augustus en september 2020, nummer 4

onderweg
Tweemaandelijks gemeenteblad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Brandde ons hart niet toen hij onderweg met
ons sprak en de Schriften aan ons ontsloot?
Lukas 24: 32

Janet Brooks-Gerloff

Kerkdiensten
De kerkdiensten in onze Do-Re kerk
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen.
Elke zondag om 10.30 u, behalve de
eerste zondag van de maand.
Maar een kerkelijke feestdag wordt wel op zondag gevierd!
 Als u een dienst wilt bijwonen, nu vooraf opgeven via 
aanmelding@dorenijmegen.nl

Zo. 19 juli
Zo. 26 juli
Zo. 2 augustus
Zo. 9 augustus
Zo. 16 augustus
Zo. 23 augustus
Zo. 30 augustus
Zo. 6 september
Zo. 13 september
Zo. 20 september
Zo. 27 september
Zo. 4 oktober
Zo. 11 oktober
Zo. 18 oktober

ds Peter Nissen
ds André Meiresonne
Bezield wandelen met thema
dhr Alexander Overdiep
ds JanDaan Noest
ds Hans Noordeman
ds Hans Noordeman
Bezield wandelen met thema
ds Claartje Slootmans
ds Tjaard Barnard
ds Hans Noordeman
Bezield wandelen met thema
ds Frits Boogerd
ds Ton Rijken

DoRe
DoRe
Startpunt: ‘Buur’.
DoRe
DoRe
DoRe
DoRe
Startpunt: ‘Buur’
DoRe
DoRe
DoRe
Startpunt: ‘Buur’
DoRe
DoRe

Online kerkdiensten
Hierbij nogmaals de links waarmee u bij Do of bij Re de online kerkdiensten
kunt bekijken elke zondag:
Doopsgezinden:
https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=47465&stuurdoor=nee
Remonstranten:
https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxlNavRrPw4g
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Pastorale krabbels
'All-inclusive’ (Heb je wel gehoord van Abraham?)
Misschien begon het wel met Abraham
(toen nog Abram). Met zijn vader Terach
en zijn neef Lot, zijn vrouw Sarai,
kinderen, bedienden en het vee trokken
ze weg uit Ur (in het tegenwoordige Irak)
en landden eerst in Charan (vermoedelijk
in Mesopotamië). Het begin van het nieuwe begin. Toen wist Abram zich
geroepen door de Heer om verder uit te trekken, om werkelijk een nieuw begin
te maken in Kanaän. En weer pakte hij zijn hele bezit op en ging op reis naar
onbekende verten. (Gen. 12: ….naar het land dat Ik je zal wijzen).
Abram breekt met het verleden en gaat op weg. Hij maakt zich los van een
omgeving waar de zon en de maan de hoogste godheid waren. Waar de mens
leefde op het ritme van zonsopgang en zonsondergang, van eb en vloed. Alles
gebeurt in een vaste ritmiek en eigenlijk gebeurt er dus niets. En hij leert,
gaandeweg wat het verbond met die nieuwe God voor hem betekent: dat hij,
—dat de mens—, verantwoordelijk gemaakt wordt voor de aarde en alle leven.
Ook bij ons gebeurde er maandenlang niets: de gewone orde was verstoord, de
wereld ging in lockdown, de kerk ging dicht en we leerden het nieuwe normaal:
een leven langs de maatlat van 1,5 meter die de orde en de mores bepaalt.
Gelukkig is de kerk weer open en mag er al veel meer. Maar dit is onze nieuwe
ritmiek geworden. En het laat ons een keuze. Waar je natuurlijk ook aan kunt
ontsnappen: met het vliegtuig naar een ‘all-inclusive’ bestemming en zoals een
reiziger opmerkte: “nergens bang voor zijn want we zitten, als er iets gebeurt,
‘ all-inclusive’, dus we hebben alles bij de hand.”
Nog even Abraham: …..” je zult tot een zegen zijn, in jou zullen alle geslachten
van de aardbodem gezegend zijn…..”
Delen wij als kinderen van Abraham in zijn verbond met de Eeuwige en dragen
wij niet daarom verantwoordelijkheid voor de aarde en al het leven?
Ook dat is ’all-inclusive’….
Ds Hans Noordeman
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In memoriam
Henk van Loon
Op 8 juni 2020 overleed op de leeftijd van 67 jaar in zijn geliefde molen, in het
bijzijn van zijn naasten, ons gemeentelid Henk van Loon. Henk was een
verdienstelijk schilder, zijn schilderij siert onze kerstkaart van vorig jaar.
“Zorgzaam, voorzichtig en vastberaden”, dat was het beeld dat oprees uit de
verhalen die in de afscheidsdienst over hem verteld werden in vele goede
herinneringen. Op Palmzondag 2019 had Henk belijdenis gedaan en was hij
toegetreden tot onze gemeente en lid geworden van de Remonstrantse
Broederschap. Dat was een weloverwogen keuze; voor dit kerkgenootschap,
voor deze gemeente, voor deze God. We lazen uit Jozua 23 over die keuze, een
tekst die ook klonk in de belijdenisdienst destijds. Kiezen voor een God die er is
waar het leven broos en breekbaar is. Een God die zichtbaar werd in de
nabijheid van de mensen om hem heen, als het Licht, waardoor Henk zich
gedragen voelde. In de dienst klonk lied 951 over het licht als ‘glans van Gods
onomwonden aangezicht.’
Wij wensen Jeanette en de kinderen de nabijheid van God en mensen toe.
Ds Hans Noordeman

