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November 2018

VOORWOORD
Wat beweegt ons Doopsgezinden, en waar willen we naartoe ?
Met deze vraag zette de Adviesraad Geestelijke Zaken (AGZ) en het Seminarie de
Broederschapsvergadering op 26 mei 2018 aan het denken. Het stuk “Lopen over het
water” van Henk Stenvers vraagt immers om verdere uitwerking, niet alleen van hoe
we ons moeten organiseren, maar ook van waartoe we ons moeten inzetten. Vinden
we daar ons geestelijk erfgoed nog in terug?
Een discussieverslag over het tweede deel van deze Broederschapsvergadering (te
vinden op onze website onder “NIEUWS”) kwam toevallig op mijn pad en trok mijn
aandacht. De AGZ had 16 stellingen gepresenteerd om in groepjes over te praten en
te komen tot een reactie, die in het keurslijf “eens, oneens, geen mening” paste. Zo
beperkt is niet kenmerkend voor het doopsgezinde erfgoed. En voor je kan reageren,
zijn er eerst nog vragen als “Wat bedoel je met …”. De stellingen heb ik geprobeerd in
groepjes te verdelen, afhankelijk van waarover ze (volgens mijn eerste indruk) in
hoofdzaak over gaan:
Over “De Eeuwige” en ons belijden
1. Een atheïst kan lid worden van de doopsgezinden.
6. Christus is ons voorbeeld, niet meer, niet minder.
8. In een belijdenis hoeven Vader, Zoon en Heilige Geest niet voor te komen.
13. De vrije belijdenis is voor ons essentieel.
Over Gemeentezijn
2. Alternatieven voor de klassieke doopsgezinde gemeente moeten bedacht worden.
3. Een appgroep kan een gemeente zijn.
5. Een doopsgezind klooster geeft inspiratie aan ons allen.
10. Niemand hoeft te weten dat ik doopsgezind ben.
14. Elke doopsgezinde gemeente moet een vredesgemeente zijn.
16. Vrijzinnigheid en orthodoxie staan volwaardig naast elkaar in de doopsgezinde
wereld.
15. Geloof en politiek moeten strikt gescheiden zijn.
Over de spirituele viering
4. De essentie van doopsgezind gemeente zijn blijft de zondagse kerkdienst.
7. Zonder avondmaal ben je geen gemeente.
9. Als doopsgezinden willen wij een herkenbare liturgie.
11. Het lid van de meditatiegroep dat nooit een zondagsdienst bezoekt is toch
een volwaardig lid van de gemeente.
12. Het wordt hoog tijd om een vierdag: ”Vreugde van de Bergrede” in te stellen.
Deze stellingen en de vragen, die ze oproepen zijn vast ook van belang als we ons
bezinnen op de plaats van onze gemeente in de samenleving (stad of streek). Over
elk van deze drie blokken valt nog wel wat op te merken. Het is beter om eerst
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hierover na te denken en naar anderen te luisteren, maar we gaan hier wel mee
verder.
Stellingen over “De Eeuwige” en ons belijden (geformuleerd door de AGZ en het
Seminarie)
1. Een atheïst kan lid worden van de doopsgezinden.
6. Christus is ons voorbeeld, niet meer, niet minder.
8. In een belijdenis hoeven Vader , Zoon en Heilige Geest niet voor te komen
13. De vrije belijdenis is voor ons essentieel.
Bij stelling 1: Wat bedoelen we met een atheïst? Een atheïst is godloochenaar, maar
gelooft hij niet in zijn eigen godsbeeld of niet in het godsbeeld, dat hij een ander
toedicht? Als hij wèl een beeld van de eeuwige bron van het goede heeft, kan het zijn,
dat hij alleen aarzeling heeft om dat God te noemen. Er gaan immers zo veel
uiteenlopende begrippen van God rond. In dat geval kan ik mij voorstellen, dat hij lid
van een doopsgezinde gemeente wil worden, maar waarom zou hij dat in andere
gevallen willen?
Bij stelling 6: Christus is ons voorbeeld. Zijn “niet meer, niet minder” beperkingen
daarvan? Moeten wij Christus als voorbeeld in alles proberen met daden na te volgen
en net zo leven als hij? Of moeten wij ons eigen leven inrichten in deze tijd en door
Christus proberen te begrijpen hoe de Eeuwige ons leven hier en nu heeft bedoeld? En
wat is in dit licht voor ons de betekenis van het eerste deel van het Boek der Boeken?
Bij stelling 8: Zijn er definities van “Vader, Zoon en Heilige Geest” en zijn deze
woorden verplicht, of kan je ook met synoniemen en omschrijvingen deze begrippen
duiden? En zijn dit drie van elkaar losstaande begrippen of misschien drie facetten van
hetzelfde wonder?
Bij stelling 13: Is de essentie van een vrije belijdenis:
 een vrije woordkeus,
 vrij in de benadrukking van spirituele aspecten of
 vrij in diepgang of het gebrek daaraan?
Er zijn nog meer stellingen, dus: wordt vervolgd!

