het jaarverslag (niet dezelfde
persoon) bij alle kringen, taakgroepen en anderen (jaarthema, dienstenrooster,
vertegenwoordigers in- en extern) naar hun wel en wee en cijfers over het
afgelopen jaar.
We hebben het laatste jaarverslag van de secretaris (over 2013 - 2014) puntsgewijs
vergeleken met het jaarprogramma 2014 - 2015 (dat rond dezelfde tijd gemaakt is)
en de verschillen zijn marginaal. Geïnteresseerden kunnen deze vergelijking bij een
van de kerkenraadsleden opvragen. Als de ledenvergadering hier geen ernstige
bezwaren tegen maakt willen we in de najaarsledenvergadering het beleid van de
gemeente bespreekbaar maken aan de hand van het nieuwe jaarprogramma. Dan
bespreken we geen reglementswijzigingen en is er naar verwachting voldoende tijd
om alle vragen over het beleid te stellen en te beantwoorden.

VAN DE PREDIKANT
Zegen
Uit de liturgie van de oecumenische week van het gebed uit Letland:
Gezegend je vingers
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.
Gezegend je oren
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.
Gezegend je ogen
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.
Gezegend je schouders
dat zij tot steun mogen zijn.
Gezegend je lippen
dat zij troost mogen spreken.
Gezegend je handen
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.
Gezegend je voeten
dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Ga heen in de vrede van Christus…..Amen
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Tijdschriftnummers Doopsgezinde Geschiedenis
Vanwege zijn verhuizing naar het tehuis heeft br. Rinse Fennema zijn reeks ‘Doperse
Bijdragen’ (tijdschrift van de Doopsgezinde Historische Kring) beschikbaar gesteld
voor wie daar belangstelling voor heeft. Mocht u hierin interesse hebben dan kunt u
contact opnemen met Corrie Hosper die zo vriendelijk is deze boeken zolang in haar
huis op te slaan.
Geloven met een glimlach
Op een kerkendag
Op een landelijke kerkendag - met allerlei workshops, lezingen, gespreksgroepen en
kramen in verschillende zalen en hallen - stond in een hal met grote sprayletters de
zin: “Jezus spreekt tot ons op deze kerkendag.”
Daaronder stond de vraag: “In welke hal?”
Weer iemand anders had daaronder het logische antwoord geschreven: “Hal leluja!”
Paul F. Thimm

OPBRENGSTEN COLLECTEN
januari
Eigen gemeente
€
34,54
Gelderse Natuur- en
€
28,10
milieufederatie

BESTEMMINGEN COLLECTE
maart
6 mrt.
Landelijk jongerenwerk (ADS)
20 mrt
Doopsgezind wereldwerk (ADS)
24 mrt.
27 mrt.

Doopsgezind wereldwerk
Doopsgezind wereldwerk

LEDENADMINISTRATIE
Overleden: Zr. L. Prayogianto op 4-2-2016 te Indonesië, in de leeftijd van 87 jaar.
Marjan en Onno Van Binsbergen

WAAROVER SPRAKEN ZIJ
Bijbelkring
Op 28 januari jl. hebben we met elkaar Marcus 14, vers 1 t/m 11 besproken. Jezus
wordt door een vrouw met olie overgoten en sommigen vinden dit een verkwisting,
maar Jezus zei: “Ze heeft mijn lichaam nu al gebalsemd, met het oog op mijn
begrafenis.”
Een vraag aan ons was: waarom heeft Judas Jezus verraden. Was het om Jezus uit de
tent te lokken of om hem wakker te schudden? Zo van, doe iets met je volk.Of was
Judas echt zo slecht. We zullen het nooit weten.
Daarom is het zo interessant om met elkaar hierover van gedachten te wisselen.
Over hoe het misschien geweest kan zijn.
Het was weer een leerzame ochtend.
Marjan van Binsbergen
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OVERLIJDEN Zr. Lies Prayogianto
Beste zusters en broeders,
Gisteren ontving ik bericht, dat zr. Lies Prayogianto, echtgenote van wijlen ds. Lemuel
Prayogianto (Liem Poe Yan) afgelopen donderdag 4 februari rustig is ingeslapen op de
leeftijd van 87 jaar.
Ds. en mevrouw Prayogianto, destijds predikant van de GKMI in Pati, werkten rond
1982 anderhalf à 2 jaar in de doopsgezinde gemeente Arnhem, in het kader van het
programma 'wederzijdse assistentie' tussen onze kerk en de Indonesische
broederschappen. Ze waren in dienst van de DZR. Die tijd is voor hen altijd heel
waardevol gebleven, en nog heel lang onderhielden ze contacten met Nederlandse
doopsgezinden en ontvingen ze het ADW. Gedurende hun tijd in Nederland was ook
hun jongste zoon, David Sandi mee, die nog op de middelbare school zat.
Toen Aukje en ik vorig jaar februari enkele dagen in Pati waren, kwam mevrouw
Prayogianto ons nog even opzoeken in ons hotel. Ze was heel mager en oud, en
moest ondersteund worden door haar dochter Meiske (die ooit nog trainee is
geweest). Vroeger was ze altijd een krachtige persoonlijkheid, die zich ook in
conflictsituaties wel durfde uit te spreken.
Moge ze rusten in de vrede Gods.
Mocht iemand willen reageren naar de familie, dan kan dat via het e-mailadres van
Sandi Prayogianto: prayogianto@gmail.com.
Met broederlijke groet,
Alle Hoekema