Hans van der Wurff

Als Kerkenraad bereikte ons het bericht dat op 1 juni 2020 is overleden:
Hans van der Wurff, echtgenoot van Marjo van der Wurff, Doopsgezind lid van
onze Gemeente. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in de PKN kerk in
Heumen, waar Hans lid was.
Wij wensen Marjo en haar dochter, haar schoonzonen en kleinkinderen van
harte sterkte om dit verlies te verwerken.
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Inspiratie
Een open rubriek waarin elke lezer van
Onderweg iets kan delen over wat of wie hem
of haar persoonlijk inspireert, een eenvoudige
tekst spreekt soms het meest aan. Maximaal
200 woorden, nieuwe stukjes zijn welkom!

De zegen
Als kind is de eerste bede om een zegen die je leert een kort gebed voor het eten
“Here zegen deze spijzen. Amen” gevolgd door “Here dank voor deze spijzen.
Amen”. Tenminste dat was in ons gezin zo.
Eerst weet je niet wat een zegen is en wat spijzen zijn, al gauw breng je het in
verband met de maaltijden en later begrijp je dat je bidt en dankt voor je eten
dat voor je klaar staat zonder dat je er iets voor hebt hoeven doen, niets hebt
hoeven zaaien en oogsten en bereiden, het ligt gewoon op je bord.
Soms moet je vechten om gezegend te worden, zoals Jacob: “Ik laat U niet gaan
tenzij U mij zegent”.
Meestal is het zo dat je vraagt om een zegen, vaak kun je je ook zeer gezegend
voelen, maar waar krijg je nog een zegen, zomaar, zonder dat je erom vraagt?
Ik ga graag naar de kerk, ben blij met een mooie preek, geniet vaak van orgel- of
pianomuziek en de zang van de gemeente, maar het meest bijzondere en
ontroerende moment van de dienst is toch het ontvangen van de “ongevraagde”
zegen. Daar mag/kun je dan de nieuwe week weer mee in.
Nu ik de afgelopen maanden niet in de kerk geweest ben is dit één van de dingen
die ik heel erg heb gemist.
Ellen Hoogenhout
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Zielzin
DOORSTART
Eind januari maakte het project ZielZin een
vliegende start, met in februari veel
deelnemers aan de verschillende activiteiten.
Helaas viel in de tweede week van maart alles
stil door de coronacrisis.
Maar in september gaan wij welgemoed opnieuw van start, zij het met enige
beperkingen wegens de coronamaatregelen. De belangrijkste daarvan is dat
voor alle activiteiten aanmelding vooraf nodig is, behalve voor de meditatieve
viering ‘Op adem komen’ op de tweede maandag van de maand. Dat aanmelden
dient te gebeuren via het mailadres dat daarvoor in gebruik is genomen:
aanmelding@dorenijmegen.nl. Verder nemen wij de gebruikelijke regels in acht,
zoals anderhalve meter afstand houden.
Leerhuis Thomasevangelie
In september start ZielZin met een nieuw leerhuis, nu
rond het Thomasevangelie, een vergeten tekst uit het
vroege christendom. Het is een verzameling met 114
uitspraken, gelijkenissen en gesprekken die aan Jezus
worden toegeschreven. Tijdens drie bijeenkomsten op
de zaterdagmorgen maken wij kennis met die tekst. De
eerste bijeenkomst is op zaterdag 26 september 2020
van 10 tot 12 uur. Mogelijk nemen onze gasten uit Kelsterbach dan ook deel aan
de bijeenkomst, zodat die gedeeltelijk tweetalig zal zijn. Deelname per
bijeenkomst kost € 7,00, voor studenten € 5,00. Vooraf aanmelden is in verband
met de coronamaatregelen verplicht.
Op adem komen
Op maandag 14 september is de eerste bijeenkomst van ‘Op adem komen’, een
korte meditatieve viering (circa een half uur) rond een lied of een tekst, die om
20 uur begint. Aanmelden is niet nodig.
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Wat vind jij?
Avond over Israël en Palestina
Op donderdag 1 oktober is de eerste bijeenkomst van ‘Wat vind jij?’, een
gespreksavond met een bijzondere gast. De eerste gast is Joost IJsselmuiden.
Joost heeft als verpleegkundige in de psychiatrie gewerkt. Van half oktober 2019
tot half januari 2020 is hij als lid van een team van de Wereldraad van Kerken als
waarnemer in de door Israël bezette gebieden van Oost-Jeruzalem en de
Westelijke Jordaanoever geweest. Hij komt zijn indrukken en ervaringen met
ons delen en wij kunnen met hem in gesprek gaan. De avond begint om 19.30
uur en wordt rond 21.30 uur afgesloten. Voor deelname wordt een bescheiden
bijdrage gevraagd van € 7,00, voor studenten € 5,00. In verband met de
coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht:
aanmelding@dorenijmegen.nl.

