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1 Kerstmis spreeKt niet vanzelf

Kerstmis spreekt niet vanzelf. Je moet erop gewezen worden. 
Vandaar dat in het evangelie naar Lucas (Lucas hfst.1-2) 
meermaals engelen (boodschappers) optreden.

Gabriël verschijnt aan Maria: “Wees niet bang, Maria, God heeft 
je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een 
zoon baren, en je moet hem Jezus (= de Heer is hulp/redding) noe-
men…”(Lucas 1:31). Dat wordt haar gezegd, want ze was er niet 
vanzelf op gekomen.

Aan de herders komt een 
engel de boodschap over-
brengen: “Wees niet bang, 
want ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat het 
hele volk met grote vreug-
de zal vervullen: vandaag 
is in de stad van David voor 
jullie een redder geboren. 
Hij is de Messias, de Heer. 
Dit zal voor jullie het teken 
zijn: jullie zullen een pas-
geboren kind vinden dat in 
een doek gewikkeld in een 
voederbak ligt.” (Lucas 
2:11-12). Dit goede nieuws 
wordt hen gebracht; zelf 
hadden ze het niet kunnen 
verzinnen.
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Kerstmis dat is volgens het evangelie van Matteüs de ster die de 
wijzen uit het Oosten de weg wijst. “Ze vroegen: waar is de pasge-
boren koning der Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan 
en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.” (Matteüs2:2).

En die ster gaat hen voor en loodst hen als een licht door het don-
ker, totdat hij blijft staan, daar waar het kind was. “Ze gingen het 
huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen 
zich neer om het eer te bewijzen.” (2:11). Vanzelf hadden ze niet 
gevonden wat ze zochten.

Maar ook lang daarvoor waren er profeten, mensen met een voor-
uitziende blik die in de naam van God aan hun volk de ‘zoon van de 
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Allerhoogste’ aankondigden. En later zou iemand zoals Johannes 
de Doper de wegbereider zijn voor iemand die groter was dan hij: 
Jezus Messias.

Kerstmis spreekt niet vanzelf. Je moet erop gewezen worden. 
Daarom hebben ook wij elk jaar het kerstverhaal en een kerstbood-
schap nodig. We hebben het nodig om erop gewezen te worden 
om Kerst te kunnen vieren.

Ja, elke zondag komen we als geloofsgemeenschap samen om ons 
met behulp van de Heilige Schrift te laten wijzen op God. We kun-
nen het niet zelf bedenken, maar hebben behoefte aan een engel, 
een ster, een profeet die ons alert maakt waar God zich laat vinden. 
Wie deze engel, deze ster, deze profeet is die ons herinnert waar 
God te vinden is in deze kersttijd en ook daarna?

Misschien bent u wel zelf zo’n kerstengel of een ster die een licht 
werpt op Gods weg van vrede in deze tijd.

Paul F. Thimm
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Wilt u een kerkdienst bijwonen en heeft u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Marjolein Peters:
T 0162 47 03 24
E marjolein.peters.mathijsen@planet.nl

agenda

 16 december Kerstdiner Eetgroep bij David en Kim in Rijen
 9 januari Kring Tilburg bij Sitie Schermer
 10 januari Bijbelkring bij Talleke Harmsen
 17 januari Verbintenisgroep bij Wies en Frans
 27 januari Eetgroep, lunch na de kerkdienst in Eindhoven
 12 februari Kring Tilburg bij Sitie Schermer

2 KerKdiensten & agenda

diensten

zondag 2 december br. Frans van Berkum
  10.30 uur Eerste Advent- en Avondmaalsviering

zondag 9 december Waalse Kerk, Catharinastraat Breda
  11.00 uur Schalmdienst

woensdag 19 december Kerstviering
  19.30 uur

zondag 6 januari ds. A. Polling-Wichers
  10.30 uur

zondag 27 januari Ringdag DG Kerk Den Haag (zie p. x)

Alle diensten worden gehouden in Het Klooster,
Jack van Gilsplein 1, Bavel, tenzij anders vermeld.



december 2018 | januari 2019

5

3 van de KerKenraad

Op 17 oktober en 21 november vergaderde de kerkenraad.
De ledenvergadering van 24 oktober stond op de agenda om
de laatste puntjes te bespreken. Ook de herdenkingsdienst werd 
besproken. 

