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De Ark

APRIL/MEI JAARGANG 17 NR. 2

Wegens zeer ernstige familieomstandigheden kan Yvonne Mathijsen de gebruikelijke opmaak van

ons gemeenteblad niet doen. Daarom heeft de kerkenraad besloten deze aflevering in de vorm van

een eenvoudige nieuwsbrief te doen uitkomen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. We wensen

Yvonne en haar familie heel veel stekte en kracht.

TER OVERDENKING.

“Hosanna, de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in den

hoge”.

Er is een beroemdheid in de stad. Er wordt gejuicht, gelachen en gejoeld. Een heerlijk gevoel van

opwinding en opgaan in de massa zonder goed te weten waarom

Het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, dat bij al deze vrolijkheid hoort, toont ons het

beeld van een man die wordt binnengehaald op een ezeltje. Een zachtmoedige koning, zonder

poeha. Jawel, een koning, maar ook een buurman, één van ons.

Waarom wordt de massa daar dan zo opgewonden van dat ze de takken van de bomen rukken om

ermee te zwaaien, wat zien ze in die “zoon van David”? David was de geïdealiseerde koning die Israël

redde van de vijanden, de grote bevrijder. Als je dan iemand luidkeels “zoon van David” toe roept,

dan spreek je nogal wat verwachtingen uit.

In de oude kerk werd bij het wijden van de palmtakken een link gelegd naar het verhaal van Noach.

Hij liet de duif uitvliegen over het verdronken land en die kwam terug met een olijftak in zijn bek als

voorbode van het drooggevallen land. Maar ook als voorbode van de ravage, de beelden van

verdronken mensen en dieren, waarvan God zelf zei: “ Zoiets zal ik de aarde nooit meer aandoen”. En

hier, in dit verhaal van die man op die ezel komt God met een andere oplossing voor het kwaad, Hij

zet zichzelf in. Hij wordt bondgenoot van de mens tegen het kwaad. En gaandeweg het verhaal wordt

duidelijk dat degene die nu toegejuicht wordt, gekomen is om te lijden en te sterven. Als een ” lam

dat naar de slachtbank geleid wordt”, als een “ lam van God”. Het is de belofte van liefde tot het

uiterste.

Na deze feestelijke intocht komt de omslag en volgt het verhaal van de koning die een weerloos

slachtoffer wordt. Na die Palmzondag, in de week voor Pasen, worden in veel kerken én daarbuiten

de verhalen van de laatste dagen van Jezus verteld; in de doordringende sobere taal van de bijbel, in

de aangrijpende muziek van de passies van Bach en in het massaspektakel van The Passion.

Lukas laat Jezus roepen: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”. Dat zijn de woorden van iemand

die volhardt, wiens hoop en geestkracht niet vernietigd zijn, in wie de duisternis het licht niet

overwonnen heeft.
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En na twintig eeuwen blijkt dat verhaal van ultieme onbaatzuchtige liefde en trouw nog steeds

actueel. Want het wordt nagevolgd en geleefd overal waar mensen blijven geloven in het visioen van

liefde, gerechtigheid, vergeving en geweldloosheid en daar ook vorm aan proberen te geven.

Mensen die niet opgeven, die weigeren te accepteren dat er geen andere wereld dan deze mogelijk

is.

Dan wordt het Paasmorgen. De evangelist Johannes neemt ons mee die lege tuin in, stilte, de

schemer van de morgen, en daar is die vrouw. Eenzaam, op een verlaten plek, een vrouw met een

gat in haar bestaan: de dood van haar geliefde Heer. Een leeg graf, totale ontreddering, totale

verlatenheid. Ze ziet het allemaal niet goed meer. Verdriet vertroebelt je blik, ook letterlijk want met

ogen vol tranen zie je niet scherp meer. Het is alsof Johannes met zijn verhaal voortdurend zegt:

“Kijk, je ziet niet wat je ziet. En je weet niet wat je ziét als je eenmaal ziet”. Maria ziet het nog niet als

ze zich omdraait en daar een menselijk figuur ziet staan. Ze herkent Hem niet, want ze verwacht Hem

niet meer. Alle verwachting is in haar gestorven. Alles wat waarde voor haar had, is verloren gegaan

met de dood van die éne mens, van wie ze zelfs het dode lichaam niet meer vindt. Wat zal ze dan nog

verwachten?

Dan klinkt haar naam, ze wordt bij name genoemd. De klank van haar naam roept haar terug in het

leven, roept alles op wat in haar leefde aan hoop, geloof, liefde en verwachting: een gloed van leven.