Han Bohlken

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 4 november heeft de gebruikelijke dienst plaats gemaakt voor de
najaarsledenvergadering (zie verder in dit nummer) en zoals gebruikelijk is er op de
tweede zondag van de maand geen dienst.
Op zondag 18 november gaat Ineke Reinhold weer voor in de dienst. We kennen haar
omdat ze regelmatig bij ons een boeiende gastpreekbeurt vervult en zij kent ons
omdat ze consulente van onze gemeente is geweest, kringen leidde en bezoeken
aflegde.
Zondag 25 november gaat Paul Thimm weer voor in de dienst, waarin we ook
degenen, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, herdenken.
KINDEROPVANG
Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij.
Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we die steeds op
verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken,
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tel: 0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of
autodienst@doopsgezindenarnhem.nl )
Najaarsledenvergadering
Voor uw gemak plaatsen we in dit
nummer nogmaals de agenda van
najaarsledenvergadering. Deze
wordt gehouden op zondag 4
november 2018 om 10:00 uur in
Waalse Kerk. De kerkenraad nodigt
leden en vrienden hiervoor uit.
De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

de
de
alle

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 8 april 2018
a.
Stemming over personen
b.
Beschikbaarheid vertrouwelijke stukken t.b.v. ledenvergaderingen
Mededelingen
Ingekomen en uitgaande post
Bericht van de predikant br. Paul F. Thimm
Jaarprogramma 2018-2019
Verslag van de secretaris
Begroting boekjaar 2019
a.
Presentatie door penningmeester zr. Diny Wouda
b.
Advies financiële commissie
c.
Eventuele wijzigingsvoorstellen
d.
Stemming
Mutaties kerkenraad
a.
Aftredend en herkiesbaar: zrs. Marjan van Binsbergen, Wil van Gelderen
en Maria Jansen
b.
Herverkiezing kerkenraadsleden
Mutaties financiële commissie
a.
Aftredend en herkiesbaar: Br. Bernd Huibers
Rondvraag
Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering en de begroting 2019 zijn op te vragen bij
de kerkenraad en te lezen op de website na inloggen. Als u geen inloggegevens
(meer) hebt kunt u deze aanvragen bij Webmaster@doopsgezindenarnhem.nl (die
heeft u meestal binnen een dag; als dat sneller moet kunt u even bellen (0316
343358).
Geloven met een glimlach
Pijnlijk
Mia ruimt de kamer van haar broer op, omdat hij al dagen ziek in bed ligt.
Ze vindt in zijn nachtkastjes het nog onaangebroken doosje met tabletten
voorgeschreven door de dokter. Ze zegt: “Heb je je medicijn niet ingenomen,
sufferd?! Ik bid elke dag voor je gezondheid en jij vertikt het om je medicijn te
slikken! Zo maak ik me toch belachelijk bij onze lieve Heer!”
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Tanden
“Is het waar, wat Opa gezegd heeft?” vraagt Anna aan haar moeder.
“Wat heeft hij dan gezegd?”
“Dat God ons tweemaal tanden schenkt en dat we ze de derde keer zelf moeten
betalen?”
Liegen
“Toen ik zo oud was als jij, had ik nog nooit gelogen!” zei Pa streng tegen zijn zoon.
“En wanneer ben je er dan mee begonnen?” wil zoonlief weten.
OPBRENGSTEN COLLECTEN
september

BESTEMMINGEN COLLECTEN
november

eigen gemeente

€ 112,79

4-nov

Weeshuis Sri Lanka
Vredeswerk Doopsgezind
Wereldwerk (diaconaal ADS-doel)

€ 132,90
€ 39,00

18-nov
25-nov

Projecten voor
gemeenteopbouw
Stichting Kruispunt
Stichting Kruispunt

Voor wie na mij komen

HaMe’agel in Ta’anit 23b.)