Nieuwe kring over de psalmen?
Vanuit onze geloofsgemeenschap is de wens geuit om in Nijmegen een nieuwe
kring te starten rond Bijbelteksten. Niet een kring voor de eeuwigheid, maar een
groep die een beperkt aantal bijeenkomsten bij elkaar komt om samen teksten
te lezen en er met elkaar over te spreken. Het voorstel is gedaan om een eerste
kring te wijden aan de psalmen. In die bonte verzameling liederen en gedichten
komen allerlei emoties en ervaringen ter sprake: van vreugde tot verdriet, van
opstand tot berusting, van vertrouwen tot twijfel. Ds. Peter Nissen heeft zich
bereid verklaard de kring te begeleiden. De data en tijdstippen waarop de kring
bij elkaar komt (overdag of ’s avonds) kan in onderling overleg worden
vastgesteld. Wie belangstelling heeft om mee te doen, wordt uitgenodigd om
dit vóór 1 september kenbaar te maken met een mailtje aan ds. Nissen:
peterjanissen@hotmail.com.
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Van de Kerkenraad
En dan eindelijk zondag 12 juli mochten we elkaar weer
ontmoeten in ons kerkgebouw. We hadden eigenlijk al
meteen besloten dat we er een klein feestje van zouden
maken en dat was het. Na een mooie inspirerende preek
van Hans is er tijdens de koffie met eigengebakken cake,
nog veel bijgepraat en bij het weggaan kreeg iedereen
nog een paar rozen mee naar huis. Aan deze dienst gingen een paar weken van
protocolbestuderingen, overleg en uitmeten van de ruimte vooraf. Maar
blijkbaar waren al de genomen maatregelen voor velen geruststellend genoeg
om de bij dienst te aanwezig te zijn. Ook kon deze zondag voor het eerst de
dienst worden beluisterd via www.kerkdienstgemist.nl. Of via onze website
http://dorenijmegen.nl/links op een van de twee links klikken. We hopen
van luisteraars te horen of het gelukt is en hoe ze het hebben ervaren!
En dan staan nu de zomerdagen/vakantie voor de deur. We wensen iedereen
heel fijne en zonnige dagen toe.
Carin Hormann namens de Kerkenraad.
En toen waren er ineens de collectebonnen.
Op vele vragen over het betalen met geld in deze tijden zijn we snel begonnen
met het gebruik van collectebonnen. Omdat deze gebruikt kunnen worden voor
de koffie maar ook voor de collectes zullen deze in verschillende valuta op
aanvraag worden gemaakt. Voor de koffie kunnen we bonnen maken van
€ 0.50. Voor de twee collectes kunnen we bonnen naar uw eigen keuze worden
gemaakt. Deze bonnen gaan altijd per 10 stuks per vel. Aanvragen via
penningmeester@dorenijmegen.nl of via Carin Hormann tel. 0412-857780.
Dit bedrag maak je over aan de St. Samenwerking en dan zorg ik dat je de
bonnen ontvangt. Doordat je het geld overmaakt via de bank kun je bij de
Belasting-aangifte aantonen dat je dit bedrag aan de gemeente hebt
geschonken. Bij mededelingen bonnetjes benoemen anders weet ik niet waar
het te boeken. Je hoeft er niets voor in te vullen.
Carin Hormann.
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Ontvangst van vrienden uit Kelsterbach
DoRe Nijmegen is in vriendschap verbonden met de
Evangelische Friedensgemeinde Kelsterbach. Over en
weer is er elk jaar een bezoek. We zijn al begonnen met
plannen maken voor de eerstvolgende 'thuiswedstrijd'
in het weekend van 25 september 2020, onder
voorbehoud van de Duitse en Nederlandse
gezondheidsrichtlijnen. Deo volente.
Het gebruikelijke programma is dat de Duitse gasten op vrijdagavond in
Nijmegen arriveren, op zaterdag met ons een culturele activiteit ondernemen
en op zondag de kerkdienst meevieren. Tussendoor ook gemeenschappelijke
maaltijden en avondgebeden.
We nodigen jullie uit om aan de activiteiten in dat weekend mee te doen. Een
meer gedetailleerd tijdschema met de mogelijke 'instap-momenten' maken we
begin september bekend. Samen maken we er dan weer een mooie ontmoeting
van. Graag tot ziens in september!
Met hartelijke groet, namens Do en Re,
Marijn Bosma, telefoon 06 2203 5021