PROJECT GEMEENTEZIJN
De stuurgroep zoekt voor elke aanbeveling van de Projectgroep GemeenteZijn een
geschikte groep - die hiermee aan het werk gaat - volgt welke acties worden
ondernomen en kijkt hoe de voortgang en effectiviteit hiervan is. De meeste
aanbevelingen zijn al besproken en de betreffende groepen zijn daarmee aan het
werk. Hierover schreven we al in het GemeenteNieuws van september. In tweede
lezing wordt dan de voortgang besproken en in derde lezing het behaalde resultaat.
Een opsomming van alle aanbevelingen en de status daarvan levert een droog stuk
proza op. Die opsomming hebben we wel gemaakt en is te vinden op de website
www.doopsgezindenarnhem.nl op de tab publicaties. Deze opsomming zal ook
regelmatig worden bijgewerkt. Hier is ook het eindrapport van de projectgroep te
vinden.
We hebben nu alle aanbevelingen besproken en verschillende groepen gevraagd
hiermee aan het werk te gaan.
Een goed begin: Aanbeveling 22 ‘Instellen van een stuurgroep om alle aanbevelingen
waar mogelijk op te volgen’, is door de KR prompt opgepakt. De stuurgroep bestaat
uit Dinie Selis, Han Bohlken en Bernd Huibers.
Aanbeveling 6 ging over de betrokkenheid en plaats van vrienden in onze gemeente.
Die betrokkenheid was er al en door een reglementswijziging zijn eigenlijk alle
verschillen ten opzichte van leden van de gemeente opgeheven. Het blijft zo dat je
zelf met geloof, doop en belijdenis je geraaktheid door het evangelie zal moeten
tonen; dat is niet per reglement te regelen.
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Aanbeveling 7: ‘Verbeteren van publiciteit door website en Gemeentenieuws’: de
redacties hebben momenteel geen tekort aan mankracht (hoewel meer leden welkom
zijn). De stroom van te publiceren zaken wordt bepaald door de leden, kringen,
taakgroepen, de predikant en de kerkenraad. Informatie vanuit de ADS en kerkelijk
actieve organisaties in de regio kunnen makkelijk worden gepubliceerd. Door de
overstap naar een andere drukker kan de sluitingsdatum voor de kopij ca. een week
later worden en dat verbetert de actualiteit.
Aanbeveling 8: ‘Vorm een grotere kerkenraad, samengesteld uit leden uit de
verschillende actieve kernen binnen de gemeente’. Deze aanbeveling is direct na de
ledenvergadering in het najaar van 2014 opgevolgd. Nu is het zaak deze te blijven
volgen bij de vervulling van nieuwe vacatures door de niet vertegenwoordigde
groepen te vragen kandidaten voor te stellen.
De samenwerking met andere gemeenten werd als aanbeveling 9 genoemd. Met de
gemeenschappelijke diensten en de bijzondere activiteiten als voortzetting van 4KWart lijkt hier echter al voldoende te gebeuren; zeker nu de Taakgroep Leren hier wat
elan in brengt. Daarboven onderzoeken we de mogelijkheden voor contacten over de
grens en organiseerden we met Zutphen en Winterswijk samen World Fellowship Day.
De NPB Velp is niet toe aan samenwerking, maar er is een contact met de Lutheranen
(die overigens liever samenwerking dan incidenteel contact zoeken).
Aanbevelingen 10: ‘Verschillende vormen van diensten’: predikant en
Liturgiecommissie hebben hier invulling aan gegeven met gespreksdiensten,
dialoogdiensten, gebedsintenties, zingen van nieuwe liederen, creatieve
verwerkingsvormen en delen van geloofservaringen.
Aanbeveling 13: ‘Meer ruimte voor gebed, voor vrede en vertrouwen, ook waar geen