Het was niet dood, het lag diep verborgen, maar het komt weer tot leven. Het staat in haar op: alle

vurige liefde waarmee ze heeft liefgehad, alle geloof waarmee ze geloofde, alle vertrouwen waarmee

ze op Hem vertrouwde. Dat alles herinnert zich te bestaan, staat op, komt weer tot leven.

Dat is Pasen: dat wij mensen door de diepste diepten heen gaan, maar dat het leven dat nog altijd

diep in ons verborgen ligt door de Ene wakker geroepen wordt. Dat is Pasen: dat mijn naam

geroepen wordt, die ene unieke mens die ik ben, tot leven geroepen wordt. Dat is Pasen: wij staan in

het licht van de morgen, in de tuin die deze aarde is. De eerste dag van ons nieuwe leven ligt voor

ons.

Marjolein Peters.

KERKDIENSTEN & AGENDA.

Kerkdiensten.

9 april ds. Th. Smink

13 april ds. G.A. Reinhold-Scheuermann, Witte Donderdag, avondmaalsviering, 19.30 u

16 april Schalmdienst in de Lutherse Kerk, Veemarktstraat, Breda

14 mei zr. Marjolein Peters

Op dit moment weten we nog niet waar de diensten plaats zullen vinden, u hoort dit zo snel mogelijk

van ons.

Alle diensten beginnen zoals gewoonlijk om 10.30 u, tenzij anders aangegeven.

Als u vervoer nodig heeft neem dan contact op met zr. Marjolein Peters

T: 0162-470324

E: marjolein.peters.mathijsen@planet.nl
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Agenda.

Bijbelkring: 14 april bij Anneke Polling, Grote Spie 247, Breda

2 mei 10.30 uur bij Talleke Harmsen

Kring Tilburg: 19 april bij zr. Marianne Phaff-Schaap

17 mei nog nader af te spreken

Verbintenisgroep: 5 april bij zr. Truus Bosch

Eetgroep: 15 april Paasbrunch bij David en Kim Peters.

VAN DE KERKENRAAD.

Op 9 maart 2017 vergaderde de kerkenraad bij zr. Peters thuis. Natuurlijk stond de verkoop van ons

gebouw op de agenda. De laatste dienst werd gepland, de uitnodigingen besproken, u heeft

inmiddels de uitkomst allemaal mee kunnen maken. Daarnaast was er natuurlijk ook de verhuizing

van de spullen, tijdelijke opslag en de vraag waar we dan voortaan onze samenkomsten kunnen

houden. Daar wordt nog aan gewerkt, u hoort daar zo snel mogelijk meer van.

Er was ook nog een ledenvergadering voor te bereiden. Op 29 maart kan dat nog net in het gebouw,

u heeft inmiddels de stukken gehad. Het zijn drukke tijden voor de kerkenraad, we hopen alles in

goede banen te leiden. De volgende vergadering is gepland op 7 april 2017.

Namens de kerkenraad,

Marjolein Peters.

AFSCHEIDSDIENST 26 MAART 2017, EEN KORTE IMPRESSIE.

We waren al vroeg in de weer om koffie te zetten en de kerk klaar te maken want er werden veel

mensen verwacht. Dg Dordrecht had zelfs hun eigen dienst afgezegd om met zoveel mogelijk mensen

bij onze laatste dienst te zijn. Ook onze oud predikante Louise Pondman was er met haar man.

Verder veel leden en belangstellenden, soms uit heel onverwachte hoek en het deed goed om zo’n

volle kerk te hebben.

Ds. Ineke Reinhold nam ons in de dienst mee naar oude bijbelse tijden, hoe de ark van het verbond

terecht kwam in een tent en daarna werd er zelfs een heuse tempel omheen gebouwd. Dat dat niet

voor alle tijden was, bleek toen de tempel verwoest werd en de kist met de stenen tafels voorgoed

verdween. In de latere herbouw van de tempel bleef het heilige der heilige dan ook leeg. En nu is er

zelfs van die tweede tempel niets overgebleven. Hoe betrekkelijk kan een gebouw zijn.