Activiteiten

(* zie hierboven!)

(zie ook diverse artikelen in dit nummer)
Do. 3-9, 19.30 u
Do. 10-9, 20.00 u
Ma. 14-9, 20.00 u
Do. 24-9, 20.00 u
* Vr. 25-9, + 22.00
Za. 26-9, 10 – 12 u
* Za. 26-9, 10 u
dagprogramma
Wo. 30-9, 10-12.15
Do. 1-10, 19.30 u
Do. 8-10, 20.00 u
Zo. 11-10, 12.30 u
Ma. 12-10, 20.00 u

Algemene Ledenvergadering
Meditatie
Op adem komen
Meditatie
Avondgebed ‘Kelsterbach’
Thomas Evangelie 1e deel
‘Kelsterbach’: Arnhem, warme
maaltijd en avondgebed
Kunst en Religie, Goede Herder
‘Wat vind jij?’ Israël en Palestina
Meditatie
Film: ‘Frieda’ in Dominicuskerk
Meditatie
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DoRe
DoRe
DoRe
DoRe
DoRe
DoRe

Fanfarestraat 57
DoRe
DoRe
Groenewoudseweg
DoRe

Antependium
Het antependium
(letterlijk: voorhangsel)
was aanvankelijk een
versierde lap stof die voor
het altaar hing. Dat is al zo
sinds de vierde eeuw na
Chr. Oorspronkelijk was
het een voorhang voor
het Heilige in de
Tabernakel en later voor
de Tempel.
Ook in veel protestantse kerken zien we antependia over de tafel en/of aan de
kansel. Door de verschillende kleuren wordt aangegeven in welke tijd van het
kerkelijk jaar wij ons bevinden. Ook in onze kerk hebben wij een antependium.
Dat kleed is wit en het ligt het hele jaar over de tafel.
Er zouden nieuwe kleuren bij moeten komen, maar wij wilden graag het oude
kleed behouden. Daar is het volgende op bedacht: Er komen vier onderkleden,
in de kleuren van het kerkelijk jaar. Zo blijft het oude kleed ‘in functie’ met een
nieuwe uitstraling. En er is meteen een match met kleur van de stola’s van de
predikanten.
Ellen Hoogenhout was bereid hiervoor naald en draad ter hand te nemen. Met
grote zorgvuldigheid heeft zij stof uitgezocht en heeft zij genaaid en geborduurd
met een stijlvol resultaat ten gevolg. Het witte kleed heeft intussen al dienst
gedaan bijvoorbeeld bij de You Tube dienst; vanaf 12 juli kunt u het groene
antependium bewonderen, de andere kleuren (paars en rood) zullen in de
komende tijd gereed komen.
Het is een prachtig geheel geworden! Heel
veel dank aan Ellen voor haar creatieve
inspanningen!
Om een indruk te krijgen zijn er ook enkele
foto’s opgenomen. In de volgende
Onderweg zal ik een toelichting schrijven
over de betekenis en het gebruik van de
kleuren van het kerkelijk jaar.
(met groen onderkleed)