Verder werden we door br. Hans Peters bijgepraat over de veran-
derende structuur van de ADS. In verband met de Broederschaps-
vergadering (BV) in november wilde br. Peters als onze vertegen-
woordiger weten hoe de kerkenraad dacht over de voorgestelde 
wijzigingen. Als de wijzigingen definitief zijn dan zult u daarvan op 
de hoogte gesteld worden.

Iedere vergadering wordt er 
aandacht besteed aan de voort-
gang van het bezoekwerk. Voor 
een gemeente die ouder wordt 
en verspreid is over zo’n groot 
gebied, is coördinatie van het 
bezoekwerk belangrijk. Daarom 
nogmaals de oproep om, als u 
iets signaleert of zelf behoefte 

heeft aan bezoek, laat het dan alstublieft weten aan de predikan-
ten en/of de kerkenraad.

Ds. Paul Thimm is op dinsdag tot en met vrijdag telefonisch 
bereikbaar tussen 8.30 uur en 9.00 uur, 026-325 27 28.

Marjolein Peters, secretaris
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4 ringdag januari 2019

Ringdag 2019 Ring Zuidwest Nederland. Thema: ‘Geef mij nu je 
angst’. Doopsgezinde Kerk Den Haag, 27 januari 2019.

Wereldwijd horen doopsgezinden bij elkaar. Dat gaan we vieren op 
zondag 27 januari 2019. Om elkaar te ontmoeten, terug te zien, te 
leren kennen. Om samen te vieren, te vragen, te twijfelen en mis-
schien in de buurt te komen van een antwoord. Het programma 
sluit aan bij het jaarthema. Want wie heeft er geen angstgevoe-
lens, niemand toch? Het gaat over angst voelen, verder komen, de 
angst voorbij.

programma

09.45 inloop en ontvangst met koffie/thee
10.30 dienst
11.45 koffie en lunch
13.15 Angst en vertroosting in beeld
13.45 workshops
14.45 thee met warme troost
15.15 stembevrijding en afsluiting
16.45 einde

U kunt kiezen uit de volgende workshops:

• Denkdobbelen. Spelenderwijs aan het denken gezet worden.

• Bezoek aan het informatiecentrum van het Vredespaleis. Alles 
over het ontstaan en functioneren van het Internationaal 
Gerechtshof van de Verenigde Naties.
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• Doopsgezind Wereldwerk. Samen nadenken over de toekomst 
van de wereld en de rol van Wereldwerk.

• Angst van/voor de vluchteling. Wat betekent het om 
vluchteling te zijn? Verhalen en standpunten.

Er wordt een quilt gemaakt voor de vluchtelingenkampen in Syrië. 
Wie graag tijdens het luisteren en discussiëren met zijn handen wil 
werken kan hieraan meedoen.

U kunt zich aanmelden voor deze dag via www.dgdenhaag.nl.
De kosten zijn € 10,- p.p., kinderen zijn gratis. Te voldoen op reke-
ning NL16INGB0000160655 t.n.v. Ring Zuidwest Nederland van 
doopsgezinde gemeente.

Voor vervoer, samen rijden kunt u contact opnemen met
Marjolein Peters:
T  0162-470324 of
E  marjolein.peters.mathijsen@planet.nl
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5 Kerstherberg breda

De kerstdagen zetten ons gevoel in beweging, het doet iets met 
ons. Voor de één zijn het dagen vol warmte en gezelligheid. 
Anderen slaan die dagen juist het liefst maar over.

Kerst kan mensen bijvoorbeeld er pijnlijk aan 
herinneren dat ze eigenlijk nergens thuis zijn, 
eenzaam zijn, herinneren aan ruzie of verlies. 
De kerstdagen duren dan lang en zijn eenzaam 
en koud. Voor al die mensen bieden wij een 
huiskamer.