Een rabbi was aan het wandelen. Hij zag een man die een
johannesbroodboom plantte.
Hij spreekt die man aan: “Wanneer gaat die boom vrucht
dragen?”
“Over zeventig jaar.” antwoord de man hem.
“O, maar waarom plant u niet een boom die sneller vrucht
draagt? – U zou er dan zelf van kunnen profiteren.”
“Rabbi, mijn hele leven heb ik kunnen oogsten van bomen
die ik niet zelf geplant heb. Daarom plant ik nu een boom
voor hen die na mij komen.” (Bron: de Joodse wijze Choni

Dit gesprek tussen de rabbi en de boomplanter raakt mij door zijn eenvoud en wijsheid.
En het zet me aan het denken, omdat die man van de “boomplant-actie” anders denkt
en handelt dan wij meestal gewend zijn te denken en te handelen.
- Hoe oud is die boomplanter? Is hij van mijn leeftijd of jonger of ouder? – Het wordt
niet gezegd.
- Ja, en waarom plant hij niet een boom waarvan hij al zélf de vruchten kan plukken?
Ik hoor hem niet mopperen over jongeren die alleen aan zichzelf denken. Ik zie hem
ook niet alleen voor zichzelf zorgen zo van “help uzelf, zo helpt u God”.
Blijkbaar is hij zich bewust van wat hij gekregen heeft van vorige generaties. Hij is er
dankbaar voor en geniet ervan.
Tegelijkertijd wil hij voor wie na hem komen, voor de komende generaties, ook iets
achterlaten, waar ze dankbaar van kunnen genieten. Hij verplaatst zich in anderen.
Hij gelooft en vertrouwt in de toekomst. Hij durft ver vooruit te denken en niet alleen
aan nu. Zijn motto luidt niet “Het zal mijn tijd wel duren.” of “Après moi le déluge.” (Na
mij de zondvloed).
Die eigenwijze boomplanter kiest er bewust voor om aan mensen te denken die jonger
zijn dan hij en iets voor hun bestaan te doen. Zij moeten ook iets te eten, te leven en
te genieten hebben. Dat gunt hij hen van harte, zoals zijn voorouders vooruit dachten
en wilden dat hij het goed of zelfs beter dan zij zou hebben.
Hij plant niet een hele boomgaard. Daar heeft hij waarschijnlijk helemaal niet de energie
en het vermogen voor. Hij doet wat hij kan en plant één boom die ook nog eens veel
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tijd nodig heeft om te groeien en vruchten te geven. Ik bewonder zijn geduld, zijn ver
vooruitziende blik, zijn wijze zorgzaamheid voor mensen die hij niet eens kent.
Dat is duurzaamheid:
Niet alleen bomen omhakken, maar nieuwe planten. Niet alleen aan jezelf denken: “Wat
heb ik eraan?”, maar ook “Wat hebben anderen eraan, na mij?”
Niet alleen sparen voor jezelf, maar investeren en risico nemen omwille van hen die na
mij komen. Weten dat je al profiteert van wat mensen vóór jou en voor joù gedaan,
geplant, gespaard, geïnvesteerd, gegeven hebben.
Het valt niet mee om ver vooruit in de toekomst te denken zonder bang te worden.
Maar misschien helpt het om je minder door angst en meer door dankbaarheid te laten
leiden.
Politiek wordt er duurzamer en hoopgevender van. Een geloofsgemeenschap wordt er
duurzamer en hoopgevender van. De schepping van God, de wereld waarin we leven,
wordt er duurzamer en gelukkiger van.
Daar geloof ik heilig in: in doorgeven van wat we gekregen hebben – dankbaar en wijs,
traditiebewust en toekomstgericht. Ouderen voor jongeren en jongeren voor ouderen
samen. Laten we het meer en meer wagen om bewust de toekomst vorm te geven
omwille van hen die na ons komen en omwille van hen die voor ons waren. Dat kan
persoonlijk, maar ook samen - als gemeente.
Paul F. Thimm
Waarover spraken zij…
Themakring
Op donderdag 11 oktober jl. waren wij met z’n achten weer om 18.00 uur in Velp
(Atalanta) om met elkaar te filosoferen over een onderwerp dat Paul uitgezocht had.
Maar eerst gingen we samen eten van datgene wat meegebracht was.
Paul vertelde dat hij over vriendschap van gedachten wilde wisselen. Om in de
stemming te komen deelde hij de tekst van een lied van Henk Westbroek uit en
luisterden wij naar de uitvoering daarvan via zijn mobiele telefoon. Om wat
makkelijker op gang te komen, had hij diverse uitspraken over vriendschap op papier
gezet. Er is toen heel open gepraat over onze diverse ideeën en gevoelens. Dat was
heel bijzonder; soms aangrijpend. Goede ervaringen, maar ook teleurstellende en een
onbegrijpelijke breuk in een vriendschapsrelatie. Dan komt al gauw de vraag naar
voren: ‘Wat is vriendschap?’. Dit leverde uiteenlopende reacties op.
Aan het eind stilgestaan bij ‘Wat zegt de Bijbel hierover?’ Duidelijk voorbeeld zijn
David en Jonathan en de vriendschap van Jezus met zijn discipelen.
Al met al een zeer inspirerende en fijne avond!
Tineke Bus-Eisma