ds Hans Noordeman
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BEZIELD WANDELEN
Wandelen met een thema ter overdenking, maar vooral genieten van de
natuur en elkaar. Na afloop gaan we samen iets drinken bij Buur. Elke eerste
zondag van de maand. We vertrekken om half elf bij Buur. Deken
Hensburchstraat 2 6525 VJ Nijmegen, tegenover speeltuin Brakkefort.
Nieuwe contactpersoon Nel In der Maur. nel.indermaur@gmail.com
Bezield wandelen is weer gestart!
Zondag 7 juni is de activiteit “bezield wandelen”
weer van start gegaan. Wel in het “nieuwe
normaal” tijdperk. We startten bij
buurtrestaurant “Buur” omdat het niet zo ver is
van de kerk, dichtbij het bos, en we daar ook
samen koffie kunnen drinken.
(foto Nel In der Maur)
Reserveren is nu wel nodig.
Acht liefhebbers waren startklaar voor de wandeling, inclusief regenkleding,
want het had vlak ervoor nog flink geregend.
We hebben op goede afstand van elkaar een fijne en droge wandeling gemaakt
door het opgefriste Heumensoord, moesten soms ook even rangeren met
andere sportievelingen.
Daarna genoten we van de koffie bij Buur, ook op goede afstand van elkaar, wat
de communicatie soms bemoeilijkte… (toch niet normaal)
Er is aandacht geweest voor elkaar, voor hoe we deze Coronaperiode waren
doorgekomen. Conclusie: ”ieder huisje heeft z’n kruisje.”
We kijken uit naar de volgende keer!
Deze zomer houden we Buur aan als vertrekpunt, een prima plek om ook samen
met koffie af te sluiten.
Het is de bedoeling om eind van de zomer te evalueren hoe we verder gaan.
Nel In der Maur
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Ik geloof
het wel
We hadden met ons
belijdenisgroepje een soort reünie gepland op 27 juni. Onze belijdenis zou op
palmzondag hebben plaatsgevonden, maar zoals we nu weten is dat natuurlijk
niet doorgegaan. Onze reünie is wel doorgegaan! Lia had ons meegenomen naar
Kiemkracht in Malden, een prachtige plek in het groen waar ze alle groente zelf
verbouwen.
We waren met z’n zevenen, twee belijdenaars (Leonie en Eline) en vier
‘paranimfen’ (Lia, Angela, Rob en Cora), onder leiding van Hans.
Het was fijn om elkaar weer te zien. Onze laatste bijeenkomst was in maart
geweest, zo ongeveer de laatste bijeenkomst die nog door mocht gaan. Een
beetje onwennig schoven we weer bij elkaar aan een grote tafel aan.
Anderhalve meter lukte niet maar buiten verwaait het virus snel. Het weer was
prachtig. De zon brak door en de wind was sterk genoeg om de parasols af en
toe door de lucht te laten vliegen. Gelukkig wist Rob ze goed op te vangen
waardoor niemand gewond is geraakt. Op de kaart stonden soep, een broodje,
salade, een daghap (allemaal uit eigen tuin) of een combinatie van die vier. Het
was bijzonder lekker, ook de biertjes en de koffie die ze serveerden.
Alles wat had liggen sluimeren in ons kon weer ontkiemen op deze plek. Ik denk
dat we allemaal weer opgeladen naar huis gingen, heel anders dan na een Zoom
of Skype bijeenkomst. Wat moeten we ook zonder nabijheid, zonder werkelijk
contact.
De belijdenis vindt hopelijk plaats op de eerste adventzondag. Ik kijk ernaar uit.
Eline de Man
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Ik geloof het wel
Een zinnetje dat je op verschillende manieren uit kunt spreken, een andere
klemtoon maakt al een heel verschil. Dit najaar start alweer de derde editie van
deze inspirerende kring. Een serie van zes bijeenkomsten, drie in het najaar en
drie in het voorjaar. Wie wil, kan na afloop Pasen 2021 belijdenis doen, al is dat
zeker geen voorwaarde voor deelneming. Je kunt er ook voor kiezen alleen deel
te nemen aan de gesprekskring. WELKOM!
Start: oktober 2020. Plaats van samenkomst en data worden in overleg met de
deelnemers bepaald. Opgave: ds Hans Noordeman
hansnoordeman@icloud.com