In 1981 werd in Breda de Kerstherberg in het leven geroepen. De 
Kerstherberg is voor iedereen gratis toegankelijk. De hele dag 
wordt er gratis eten en drinken geserveerd. Daarnaast zijn er di-
verse activiteiten, zoals muzikale optredens en een kindermiddag. 
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daar wordt aan de deur geKlopt…

U kent het nog uit uw kinderjaren. Je schrikt je rot!!!

Maar… ook naarmate wij 
ouder worden, wordt er 
aan de deur geklopt. Bij je 
naaste, bij een dierbare, 
bij jezelf … Ja, en nu dus 
opnieuw bij mij.

Graag wil ik jullie bedanken voor de vele mooie reacties: 
kaarten, telefoontjes, bloemen. Als een warme deken om 
mij heen voel ik me gesterkt, mede vanuit mijn geloof, in 
vertrouwen een onzekere toekomst tegemoet te gaan.

Nogmaals heel veel dank, Rob Rauch

De Kerstherberg is voor alle mensen die een beetje afleiding, een 
luisterend oor en gezelligheid zoeken tijdens de kerstdagen. Dag 
en nacht.

De Kerstherberg opent zijn deuren van kerstavond 24 december 
19.00 uur tot en met tweede kerstdag 26 december 19.00 uur. 

Plaats: Het Rondeel, Kloosterlaan 14, Breda, tegenover het Chassé 
Theater.

Iedereen is van harte welkom!
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6 feestdagen in fredeshiem

Kerst seniorenweeK

vrijdag 21 december tot vrijdag 28 december 2018

Gastenleiding: ds. Henk Dikker Hupkes en Laura van Rossum du 
Chatel, ds. Annie Dekker en Fokke Rekker.
Creatieve begeleiding: Marianne van Leeuwerden.

Er is gelegenheid om creatief bezig te zijn en u kunt volop genieten 
van de bossen en de natuur in en rond Fredeshiem, te voet of met 
de fiets.

’s Avonds is er soms een lezing of een film; u kunt de viering van 
advent en kerst bijwonen; er is dagelijks een dagsluiting en de hele 
week een stiltecentrum waar u mandala’s kunt maken. We gaan 
één keer met een verwarmde boot naar Giethoorn en één keer met 
de bus naar museum Belvedère (museumkaart meenemen).
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oud en nieuw seniorenweeK

28 december 2018 tot 4 januari 2019

Leiding: Ineke Reinhold, Loes Prakke en Ineke Verhulst.
Onderwerp: Dieren in cultuur, natuur en (Bijbel)verhalen.
Kunstenaars: Picasso, Jan Mankes, Carolien Smit e.a.
Vertellers en zangers over vossen, leeuwen, beren, ezels en kamelen.

U kunt meedoen aan de Werkplaats Creatief, zelf tekenen en schil-
deren. Verder is er volop mogelijkheid om te genieten van de na-
tuur in en om Fredeshiem. ’s Avonds worden er lezingen gehouden 
met betrekking tot het thema, er is een filmavond, er wordt een 
toneelgezelschap uitgenodigd en we kunnen genieten van liede-
ren en verhalen. Elke avond is er een dagsluiting en er is een stilte-
centrum.

Oudejaarsavond zijn er natuurlijk oliebollen en kniepertjes.
Eén keer is er een bezoek aan een museum, museumkaart mee dus.

Voor beide weken geldt:

• Als u thuiszorg nodig heeft dan kunt u die over laten boeken 
naar thuiszorg in Steenwijk. Zij zorgen ervoor dat u op tijd 
geholpen wordt.

•	 Opgave per telefoon: Buitengoed Fredeshiem, 0521 53 51 00 
Adres: Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-De Bult. 
E-mail: info@fredeshiem.nl

•	 Kosten: € 695,- p.p. 1-persoons kamer; € 595,- p.p. 2-persoons 
kamer
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7 bredase bijbel Quiz

Op vrijdag 16 november togen enkele Mennisten naar zaal 
Vianden in Breda voor de Bredase Bijbel Quiz.

Het was voor de elfde keer dat deze BBQ werd gehouden. Alle vier 
verbaasden wij ons keer op keer over de inventiviteit van de sa-
menstellers van deze quiz.

