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OMKIJKEN EN VOORUITZIEN 
 
We hebben als gemeente een lastige tijd achter de 
rug. 
Maar, laten we positief beginnen: er is allereerst 
reden voor dankbaarheid omdat we tot nog toe 
niemand uit onze kring door corona hebben 
verloren. 
Verschillende gemeenteleden zijn wel in meerdere 
of mindere mate door het virus getroffen, maar we 
zijn allemaal gespaard. 
Met blijde verwondering heb ik gezien hoe we 
elkaar in die moeilijke tijd hebben vastgehouden en dit nog steeds doen. 
Wel  worden we nog wel steeds beperkt in ons gemeente-zijn. De anderhalve 
meter maatregel. betekent voor ons met onze, relatief kleine kerk, dat nog 
steeds een beperkt aantal gemeenteleden  de diensten tegelijk kan bijwonen. 
Gelukkig kun je ook digitaal  "aanwezig" zijn. 
Terwijl ik dit schrijf, komt onze regering met de mededeling dat -onder 
voorbehoud-  deze maatregel per 20 september kan worden ingetrokken. 
Dat zou goed nieuws zijn!  
 
Het zou betekenen dat we weer samen naar de kerk kunnen en elkaar na de 
dienst ontmoeten in het Ds Van Oosterzeehuis. 
Ook komt er dan weer ruimte voor bijzondere diensten en vieringen als de 
kerstdienst en de kerstmiddag en doopdiensten.  
Vorig jaar hadden we al een start willen maken met de kring ‘Geloven en 
Belijden’, dit wordt nu dan eindelijk mogelijk. 
De Bijbelkring, die al is gestart, kan dan ook weer zonder beperkingen 
voortgang vinden. 
Het zou geweldig zijn. 
 
Bij dit alles is er toch een donkere wolk aan de hemel verschenen. 
De synode van de PKN heeft in haar wijsheid -  tegen adviezen en dringende 
waarschuwingen van mensen die het grondvlak van de kerk kennen als geen 
ander, in -  besloten dat er  aan kleine gemeenten, die gebruik maken van de 
diensten van een emeritus predikant, zoals  "De Rank", grote beperkingen 
worden opgelegd. En dit nu juist terwijl deze gemeenten in de zware corona 
tijd met moeite het hoofd boven water hebben weten te houden en  met vele 

andere gemeenten hard moeten vechten om te blijven bestaan. 
U zult daar in een later stadium meer over horen.  
 
Laten wij  het lot van onze gemeente , met dat van vele andere, leggen in de 
hand van de Heere van de Kerk en in vertrouwen uitzien naar een nieuw 
seizoen waarin we ons door Woord en Geest verbonden weten aan de Heere, 
onze God en Vader, aan Jezus Christus, onze Heiland en aan elkaar. 
 
ds. Johan Kamp. 
 

DE RANK EN DE THEOLOGIE 
 
Er bestaat zoiets als moderne theologie. Dat is een overtuiging, die onder 
andere gebaseerd is op 2 uitgangspunten:  
1 Jezus was een goed, ja volmaakt mens. Een voorbeeld dat verdient te 
worden nagevolgd  
2 Jezus is niet lichamelijk opgestaan. Deze overtuiging is te vinden in de 
“Doornse catechismus”, een boekje waarin moderne theologen hun visie op 
God en de mens beschrijven. 
 
Orthodoxe theologie. De Gereformeerde Bond. 
Toen deze moderne theologie in de loop van de 19e eeuw opkwam, werd in 
1909 de “Gereformeerde Bond” opgericht. Doel: verbeiding en verdediging 
van de waarheid in de Nederlands Hervormde kerk. De modern theologische 
opvattingen worden door de Geref. Bond bestreden.  
 
De gemeente in de Bonifatiuskerk, De Rank, steunt de Gereformeerde Bond 
en is door hem ondersteund. Met raad en daad, en ook financieel. In De Rank 
zullen in principe alleen dominees voorgaan die tot de Gereformeerde Bond 
behoren of daar sterk mee sympathiseren.  
 