Samen gemeente zijn is niet afhankelijk van hout en steen, dat leert Paulus ons als hij schrijft: Want

niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, namelijk Jezus Christus. Dat was ook de

tekst die ds. Piet Messie gebruikte bij de ingebruikname van de kerk op 8 mei 1966. En in 1 Petrus 2

wordt gezegd dat wij allemaal levende stenen zijn van een geestelijke tempel. Alle bijbelgedeeltes

met uitleg en overdenking werden afgewisseld met mooie liederen die begeleid werden door onze

eigen Rob de Slegte. Ik mocht zelf nog iets vertellen over de geschiedenis van het gebouw, hoe het

tot stand gekomen is en wat we er allemaal samen mochten beleven. In aansluiting op de teksten

kregen we allemaal een steen om ons te herinneren aan het gebouw én aan de levende stenen.
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Na de zegenbede voerden Louise Pondman en Hermine Dekkers nog kort het woord. Tot slot werden

de bijbel en de brandende kandelaar symbolische de kerk uitgedragen. En toen was het tijd voor

koffie/thee en ontmoeting.

Ik denk dat we met dankbaarheid terug mogen kijken naar al die jaren dat we een eigen gebouw

mochten hebben en naar de manier waarop we dit afgesloten hebben. In een volgende “gewone”

aflevering van De Ark zijn er wellicht nog foto’s van deze bijzondere dienst te bewonderen. Er staan

al enkele foto’s op onze website, met dank aan Hermine.

Dank aan allen die deze dienst mogelijk gemaakt hebben.

Marjolein Peters.

RINGVERGADERING.

Op zaterdag 29 mei vergadert de Ring Zuid West Nederland in Breda. Voor het ochtendprogramma

bent u van harte uitgenodigd.

Het thema is: “Lopen op het water”. Ds. Johannes Smink zal ons eerst prikkelen om vrij en inclusief te

denken, waarna we onder leiding van zr. Machteld Stam aan het werk gaan.

Aanvang: 10.00 uur tot ongeveer 13.30 uur, inclusief lunch (daarna begint de vergadering).

Plaats: Mariëndal, Duivelsbruglaan 13, Breda.

Opgeven: er staat een opgaveformulier op onze website www.dgbreda.doopsgezind.nl

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD!

VERSLAG KRING TILBURG.

Deze keer in kleine kring met vijf personen bijeen bij Sitie Schermer. We pakten de draad weer op in

hoofdstuk twee van het boek ”Blinde Vlekken”. We lazen de tekst uit Marcus 10: 17-31. In vers 21

lazen we: “Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u

zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen”.

Na het hele stuk te hebben gelezen, vielen we elkaar bij met: wat helpt het ons als we ons hele bezit

verkopen en dan zelf gaan bedelen om rond te komen. Hoe kunnen we dan de Tien Geboden in

praktijk brengen? We hebben intensief met elkaar van gedachten gewisseld over alle vragen op blz.

23.

We hebben moeite om afscheid van ons bezit te nemen. Er zit vaak een emotionele waarde aan

spullen; heb je te veel rommel om je heen dan kan ‘ontspullen’ helpen orde aan te brengen in de

overdaad. In een opgeruimd huis kom je wellicht eerder tot nadenken over de kern van het

evangelie, waar draait het uiteindelijk om. Is niet het grote gebod om je naaste lief te hebben als

jezelf centraal in ons leven?

De vragen: wat zie je zelf en wat ziet een ander aan jou, en hoe besteed je je geld zonder een ander

tekort te doen, hielden ons bezig. We hebben lang niet alle vragen besproken en gaan de volgende

bijeenkomst verder op blz. 24 van hoofdstuk twee. Dan treffen we elkaar bij Marianne Phaff in

Goirle.

Tot 19 april, hartelijke groet aan u allen,

Wies du Rieu.
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VERSLAG BIJBELKRING VOORJAAR 2017.

Op 14 februari, Valentijnsdag, kwamen we bij elkaar bij Hélène. We ontrafelden met elkaar een

aantal verzen van Spreuken 31. Ook hierin bleek dat diverse verzen echt uitgesproken zijn m.b.t.

inhoud en zeggingskracht. Aan het einde van de avond besloten we de volgende keer met elkaar te

spreken over de zaligsprekingen bij Matteüs, hoofdstuk 5: 1-16, ook wel bekend als de Bergrede.

Op 14 maart waren we bijeen bij Wies en Frans. We spraken over het feit dat vele vertalingen

zeggen: “ Gelukkig de……want zij zullen……”. Moeten we dan niet over geluksprekingen gaan praten?

Dat doen we niet, niet nog meer verwarringen veroorzaken, we houden het bij de zaligsprekingen.