godsdienstvrijheid is’. Op voorstel van de liturgiecommissie worden gebedsintenties
verzameld die in de dienst een plaats krijgen. De predikant besteed aandacht aan de
andere aanbevelingen betreffende gebed.
Aanbeveling 15: ‘Een vaste rubriek ‘Waarover spraken zij?’ wordt in het leven
geroepen voor het Gemeentenieuws en krijgt hierin een vaste plaats’. Kringen moeten
gestimuleerd worden hier hun aandeel aan te leveren. Deze rubriek bestaat al en
kringen zorgen regelmatig voor bijdragen.
Aanbeveling 16: ‘Deelname aan activiteiten door oudere gemeenteleden stimuleren’.
Voor ouderen met een kortere concentratieboog maken we video-opnames van de
diensten. Soms heeft men dan thuis wel hulp nodig om deze te bekijken. Waar
mobiliteit een probleem is, functioneert de ‘autodienst’ voor wie naar de zondagse
dienst wil komen en vervoer kan meestal binnen kringen goed worden geregeld. De
Taakgroep Leren spant zich in om - waar dit een probleem is - de begintijd of de
plaats van samenkomst te veranderen. Nu gereed.
Aanbeveling 17: ‘Start Taakgroep Leren en Toerusten, die organisatorische taken van
de predikant kan overnemen’. Deze commissie functioneert en bestaat nu uit AnneRie Bus, Tineke Bus, Paul Thimm, Menno van Setten en Han Bohlken.
Aanbeveling 18: ‘Mogelijkheden bieden en bevorderen om buiten de Doopsgezinde
Gemeente Arnhem te leren’. De Taakgroep Leren is volop bezig hier invulling aan te
geven en de redactie publiceert relevante mogelijkheden hiervoor op de website en in
het GemeenteNieuws. Er is nog weinig belangstelling vanuit de gemeente, maar dat
kan groeien.
Aanbeveling 19: ‘Meedoen aan een diaconaal project’. Ook deze zaken moeten uit de
gemeente komen en dat doen ze ook! We verzorgden hygiëne- en schoolkits voor
Wereldwerk, hadden een dienst op vredeszondag met aandacht voor vluchtelingen in
Arnhem en zamelden kleding voor deze vluchtelingen in.
Aanbeveling 21: ‘Duurzame gemeente zijn’, is inmiddels in ons reglement als
doelstelling vastgelegd. Bij wat wij inkopen wordt daar opgelet en het februarinummer
van het Gemeentenieuws werd op gerecycled papier gedrukt.
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Wat nog niet af is:
Aanbeveling 1-4 over de herkenbaarheid van de identiteit van onze gemeente: dat
zullen we moeten bezien als het project in de eindfase is.
Aanbeveling 5 was om focus te houden op een paar belangrijke zaken die we dan
vooral goed doen en niet alle energie te versnipperen over teveel minder belangrijke
zaken. De kerkenraad heeft onze vertegenwoordigers binnen en buiten de
broederschap naar hun ervaring met hun vertegenwoordiging gevraagd, maar nog
niet van ieder een antwoord ontvangen.
Aanbevelingen 11 en 12 gaan over tijd en plaats van samenkomst. De gemeente is
gevraagd haar wensen in een enquête kenbaar te maken en de kerkenraad is hiermee
bezig.
Aanbeveling 14: ‘Kringendag’. Deze wordt in 2016 georganiseerd door de Taakgroep
Leren, waarna evaluatie volgt.
Aanbeveling 20 betreft betrokkenheid bij vrede en duurzaamheid, mogelijk in
samenwerking met Wereldwerk en SDO. We zien hier al veel van terug bij bijzondere
diensten, maar we zullen de Taakgroep Leren nog vragen naar verdere plannen.
Wordt vervolgd!
Dinie Selis, Bernd Huibers en Han Bohlken
(afgekort: de Stuurgroep, e-mail: stuurgroep@doopsgezindenarnhem.nl)