Er was zelfs een rubriek Bijbels reke-
nen dit jaar. Een voorbeeldje: het aan-
tal stammen van Israël, tel daarbij op 
de jaren van de woestijntocht en deel 
dat weer door het aantal keren dat 

men rond Jericho trok. Simpel toch! Of: vermenigvuldig het getal 
van het aantal Bijbelboeken dat met een J begint…. etc. Onze re-
kenvaardigheid was er wel, maar de Bijbelkennis ontbrak ons toch 
regelmatig op dit specifieke gebied. We hebben weer een heel ge-
noeglijke en ook vrolijke avond gehad. Een volgende keer zien we 
graag nog wat meer Mennisten in de zaal.

Marianne, Marjolein, Frans en Wies
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8 in memoriam rieK boonstra

Op 14 november overleed zr. Riek Boonstra, jarenlang lid van 
onze gemeente. Velen van ons herinneren zich Riek als een 
trouwe zuster, die veel deed voor de gemeente en daar nooit 
ophef over maakte.

Lang heeft ze de tuin netjes gehouden en ze zorgde iedere dienst 
voor een bloemetje op de koffietafels.

Riek was bibliothecaresse en 
dat kwam goed van pas toen 
de bibliotheek van de gemeen-
te opgezet en georganiseerd 
moest worden.

Riek was een gewaardeerd lid 
van diverse kringen: Tilburg, 
Zuidwest, Centrum. Iedere keer 
als er door omstandigheden een kring verdween of samengevoegd 
werd, vond Riek weer een plekje.

Helaas werd ze getroffen door een hersenbloeding en verhuisde 
naar Almere, naar De Reedewaard, om dichter bij haar zoon te 
wonen.

Op 19 november werd er onder leiding van ds. Louise Pondman af-
scheid genomen van Riek. Hoewel ze geen lid meer was van onze 
gemeente zullen we haar toch missen. We zijn haar dankbaar voor 
alles wat ze in onze gemeente betekend heeft. 
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9.1 verbintenisgroep

Op dinsdag 9 oktober waren we samen bij 
Frans en Wies in Dongen. Ook ds. A. Heringa 
nam als gast deel aan onze groep.

Na de maaltijd schoven ook Hans en Marjolein aan voor het inhou-
delijke deel: de preek die ds. Heringa op 4 maart in het Klooster te 
Bavel heeft gehouden. In vervolg op de enthousiaste verhalen van 
Jaap Jan over deze preek, nodigden we ds. A. Heringa uit om sa-
men met ons nog eens naar deze preek over Exodus 20,1-17 de ‘10 
regels ten leven’ te kijken. Na een extra uitleg en toelichting volgde 
een goed gesprek over de stenen tafelen. Een boeiend relaas en 
een indringend gesprek. Enkele impressies van ons gesprek:

Regels, met name de eerste regels, die openingen bieden om sa-
men op een positieve manier te kunnen leven in deze wereld. Een 
verklaring van de Here God aan ons hoe hij het zich voorstelt, het 
leven in het beloofde land. Geen dwangbuis maar een belofte hoe 
het kan! De eerste tafel geeft aan waar we vandaan komen: Uit 
Egypte en uit de schepping. De God met wie te maken hebben is 
begonnen met leven te geven en vervolgens met een vrij leven 
te geven. De tien woorden corresponderen ook met de tien keer 
dat God in het scheppingsverhaal spreekt. Leven zal vríj leven zijn. 
Leven als een slaaf is geen leven. Vandaar: de rust, het recht op 
rust…..opdat we niet doorhollen in de dienst aan andere goden, 
de economie, de fitness etc. … al die andere goden en machten die 
je van je vrijheid afhouden en laten draven voor andere machten…. 
die nooit ophouden te vragen. Drieduizend jaar terug verbeeldde 
men die andere machten met een gouden stierkalf. Daarom is de 

9 verslagen Kringen & groepen
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rust: al vanaf de schepping! 
Want zonder recreatie wordt 
de creatie zielloos. We hebben 
een boeiende en inspirerende 
avond gehad samen met ds. A. 
Heringa.