De positie van De Rank in de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) 
Vandaar dat De Rank binnen de Protestantse Gemeente Arnhem een aparte 
positie inneemt. Daarom is in 2003 aan De Rank een bijzondere status 
toegekend. Namelijk die van “Wijkgemeente van bijzondere aard”. Kerkorde 
art 5 lid 5. De kerkorde zegt hierover: “In deze (wijk)gemeente worden leden 
uitsluitend ingeschreven op hun eigen verzoek”.  Er komen ook leden van 
buiten Arnhem.  
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Zo is de Bonifatiuskerk een ontmoetingsplaats van mensen, die een prediking 
willen horen die in overeenstemming is met de beginselen van de Reformatie. 
 
 
 
 

GEDICHT 
 
 
 

Als ik zie wat wij verspreiden  
Als ik zie hoe wereldwijd  
Mens en dier op aarde lijden  
Denk ik Heer. wij zijn U kwijt 

Zoveel dingen die benauwen  
Water, vuur, een pandemie 
Niet op mensen kunnen bouwen  
Onrust, ruzie, jaloezie 

Heer, ik kom met al mijn vragen  

Als ik afvraag: waarom dan  
Fluistert U: Ik zal je dragen Ik ben hier,  
Ik weet er van 
 
Ook al wordt je veel ontnomen  
Ik beloof, Ik zal er zijn  
Wat je ooit zal overkomen  
Ik ben er in al je pijn 
 
Alles zal ten goede keren  
Zoals ik eens heb voorzegd  
Eens zal ik de aard regeren  
Wat hier krom is, wordt dan recht 
 
Thea den Hoedt-Bokkers 
 

 

ACTIVITEITEN 
 
Mij is gevraagd om in mijn bijdrage de activiteiten die die dit seizoen gaan 
plaats vinden aan de gemeente kenbaar te maken. U vindt onderstaand een 
opsommingen van de nu bekende activiteiten met een korte toelichting: 
 

• Middagbijbelkring. Deze kring staat onder leiding van ds. Kamp en 
vindt 1 maal per maand op dinsdagmiddag plaats. 

• Jongerengesprekskring. Deze kring ligt nog stil vanwege de 
coronaperikelen en moet nog weer worden opgestart. 

• Belijdeniscatechisatie. Deze moet nog worden opgestart. 

• Maaltijd voor alleenstaanden. Bedoeling is om deze dit najaar weer 
op te starten. Hierover komt dan nadere informatie. 

• Maaltijd voor gemeenteleden. Hiervoor geldt hetzelfde als de maaltijd 
voor alleenstaanden. 

• Een bijzondere activiteit zijn ook de vier samenwerkingszangdiensten 
per jaar met de Prijs met Johannes de Heer groep 

•  
Alle bovenstaande activiteiten zullen doorgang vinden of weer worden 
opgestart als het coronavirus het toelaat en er voldoende belangstelling voor 
is. 
Verder organiseert de AK = een heidag voor ambtsdragers. 
 
Wim Hesselink 
 

HOREN 
 
Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. 
 
En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. (Luc 
17:5) 
Als u zich herkent in deze vraag, dan bevindt u zich in het goede gezelschap 
van de discipelen. Met andere woorden: u had het zelf kunnen zijn, die deze 
vraag stelde. In het gezelschap van de discipelen had u Paulus niet 
aangetroffen. Die was toen nog in de leerschool van Gamaliël. Daar heeft hij 
geleerd, dat de Joden de zintuigen van een mens rangschikken naar 
belangrijkheid. Namelijk 1 horen 2 tasten  3 zien 4 proeven  5 ruiken. Dat het 
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gehoor veruit ons belangrijkste zintuig is, leren we uit het Oude Testament. 
“Hoor, Israel: de HERE is onze God; de HERE is een!” In het Hebreeuws is 
het woord voor “horen” zeer nauw verwand met het woord voor ‘genade”.   
Paulus kwam later via de weg naar Damascus alsnog in de leerschool van 
de Opgestane.  
Daarom kon hij aan de Romeinen schrijven: “Zo is dan het geloof uit het 
gehoor en het gehoor door het Woord van God”.  En daarmee is de cirkel 
rond: wie God de gelegenheid wil geven om z’n geloof te vermeerderen, zal 
het Woord van God moeten horen, verstaan en toepassen. Natuurlijk is dit 
voor iedere dag. Maar is het bijwonen van de kerkdienst niet bij uitstek de 
gelegenheid om bepaald te worden bij het Woord van God, samen met de 
andere gelovigen? Laten we daarom de gang naar de kerk blijven gaan, in- 
of na Coronatijd. 
 