Overdenking
In de voorgaande overdenkingen in GemeenteNieuws 9 en 10 was de vraag: Wat is
wijsheid, wat of wie noemen we nu eigenlijk wijs? We zagen dat wijsheid te maken
heeft met plezier in kleine dingen, of met humor als de ‘zwevende onzekerheid’ die
lichtheid vindt, en met het vermogen de dingen te nemen voor wat ze zijn. De
wijsheid die de wijsgeer op zijn best vinden kan, is de wijsheid van de liefde. Maar we
kunnen de wijsheid niet bezitten, omdat ze in laatste instantie ongrijpbaar is.
'De wijsheid, vanwaar stamt zij?', vroeg Job. Hij gaf er ook een antwoord op. Voor de
mens op zichzelf is de wijsheid onvindbaar. 'Ontzag voor de Heer is wijsheid en het
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kwade mijden, is inzicht.' De vertaling van Drijvers/Hawinkels is hier: 'Respect voor
uw Heer is levenswijsheid, het kwade vermijden is inzicht.' Dat lijkt dr. Johan Goud
een goede vertaling. Het ontzag voor de Heer is geen angst voor het ontzaglijke,
maar respect: besef van afstand èn eerbied voor wat onaantastbaar is.
In de eerste brief van Johannes staat: 'Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we
elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid
geworden.'
In dit derde en laatste deel gaat het over de wijsheid van de liefde.

Als we elkaar liefhebben blijft God in ons (l Johannes 4: 12b)

In de traditie van de Islam spreekt men, om dit duidelijk te maken, over de
honderdste naam van God. Negenennegentig namen zijn ons bekend. Het zijn
evenzovele beelden van God: de schepper, de almachtige, de alwetende, de
barmhartige, enzovoorts. Maar de honderdste naam is Gods werkelijke naam en juist
die naam kennen we niet. Wie die honderdste naam kent, die hoeft niet meer te zien,
te kennen en greep te houden. Wie weet heeft van die onbekende naam, die leeft met
God en staat in de vrijheid van zijn liefde. Zo lezen we het ook hier, in de brief van
Johannes: (Niemand heeft God ooit gezien) maar als we elkaar liefhebben, blijft God
in ons. God is niet een beeld om naar te kijken en om uitspraken over te doen, om
regels van leven en leer mee te verbinden waarmee je elkaar om de oren kunt slaan.
God beweegt, hij komt naar ons toe en klopt aan, hij wil binnengelaten worden en in
ons wonen. God is geen beeld, maar komt op ons toe als een mens van vlees en
bloed.
Hij klopt bij ons aan als de naaste die onze hulp nodig heeft, die het niet meer
bolwerken kan, die te veel tegenslag heeft, of die het slachtoffer is van
bekrompenheid en discriminatie. Hij klopt ook bij je aan als je allernaaste, als iemand
die je al helemaal — haast tot vervelens toe — meende te kennen, als iemand die jou
vertrouwen geeft en van jou vertrouwen vraagt. Zo en in vele andere gedaanten klopt
God bij ons aan. 'Als we elkaar liefhebben, blijft God in ons.'