Op 8 november waren we door 
werk en vakantie etc. slechts 
met zijn vieren bijeen bij Jaap 
Jan en Suzan. We spraken met 
elkaar over de dingen die op dat 
moment actueel waren in ons 
leven: huizen zoeken, huis op-
ruimen, verleden loslaten, iets 
nieuws beginnen. Een prima 
avond.

We komen weer samen op donderdag 17 januari om 18.00 uur bij 
Frans en Wies in Dongen. De locatie voor 27 februari is nog niet 
bekend.

Namens de verbintenisgroep, Frans van Berkum

9.2  de eetgroep

Op zondag 28 oktober is het nieuwe seizoen ook voor de 
eetgroep weer begonnen. Deze keer bij Joop in Breda. Rinske 
had een heerlijke pittige pompoensoep gemaakt en Joop een 
geweldige lasagne.

De Tafelen der Wet met de tien 
geboden getoond door Mozes, 1560, 
olieverf op paneel, anoniem.
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We hebben zeer intensief 
met elkaar gepraat en na het 
eten het ook nog gehad over 
geweldloos communiceren. 
Zondag 25 november moch-
ten we een nieuw lid bij de 
eetgroep verwelkomen, na-
melijk Tobias ter Reehorst. 
En als klap op de vuurpijl wa-
ren we ook nog te gast bij 
Tobias op een geweldige lo-
catie, namelijk Mariënkroon, 
een voormalige cisterciënzer 
(leuk scrabble- of dictee-
woord) abdij en klooster in 
Nieuwkuijk. Daar bestond 

de maaltijd uit een geroosterde wortelsoep, gevolgd door pasta 
ovenschotel met een heerlijk dessert van pepernoten-tiramisu (he-
lemaal passend voor de tijd van het jaar). We hebben met behulp 
van de kinderen, die met het in de lucht steken van een Appel, Ba-
naan of Citroen het juiste antwoord A, B, of C aangaven, een korte 
en hevig competitieve Bijbelse voedselquiz gedaan. Daarna heb-
ben we nog één van onze lievelingsgerechten be-/omschreven in 
een ode waarna de rest moest raden waar het om ging. Als laatste 
hebben we het nog gehad over wat eten voor ons betekent. Het 
kan namelijk zo zijn dat je hele belangrijke herinneringen hebt aan 
een bepaald voedsel zoals sushi of dat je je dit juist niet herinnert, 
maar dat wel degenen met wie je samen eet je bijblijven. Kortom, 
we zijn echt een EET groep en voor ons allemaal hebben dingen 
een hele andere betekenis.

Abdij Mariëkroon in Nieuwkuijk.
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De planning van de eetgroep voor de rest van het seizoen is:

• Zondag 16 december 2018, Kerstdiner, 17:00, Locatie: Pastoor 
Gillisstraat 40, Rijen, aanmelden uiterlijk 13-12-2018 op 
davidenkim@telfortglasvezel.nl of 06-51599043, kosten € 5,-

• Zondag 27 januari 2019, lunch (na kerkdienst Eindhoven), 
Locatie: DG Eindhoven

• Zondag 24 februari, diner, 17:00, locatie n.t.b.

• Zondag 26 mei, diner, 17:00, locatie n.t.b.

• Zondag 23 juni, BBQ, 16:00, locatie: Pastoor Gillisstraat 40, 
Rijen (tenzij iemand anders zich opwerpt?)

Wil je een keer aansluiten of wil je meer informatie over de 
eetgroep, dan kun je contact opnemen met David Peters
E davidenkim@telfortglasvezel.nl
T 06-51599043.

9.3  Kring tilburg

Door een planningsfoutje viel de kringbijeenkomst op 31-10 uit.
Op 28 november zijn we weer bij elkaar bij Sitie Schermer.
In het nieuwe jaar komen we op 9 januari en 12 februari samen 
bij Sitie Schermer.