EEN MINDERHEIDSSTANDPUNT
Altijd lastig om mee om te gaan! Maar waar doopsgezinden gewend zijn dat ieder
zijn/haar eigen geloofsstandpunt heeft, moeten we daar wel tegen kunnen. En vaak is
het niet zo dat verschillende mensen echt een ander doel willen bereiken, maar
verkiezen ze een andere weg zonder dit goed van elkaar te begrijpen.
Het is goed doopsgezind dat we elkaar niet voorschrijven wat we moeten geloven,
maar daarover wel met elkaar in gesprek gaan. Dat geldt ook voor hoe wij leven en
waaraan wij geven. Dat is voor mij het zelf dragen van een niet te delegeren eigen
verantwoordelijkheid. Om die reden is mijn minderheidsstandpunt, dat 0% van de
financiële middelen uit de centrale gemeentekas voor diaconale doelen buiten de
gemeente moet worden besteed. Niet uit krenterigheid, maar omdat ik niemand wil
belasten om voor mij te bepalen aan welke doelen ik moet schenken.
Je kan natuurlijk een vastgesteld bedrag uit de algemene middelen gebruiken om
bijvoorbeeld collectes voor derden op te hogen, maar over hoe dat werkt kan je
verschillend denken:
• Goed doel! Ik geef een tientje. Fijn dat uit de centrale kas daar nog een tientje
bij komt. Dus € 20 voor het doel dankzij mijn € 10!
• Vinden ze, dat ik met € 10 zo bescheiden geef, dat ze daar uit de (mede) door
mij gevulde centrale kas – (ook) mijn geld dus – nog eens € 10 bij moeten
doen? Ze hadden dat ook kunnen zeggen. Misschien had ik dan wel € 20
gegeven.
• Ik wil € 20 geven en weet dat ik € 10 in de zak moet doen om er nog eens € 10
(via centrale kas) bij aan te vullen.
Verrassing
Natuurlijk ben ik wél een voorstander van diaconie door de gemeente en ben blij
verrast met een voorstel van onze penningmeester: Laat de gemeente geld aan
verschillende doelen geven, waarvoor leden naast hun ledenbijdrage ook ‘geoormerkt’
geld hebben gestort op de rekening van de gemeente. *) Wat mij betreft besteden we
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ca. 50% van mijn ledenbijdrage aan diaconale doelen buiten de gemeente. En graag
praat ik met andere gemeenteleden over de wederzijds gekozen doelen. Met elkaar
geven we dan als gemeente ruimhartig zonder in individuele verantwoordelijkheden te
treden. Zo kun je ook jaarlijks aangeven of er geld naar een incidentele nood moet
worden overgemaakt.
Natuurlijk respecteer ik besluiten van de ledenvergadering, ook als die niet geheel in
lijn zijn met mijn persoonlijke standpunt.
Han Bohlken (gemeentelid)
____________________________
*)