…en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden (l Joh.4: 12c)

En dan volgt het laatste zinsdeel: 'en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid
geworden'. Als je tot je laat doordringen wat daar staat, is het ongelooflijk. We
hoorden toch dat God liefde is? Welnu, hier lezen we dat dat nog niet voldoende is,
dat die liefde nog volmaakt, nog ten volle werkelijk worden moet. En dat wij daarvoor
nodig zijn. God bereikt zijn eigen doel, zijn eigen werkelijkheid, in de liefde die
mensen elkaar geven. Dat klinkt hooggestemd en is het ook wel. De liefde waarin God
zichzelf wordt, waarin hij ten volle werkelijkheid wordt en zijn doel bereikt, is ons
meestal niet gegeven. Zo heilig zijn wij door de bank genomen niet. Maar je kunt er
ook anders naar kijken. God stemt zich op onze toonhoogte af. Hij klopt bij ons aan —
als naaste en allernaaste, als iemand van verre of als bekende — en vindt onze liefde
genoeg. Want God is liefde.
Deze overdenking ging over wijsheid.
‘Vanwaar komt zij?’, vroeg Job. Uit het respect voor God, dacht hij uiteindelijk. God
respecteren, de Eeuwige eerbiedigen, dat is wijsheid. Maar wat is dat dan: God
respecteren? Het is: hem niet met jouw beeldvorming lastigvallen, maar hem
binnenlaten, zo hoorden we. Waar dat gebeurt, kan het groeien: de wijsheid van de
liefde. 'Als we elkaar liefhebben, blijft God in ons.'
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Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB)-Doopsgezinde
retraite 2019
De GDB nodigt U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan de retraite op het
Buitengoed ‘Fredeshiem’ in Steenwijk. De retraite is bedoeld voor vrouwen, mannen
en (echt)paren en is op vrijdag 11, 12 en 13 januari 2019.
Het thema is: “De Hemel bestormen”.
Van bergen gaat een bijzondere kracht uit: het verlangen naar hoger willen gaan, de
top willen bereiken, de hemel bestormen. Bergen komen veel voor in de bijbel en in
andere verhalen. De beklimming van de berg verwijst ook naar de levensweg. Maar,
hoe beklim je de berg? Hoe leef je je leven? Vanuit welke geesteshouding?
Deze en andere vragen worden behandeld door drs. Marjan Kip, pastoraal werker
(Almere) en ds. Christine Schlette (De Knipe).
Deelnameprijs: € 185 tot € 200 pp (eigen kamer) of € 165 tot € 185 p.p. (samen een
tweepersoonskamer). Het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites is van
toepassing voor hen die vanwege de kosten niet kunnen inschrijven.
Maximaal 25 deelnemers.
Aanmelden via leren@doopsgezindenarnhem.nl
Jubileumconcert 55 jaar - Capella Arnhem op 17 november 2018 in de
Koepelkerk Arnhem

Tijdens dit feestelijke jubileumconcert zal het Te Deum en de Zweedse bewerking van
Psalm 121 van Otto Olsson worden uitgevoerd. Ook zullen composities van Philip
Stopford ten gehore worden gebracht. Tussen de koorwerken door zal het orkest een
hymn tune van Vaughan-Williams spelen en er zal een prachtig intermezzo op de harp
klinken. De avond wordt afgesloten met 'The Lord bless you and keep you',
gecomponeerd door dirigent Jan van Dijk.
Capella Arnhem, Van Wassenaer Consort, Henk Linker op het orgel en dirigent Jan
van Dijk.
Kaarten: voorverkoop €17,50, aan de zaal €20,00, jongeren €10,00. Voor bestellen en
info info@capella-arnhem.nl. Kijk ook naar: www.capella-arnhem.nl.
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Symposium Wijs en Waarachtig