1Joh 1: 1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, 
hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd 
hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens…..het 
leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen 
u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard 
is….hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook 
gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de 
Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 
 
 

BOEKENPARADIJS 
(Gesprek met Dick en Mary Roeland) 
 

De Bijbel begint met het verhaal van de Schepping, we kennen het allemaal 
wel, en toen die Schepping klaar was op de zesde dag zag God dat alles 
“zeer goed was”. Het klimaat was helemaal perfect de mens had geen kleren 
nodig de dieren waren aardig voor elkaar mat andere woorden het was een 
paradijs. Helaas duurde het niet zo lang als God in de gedachte had en zo 
kwam er eind aan het paradijs. 
Sinds dien probeert de mens zijn eigen paradijsje te scheppen, voor de één 
is dat zijn volkstuintje voor de ander zijn stacaravan op de camping. Ook Dick 
Roeland, hij en zijn vrouw zijn trouwe leden van de gemeente De Rank, heeft 
een paradijsje geschapen bij hem thuis in zijn garage. Op zijn visitekaartje 
staat Dick’s Boekenparadijs. Hij en zijn vrouw hebben een enorme 
verzameling boeken in hun paradijs verzameld. 

Hoe is het ooit begonnen?  Is de eerste vraag 
Het is begonnen in 1995, vertellen Dick 
en zijn vrouw enthousiast, onze dochter 
en schoonzoon gingen werken bij de 
ECM, een zendingsorganisatie die zich 
ten doel stelt het evangelie te brengen in  
Europa, dat lijkt in deze tijd geen 
overbodige luxe immers de kerken lopen 
leeg. Wat wij erg spannend vonden is dat 
onze dochter en schoonzoon voor hun 
werk geen vast inkomen kregen, ze 
gingen net als de discipelen van Jezus 
zonder geld en goederen op pad in het 
vertrouwen dat er in hun onderhoud zou 
worden voorzien. Wij dachten, wat 
kunnen wij doen om hen te steunen, en 
zo ontstond het plan om op jaarmarkten 
boeken te gaan verkopen. En dat werd 
een succes. “Ik ging met drie dozen weg 
die waren binnen de kortste keren leeg 
verkocht”, aldus Dick.  “Maar hij kwam met 25 dozen weer thuis”, vult Mary 
zijn vrouw hem aan. Maar op deze wijze zamelden ze jaarlijks een mooi 
bedrag in voor de ECM. 
 
Waarom dan nu een boekenparadijs aan huis? 
“De jaarmarkten bezoeken met onze boeken hebben we altijd geweldig 
gevonden, maar de gezondheid van Dick liet het op een gegeven moment 
niet meer toe” aldus Mary.  
“Dus zijn we op zoek gegaan naar andere wegen om de boeken aan de man 
te brengen.” vult Dick zijn vrouw aan. “En zo is het idee ontstaan om de 
boeken verkoop via internet voort te zetten en in 2014 was het zover.” Maar 
boeken verkopen via internet is niet het zelfde als op een jaarmarkt dus zijn 
ze via de zendingsorganisatie ingeschreven bij de kamer van koophandel. De 
verkoop loopt goed maar het betekend ook veel geloop naar het postkantoor, 
want de bestelde boeken moeten natuurlijk wel bij de koper aankomen. Ze 
hebben ook hun handen vol aan het sorteren van boeken die via allerlei 
wegen bij de fam. Roeland ingeleverd worden en allemaal hun plekje krijgen 
in het boekenparadijs. Bovendien moeten ze daarna ook nog ingevoerd 
worden in de computer, zodat ze ook weer verkocht kunnen worden. 
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Wie kopen er zoal boeken? 
“Tot onze grote verbazing verkopen we de boeken over de hele wereld, een 
paar voorbeelden: een Japanner kocht ooit een boek van 15 euro maar aan 
porto kwam er een veelvoud bij, maar hij wilde het boek zo graag hebben dat 
hij die extra kosten er graag voor over had, dus hij betaalde in totaal 68 euro. 
We hebben ook wel eens een oud kookboek verkocht aan een familie in 
Australië die wilden het hebben voor hun dementerende moeder. Of die 
Canadees die maar liefst 150 euro porto betaalde voor de geschiedenis 
boeken die wij in onze verzameling hadden.” Dick en Mary zien de 
boekhandel als iets wat ze samen doen “Al van het begin is het een 
onderneming die samen runnen  en we hopen het nog lang te kunnen doen 
voor de zending.” 
 