Jij mens
Jij mens, waarom wil je haten en verwoesten
waarom ben jijzelf zoveel meer waard dan de rest
waarom doen jouw daden mij snakken naar woorden
waarom is jouw wil toch zo’n bloedmanifest
als je voor God speelt, als je zo graag voor God speelt,
doe dan in godsnaam je best.
Louise Korthals

MEDITATIEGROEP
Om de 14 dagen mediteert de groep op donderdagavond om 20 uur in de
ontmoetingsruimte van de kerk. Dit jaar is dat in de oneven weken. Info bij Cora
Oord.

Van de redactie
Ik heb een paar verzoeken gekregen om Onderweg digitaal
toe te sturen. Dat scheelt kosten, u hebt Onderweg een
week eerder in huis, u ziet de afbeeldingen in kleur, en het
is beter voor het milieu. Mocht u hier ook belangstelling voor hebben, laat het
mij dan weten met vermelding van uw email-adres. Alle andere lezers blijven
het gewoon via de post ontvangen.
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DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE NIJMEGEN
Kerkgebouw Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen
T: 024 322 04 51, E: info@DoReNijmegen.nl; www.dorenijmegen.nl;
www.facebook.com/dorenijmegen
Predikanten
Ds. J.A. Noordeman (Hans) E: hansnoordeman@icloud.com
Ds. P. Nissen (Peter) E: peterjanissen@hotmail.com
Kerkenraad
Voorzitter
vacature
Secretaris
Hansje Krelekamp-Tibben E: secretaris@dorenijmegen.nl
Penningmeester Carin Hormann E: penningmeester@dorenijmegen.nl
Ook declaraties en boekhouding
Kerkenraadsleden in buitengewone dienst dhr. R. Fernhout,
mw. P.C.F. Hoogenhout-de Visser, mw. E.J. Morée, dhr. J.S. Cohen
Bankrekeningen
(met ANBI-status voor de Belastingdienst)
NL94 INGB 0000 8915 04 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente, Nijmegen
NL82 INGB 0000 8257 60 t.n.v. Remonstrantse Gemeente, Nijmegen
NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Samenwerkingsverband Do-Re Nijmegen
(onder meer ten behoeve van de diaconie)
Stichting Exploitatie Kerkgebouw : Denise van Slingelandt
Verhuur kerkgebouw: Mieke de Graaf,
E agendakerkdorenijmegen@gmail.com
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ONDERWEG. 47e jaargang
Het volgende nummer verschijnt eind september 2020.
Kopij vanaf eind augustus in Word aanleveren via
onderweg@dorenijmegen.nl.
uiterlijk zondag 8 september !

Ledenadministratie: Aanmeldingen en wijzigingen, ook email-adres
Mw. E.J. Morée
Lmoree12@gmail.com
Contactpersonen wijkkringen en gespreksgroepen
Wijkkring Oss
dhr. P. van Es
Kring Centrum/Hatert mw. T. Fledderman
Kring Simeon
mw. I.D. van Slingelandt
Bezoek
Voor pastorale zorg kunt u contact op nemen met ds Hans Noordeman, voor
bezoek van een gemeentelid met Gerrit en Els de Man

Belangstellende, vriend of lid worden
Als u geïnteresseerd bent in onze gemeente is er de mogelijkheid om
vrijblijvend als belangstellende toe te treden. Uiteraard kunt u ook vriend
of lid worden van de Doopsgezinde of Remonstrantse Gemeente, of van
het Samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente.
Prikbord

Op onze website kunt u een berichtje plaatsen, zoals ‘vraag’ en ‘aanbod’
via webmaster@dorenijmegen.nl o.v.v. ‘prikbord’.
Redactie Onderweg: John Kraan – onderweg@dorenijmegen.nl
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Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.
Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.
Ik wil alleen zijn met de golven,
ik wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist’ren naar mijn adem
ik wil luisteren naar mijn zucht.
Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.
Toon Hermans
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