De Fiscus betaalt met het percentage van je hoogste belastingschijf mee aan alles
wat je met een meerjarige overeenkomst aan erkende goede doelen schenkt. Voor
incidentele giften (zoals hulp bij een plotselinge ramp) is geven met een meerjarige
overeenkomst niet mogelijk en de fiscus betaalt dan niet mee aan de eerste procent
van je belastbare inkomen. Door een deel van je bijdrage voor de gemeente en
externe hulp via de gemeente te oormerken betaalt de fiscus aan alle giften mee. Ga
voor vragen naar de penningmeester of je belastingadviseur.

UITNODIGING VOOR HET OPEN HUIS VAN HET DOOPSGEZIND SEMINARIUM
Op vrijdag 18 maart 2016 organiseert het Doopsgezind Seminarium opnieuw een
OPEN HUIS. Het Doopsgezind Seminarium wil belangstellenden kennis laten maken
met het diverse onderzoek dat aan de VU wordt verricht. Daarnaast zal er informatie
zijn over studeren aan de VU en is er de gelegenheid om docenten en studenten te
ontmoeten en van hun werkzaamheden te horen.
Het Open Huis begint met een lezing door prof. dr. Erik Borgman onder de uitdagende
titel ‘ ... want volgens hen had hij zijn verstand verloren' (Marcus 3,21). Kerk als
ontmaskering van het vermeend gewone’. In hoeverre kunnen
geloofsgemeenschappen plaatsen zijn waar het gewone en vanzelfsprekende in een
ander licht worden gezet?
In oktober 2015 begroette het Doopsgezind Seminarium prof. dr. Erik Borgman als
visiting professor vrijzinnige theologie. Borgman (1957) is lekendominicaan en
hoogleraar theologie in Tilburg. Hij wordt gezien als één van de meest innovatieve
denkers van Nederland. Voor het Doopsgezind Seminarium houdt Borgman lezingen
en presentaties, geeft hij colleges en doet hij onderzoek naar ´Tradities van
toewijding en de toekomst van de kerk´.
U bent van harte uitgenodigd voor dit Open Huis. Naast de presentatie door Erik
Borgman zal er informatie zijn over de nieuwe VU-masterspecialisatie Peace, Trauma
and Religion (coördinator prof. dr. Fernando Enns) en een verslag van de in maart
gehouden studentenreis naar Colombia. De middag is bedoeld voor een ieder die
geïnteresseerd is in de theologiebeoefening aan het Doopsgezind Seminarium
verbonden aan de VU. Wij laten u graag kennismaken!
Het programma van vrijdagmiddag 18 maart in het kort:
13.30-14.00 uur Ontvangst
14.00-14.05 uur Opening door de rector van het Doopsgezind Seminarium: Alex
Noord
14.05-14.45 uur Prof. dr. Erik Borgman ‘Kerk als ontmaskering van het vermeend
gewone’
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14.45-15.15 uur
15.15-15.30 uur
15.30-16.00 uur

16.00-16.15 uur

Het Amsterdam Center for Religion and Peace & Justice Studies
a. Verslag studiereis naar Colombia
Korte pauze
b. Eenjarige masterspecialisatie Peace, Trauma & Religion
c. Summer-School 2016: ‘Trauma & Traumacoping’
d. Open Colleges 2016 ‘Blessed are those whose hearts are set on
a pilgrimage of Justice and Peace’
Besluit, waarna ontmoeting met hapje en drankje

Adres van het gebouw van de Vrije Universiteit: De Boelelaan 1105, 1081 HV te
Amsterdam. Het gebouw is op loopafstand van het station Amsterdam Zuid. Het Open
Huis vindt plaats in zaal HG-06A32 van de VU.
Opgave (voor 15 maart 2015): Vera Kok (bureau van de ADS) vera.kok@ads.nl
Namens docenten en studenten van het Doopsgezind Seminarium,
Alex Noord, rector

BULLETIN RAAD VAN KERKEN ARNHEM
In het kader van Thee met Thema vindt op 13 maart een ontmoeting plaats, die
handelt over De toekomst van de Islam in de westerse wereld.
In zijn essay ‘In de geest van moslims’ maakt Afshin Ellian onderscheid tussen islam,
politieke islam en moslims. Hoe verhoudt zich dit onderscheid tot de westerse wereld,
waarin de moderne individualiteit een voortvloeisel is van christelijke en hellenistische
culturen waarin wij leven? Hoe moeten we de religieuze componenten van de politieke
islam begrijpen? Is er verschil tussen een geseculariseerde jood, christen of moslim?
Honderd vragen, géén eenduidig antwoord, dat is wat ons bindt.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Boekhandel Meijer en
Siegers.
Afshin Ellian is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de RU Leiden,
filosoof en dichter en expert in het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.