Tot slot 
Wie nog boeken over heeft kan ze na overleg met de fam. Roeland inleveren 
bij hen en, zegt Dick “Ik kan nog wel een droge opslag gebruiken voor onze 
nog steeds groeiende verzameling boeken.” 
 
Arie de Jonge. 
 
 
 
 
 

Financieel 
 
Rekeningnummer van de Wijkkas: NL54ING0001559972.  
Uit de wijkkas worden bijvoorbeeld koffie en thee betaald. Maar ook 
de bloemen in de kerk. 
 
Uw speciale gift voor het pastoraat is zeer belangrijk. Vermeldt u bij 
uw gift dan onder ‘Mededelingen’:  
“Bestemd voor pastoraat”. 
 
 
 
 
 

ADRESSEN 
 

Hervormde wijkgemeente De Rank, Huissensedijk 12, 6842AK, Arnhem 
Bonifatiuskerk, Huissensedijk 10, 6842AK, Arnhem 
 

Samenstelling van de 
kerkenraad Emailadressen ambtelijk 

Ouderlingen   

W (Wim) Hesselink   
(voorzitter) voorzitter@derankarnhem.nl  

Ouderling-kerkrentmeester   

J F (Hans) Boer   (tot 1 jan 
2022) 

kerkrentmeester-
Hans@derankarnhem.nl  

J (Jack) Theunissen 
kerkrentmeester-
Jack@derankarnhem.nl  

Diakenen   

J (Jannie) Mentink    (scriba) scriba@derankarnhem.nl  

R (René) Vos financien@derankarnhem.nl  

A (Ali) Spang     (tot 1 jan 
2022)   

J (Jan) van Beek   

Algemeen email info@derankarnhem.nl   

Kopij weekbrief wb@derankarnhem.nl   

Website websitebeheer@derankarnhem.nl   

   

Ouderlingen Emailadres Telefoon nr 

W (Wim) Hesselink   
(voorzitter) hess6902@gmail.com  06-57334854 

Ouderling-kerkrentmeester     

J F (Hans) Boer   (tot 1 jan 
2022) hansboer124@gmail.com  026-4437934 

J (Jack) Theunissen jtheunissen1944@gmail.com  026-3115164 

Diakenen   

J (Jannie) Mentink    (scriba) jm.mentink@hotmail.com  026-3618422 

R (René) Vos vos.reinder@gmail.com  026-4420722 

A (Ali) Spang     (tot 1 jan 
2022) tonenalispang@kpnmail.nl  026-3811860 

J (Jan) van Beek j.vanbeek@upcmail.nl 06-52077825 
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NOACH BOUWT EEN ARK 
 
Heb je 't al gehoord, Noach bouwt een schip 
Kom maar gauw aan boord, kom maar in een wip 
Doe wat hij je zegt, anders kom je om 
Recht is recht en krom is krom 
Kom aan boord 
Kom aan boord! 
 
Heb je 't al gehoord, Noach bouwt een boot 
Kom maar gauw aan boord, hij wordt reuzengroot 
Doe wat hij je zegt, anders kom je om 
Recht is recht en krom is krom 
Kom aan boord 
Kom aan boord! 
 
Heb je 't al gehoord, Noach bouwt een ark 
Hij gaat al aan boord met z'n dierenpark 
Kom aan boord 
Kom aan boord! 
 
Heb je 't al gehoord, Jezus is de ark 
Kom maar gauw aan boord met je hele hart 
Doe wat hij je zegt, anders kom je om 
Recht is recht en krom is krom 
Kom aan boord 
Kom aan boord! 
 

(Tekst: Elly en Rikkert) 
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Verbouwing ds. Van Oosterzeehuis 
 
 

 
 

De uitbreiding 
 
 
 

 
 

Het nieuwe interie 