Dit symposium over Individuele vrijheid, Levenswijsheid, Spirituele
gemeenschapsvorming is een publiekssymposium met de Franse filosofe Catherine
Chalier, georganiseerd door het Doopsgezind Seminarium vanuit de wisselleerstoel
Vrijzinnige Theologie.
Als religie de unieke manier is waarop jij vorm geeft aan wat je persoonlijk raakt, hoe
vorm je dan nog een gemeenschap? De Franse filosofe Catherine Chalier - leerlinge
van Emmanuel Levinas - stelt dat individuele vrijheid en verantwoordelijkheid alleen
tot hun recht komen vanuit een oprecht gedeelde humaniteit. Ze pleit voor een vrije
omgang met heilige teksten, die ook de Joodse stroming van het chassidisme eigen is.
Dat maakt haar tot een uitstekende gesprekspartner voor wie wil nadenken over
vrijheid, levenswijsheid en gemeenschapsvorming.
Tijd
Plaats
Toegang

: Vrijdag 7 december 2018 van 10.30-16.30 uur.
: Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem.
: € 25,-, inclusief lunch en borrel, over te maken via NL41 ABNA 0243
4938 78, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van ‘Wijs
en Waarachtig’. Het is mogelijk een bewijs van deelname aan te vragen
(€ 0,25). Aanmelden via conferentie@doopsgezind.nl.

In Frankrijk is Catherine Chalier (1947) geen onbekende persoonlijkheid. Van
oorsprong katholiek, bekeerde zij zich tot het jodendom en werd al gauw naaste
medewerker van Emmanuel Levinas. Vanuit diens filosofie van het ‘gelaat van de
ander’ ontwikkelde ze een heel eigen spirituele en ethische visie. In haar denken
passeren kwesties als ecologische verantwoordelijkheid, levensbeschouwelijke
pluraliteit, Bijbelse spiritualiteit en lichamelijkheid, gedenken en verzoenen en, vooral
in haar recente boeken, de mystiek van het chassidische jodendom. Laverend tussen
ethische waarachtigheid en spirituele wijsheid, inspireert haar werk het vrijzinnige
denken over de relatie tussen persoonlijke keuze en gemeenschappelijke traditie.
Naast een lezingenprogramma verzorgd door Catherine Chalier, Chris Doude van
Troostwijk en Christa Anbeek, worden ’s middags workshops rondom bovengenoemde
thema’s uit Chaliers werk aangeboden. N.B. Catherine Chalier spreekt in het Engels.
Meer info: www.vrijzinnigetheologie.com of Iris Speckmann, assistent Visiting
Professorship Vrijzinnige Theologie, conferentie@doopsgezind.nl, Mobiel:
0630372790.
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AGENDA VOOR NOVEMBER 2018

Wanneer?
Vr
02 nov
Zo

04 nov

Do

08 nov

Wat?
10.00 Taakgroep “Leren &
Toerusting”
10.00 Dagopening, Paul F. Thimm
en Ledenvergadering
18.00 Themakring

Vr

09 nov

10.00

Do
Vr

15 nov
16 nov

09.30
10.00

Zo
Zo

18 nov
25 nov

10.00 Dienst, Ineke Reinhold
10.00 Dienst met herdenken
overledenen, Paul F. Thimm

Bijbelkring: Handelingen (1e
keer)
Vier-kerken-overleg
Vergadering Kerkenraad

Waar?
Bij Anne-Rie, Lent
Waalse Kerk, Arnhem
Benedenzaal Atalantaflat
(Stationsplein), Velp
Bij Onno & Marjan,
Arnhem
Bij Els & Bert, Arnhem
Bij Onno en Marjan,
Arnhem
Waalse Kerk, Arnhem
Waalse Kerk, Arnhem

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het novembernummer van het
Gemeentenieuws: uiterlijk dinsdag 20 november 2018 vóór 12.00 uur, op het emailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar: Redactie GemeenteNieuws,
Stationsstraat 32, 6671 AW Zetten.

- 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
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Even voorstellen:
Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Arnhem

Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Onze Doopsgezinde Gemeente
Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 90 leden en vrienden. Naar
Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en
inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid
om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot
uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen
leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke
geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van
leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. Het open gesprek is bij
ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven
en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis
en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er
ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na
de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te
praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels
te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor
van Jezus Christus.
Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij
verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor
meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of met de
predikant.