De ‘Thee met Thema‘ bijeenkomst is toegankelijk wanneer u zich van te voren heeft
aangemeld. U kunt dit doen per e-mail of bij boekhandel Meijer en Siegers,
Utrechtseweg 208, Oosterbeek, in de daarvoor bestemde aanmeldbox, onder
vermelding van: voornaam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats.
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon v.d. Koogweg 3, Oosterbeek
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Vreemdeling
Jij bent bang.
Ik ben bang.
Jij bent bang om dood te gaan in de oorlog in jouw land.
Ik ben bang dat je die oorlog meeneemt naar het mijne.
Jij bent bang dat de grenzen voor je neus zullen worden gesloten.
Ik ben bang dat er veel mensen met verkeerde bedoelingen hier naar toe
komen.
Jij bent bang dat je niet welkom bent in Europa.
Ik ben bang dat jij onze cultuur niet zult begrijpen.
Jij bent bang dat je nooit meer terug naar je huis kunt.
Ik ben bang dat je nooit meer terug naar huis wilt.
Jij bent bang dat wij je niet willen helpen.
Ik ben bang dat jij de hulp niet zult waarderen.
Jij wilt vast niet dat ik bang ben.
Ik wil ook niet dat jij bang bent.
Laten we er dan samen voor zorgen dat onze angsten ongegrond zijn.
Bronvermelding: Sandra Gorwill
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AGENDA VOOR MAART / APRIL 2016
Wanneer?
Wo
02 mrt.
Do
03 mrt.

18.15
19.30

Vrij
Za

04 mrt.
05 mrt

14.30
12:00

Zo

06 mrt.

Wo

09 mrt.

Do
Di
Do
Do
Za
Zo

10 mrt.
15 mrt.
17 mrt.
17 mrt.
19 mrt.
20 mrt.

11.30
–
14.00
15.0017.00
20.00
20.00
14.30
12.00
20.00

Wo
Do

23 mrt.
24 mrt.

14.30
19.30

Zo

27 mrt.

10.00

Do
Zo

31 mrt.
03 apr.

13.30
10.00

Wo
Do

06 apr.
07 apr.

18.15
19.30

Di
Zo

12 apr.
17 apr.

20.00
10.00

Wo
Zo

20 apr.
24 apr.

14.30
10.00

Do

28 apr.

10.30

10.00

Wat?
Kring Rondom 30
Liturgiecommissie
Vergadering financiële commissie
Voorjaarsconferentie Doopsgezind
WereldWerk
Dienst en lunch voorbereid door
Themadienst-commissie
organist: Mark van Vreden
Samenzijn met doopjubilarissen van
onze gemeente
Geloofsoriëntatie
Kerkenraad
Bestuurvergadering SVB
Sluiting kopij Gemeentenieuws
Avondkring
Ringvergadering
Palmpasendienst met aandacht
voor doopjubilarissen
predikant: P.F.Thimm
organist: Wijnand.Klaver
Middagkring
Witte Donderdag: Avondmaal
predikant: P.F.Thimm
pianist: Bas.Wuite
Paasdienst
predikant: P.F.Thimm
organist: Wijnand.Klaver
Commissie van bezoek
Voorjaarsgemeentevergadering
met opening door P.F.Thimm
pianist: Bas.Wuite
Kring Rondom 30
Liturgiecommissie
Vier-kerken-overleg
Dienst
predikant: P.F.Thimm
pianist: Bas.Wuite
Middagkring
Dienst
voorbereid door liturgiecommissie
Bijbelkring

Waar?
Diewertje & Pieter, Arnhem
Coby van der Berg,
Arnhem
Menno van Setten, Arnhem
Fredeshiem
Zaal onder de kerk van
Insula Dei, Velperweg
139, 6824 HK Arnhem
Zaal bij ingang van Insula
Dei, Arnhem
Menno & Irene, Arnhem
Maria Jansen, Velp
Wessel Selis, Dieren
Roeleke Middelkoop, Velp
Almelo
Waalse kerk, Arnhem

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

Ockje van Zalinge, Velp
Waalse kerk, Arnhem

Coby van der Berg,
Arnhem
Waalse kerk, Arnhem
Waalse kerk, Arnhem

Roeleke Middelkoop, Velp
Waalse kerk, Arnhem
Greet van der Klaauw,
Rheden

Sluitingsdatum en -tijd voor inzenden kopij voor het Gemeentenieuws: uiterlijk
maandag 14 maart 2016 vóór 12.00 uur op het e-mailadres:
redactie@doopsgezindenarnhem.nl
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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-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.	
  
Komo gecertificeerd Zinkmeester	
  

	
  

Kerkakkers 46, Groessen	
  
Tel. 0316-524050 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 | 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? 	
  
	
  

Wij zijn een kleine gemeente van van mensen die open staan voor vertrouwde en nieuwe
gezichten.
	
  

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 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? 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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