Op 4 september overleed ons kring lid Tineke Muller in haar slaap 
in Den Haag. Na een voor haar moeizaam verblijf in de Hazelaar 
te Tilburg kwam ze in Den Haag terecht. Daar heeft Jaap Jan haar 
ook bezocht. Tijdens de startzondag herdachten we met een mo-
ment van stilte wat Tineke in onze gemeente betekende.
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Op vrijdag 26 oktober is ze bijgezet in het familiegraf op begraaf-
plaats Heidehof te Uchelen. Jaap Jan en Suzan waren erbij.

Frans van Berkum

9.4  bijbelKring

Op 18 oktober kwamen we samen bij Joop van der Mei. De Bijbel 
bleef dicht die dag, dat wil zeggen we sloegen hem wel even 
open voor een enkele tekst voor de Kerstviering.

We maakten dankbaar gebruik van al het voorwerk dat Anneke 
Polling hiervoor al gedaan had. Met een raamwerk vertrokken we 
huiswaarts om na te denken over nadere invulling voor de advent-/
kerstviering op woensdagavond 19 december. Anneke en ook an-
deren hebben intussen niet stilgezeten. Op 15 november kwamen 
we samen bij Hélène Kisjes en met wat passen en meten rolde er 
een prachtige kerstviering uit. We gaan er met zijn allen voor: het 
belooft een warme en prettige samenkomst te worden, waarin we 
met elkaar lezen, zingen, bidden én gezellig samen zijn.

In het nieuwe jaar gaan we weer verder met de Bijbel en wel met 
Matteüs 16. Op donderdag 10 januari om 14.00 uur komen we weer 
samen bij Talleke Harmsen in Breda. 

Frans van Berkum

gefeliciteerd jarigen!

30 december 2018 – dhr. J. Peters

21 januari 2019 – dhr. J.F.M. van Soest
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10  geloven met een glimlach

nieuwe KijK op Kerst

Een jongen komt net terug van de zondagsschool 
en heeft daar van alles geleerd over de herders en 
over de drie wijzen uit het oosten die cadeautjes brachten bij het 
kindeke Jezus. Hij is er zo opgewonden over dat hij zijn ouders ver-

telt: “Op zondagsschool heb 
ik vandaag alles geleerd over 
het eerste kerstfeest! Toen 
was er helemaal nog geen 
Kerstman en daarom waren 
er drie ouwe meneren op ka-
melen die de cadeautjes rond 

moesten brengen! Zelfs Rudolf, dat leuke rendier met zijn rode 
neus was er nog niet en daarom hadden ze een grote ster aan de 
hemel om de weg niet kwijt te raken!”

engelen

Een dominee belt bij een huisdeur aan. Uit de intercom hoort hij 
een opgewekte stem roepen: “Ben jij het, engeltje?”
De dominee antwoordt droogjes: “Nee, maar ik ben wel van de-
zelfde firma.”

Kerstgedachten

• De ultieme kerstverlichting is natuurlijk gewoon een 
sterrenhemel. Loesje

• Christus kwam voor de wijzen uit het oosten…en de dwazen 
uit het westen.
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11  collectes sept/oKt/nov

9 september 2018:
1 Honduras
 € 66,61
2 Eigen gemeente
 € 30,72

30 september 2018:
1 Student Tanzania
 € 151,70
2 Eigen gemeente
 € 134,70

7 oktober 2018: 
1 Wereldwerk
 € 34,00
2 Eigen gemeente
 € 28,20

11 november 2018:
1 Gemeenteopbouw
 € 55,90
2 Eigen gemeente
 € 57,60

Alle gulle gevers hartelijk dank!
Jeroen van Harskamp, penningmeester

mededelingen

• Ons oud-gemeentelid ds. Hester Wouda is beroepen als 
predikant van de Hervormde Gemeente te Zuidhorn. 
De intrededienst heeft op zondag 2 december plaats 
gevonden.

• Van 26 december2018 tot en met 2 januari 2019 zijn uw 
predikanten Paul F. en Akke Clara Thimm-Stelwagen met 
vakantie.

• Br. H. Bax uit Rijsbergen is van de vriendenlijst verhuisd 
naar de ledenlijst. Na enige omzwervingen is zijn attestatie 
in goede orde bij ons ontvangen. Hartelijk welkom als lid 
van onze gemeente br. Bax!