Verder deelden we uitgebreid met elkaar de gevoelsladingen bij de woorden gelukkig of zalig. Al met

al toch wat andere accenten, zeker voor hen die een wat ouder taalgebruik gewend zijn en/of uit wat

meer katholieke achtergrond komen, zoals ik zelf. Het is goed met elkaar te delen en te voelen waar

nuance en accentverschillen zitten. Het geeft ook inzicht aan een ieder hoe nadrukkelijk je

achtergrond, je gezin, met daarin waarden, belevingen, vaak onuitgesproken regels en routine, van

invloed zijn op je taal en je beleving van bepaalde woorden en uitdrukkingen. We hebben een

boeiende en levendige avond gehad, waarin we ook veel plezier met elkaar hadden. Helaas konden

door privé omstandigheden de leden van de Kring Centrum in de praktijk nog niet aansluiten bij onze

bijbel avonden. Ze weten dat ze hartelijk welkom zijn en dat we blijven proberen om ook hen te laten

participeren in de bijbelkring. Wellicht dat het wat makkelijker wordt na 1 mei. Dan kunnen we naar

de ochtend of de middag gaan. Wat voor hen hopelijk makkelijker is.

Volgende bijeenkomst is dinsdagavond 11 april bij Anneke Polling, Grote Spie 247 in Breda.

Op 2 mei komen we- voor zover nu bekend- ’s morgens om 10.30 uur bijeen bij Talleke Harmsen,

Laurenspark 42 in Breda.

Schuif gerust aan als u belangstelling heeft!

Namens de bijbelgroep,

Frans van Berkum.

VERSLAG VERBINTENISGROEP VOORJAAR 2017.

Op 25 januari spraken we met elkaar, na een heerlijke maaltijd met mosselen bij Jaap Jan en Suzanne

in Rijen, naar aanleiding van twee stukjes tekst die Ankie ons gemaild had. We spraken over een

krantenartikeltje uit Trouw: “ Minder kerkgangers, nou en? “. Minder kerkgangers zegt uiteindelijk

weinig over het aantal en de intensiteit waarmee mensen zoeken naar verdieping, zingeving en

spiritualiteit. Het andere waarover we spraken was een gedicht van Vaclav Havel. We delen dit graag

met u.

Diep in onszelf dragen we hoop

Als dat niet het geval is,

Is er geen hoop.
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Hoop is de kwaliteit van de ziel

En hangt niet af

Van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.

Het is een gerichtheid van de geest,

Een gerichtheid van het hart,

Voorbij de horizon verankerd.

Hoop.

In deze diepe en krachtige betekenis

Is niet hetzelfde als vreugde

Omdat alles goed gaat

Of bereidheid om je in te zetten

Voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken

Omdat het goed is,

Niet allen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme

Evenmin als overtuiging

Dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is

Afgezien van de afloop,

Het resultaat.

Een bijzondere tekst, waar we over gesproken hebben en waar we ook stil van werden. Het raakte

(aan) de ziel!

Op 23 februari waren we te gast bij Wies en Frans in Dongen. We deelden wat ons bezig houdt, in

het privéleven en in de maatschappelijk-bestuurlijke organisatie Nederland. Met de verkiezingen in

aantocht deelden we onze zorg om gebrek aan aandacht voor kwaliteit en essentie. Om aandacht

voor de menselijke maat in allerlei zaken.

Wat betreft onderwerpkeuze staan we open voor wat een ieder wil inbrengen. De gesprekken zijn

voor ons een verrijking en er worden vele zaken met elkaar gedeeld.

Er is zo nu en dan ook contact telefonisch contact met Joep en Elise. We hopen van harte dat zij en

wij als groep energie en mogelijkheden hebben om in de komende tijd elkaar weer fysiek te

ontmoeten.

Wilt u aansluiten: wij zijn als groep een open groep waar u te allen tijde welkom bent.

Op 5 april, rond 18.00 uur, komen we weer bijeen bij Truus Bosch, De Toom 7 in Ulvenhout. We gaan

dan met elkaar kijken naar het boek van Carel ter Linden “Wat doe ik hier in Godsnaam?”.

Namens de Verbintenisgroep,

Frans van Berkum.



Pagina 7 van 9

DE EETGROEP.

Het is zover, “onze” keuken wordt met het huis mee verkocht. Wat hebben we toch veel momenten

beleefd als eetgroep aan de Cimburgalaan. In eerste instantie gestart als initiatief vanuit Ineke,

waarna we het concept allemaal hebben omarmd. Vervolgens is ook Louise bij ons aangeschoven.

Van de aanloop naar de Geboortedankzegging van Ruben Peters hebben we zelfs een gemeentelijke

eetgroep gemaakt. Pannen vol pasta’s, stamppotten, kip-kerrieschotels, pannenkoeken en andere

gerechten zijn allemaal de revue in de Cimburgalaan gepasseerd. Dan hebben we nog niet eens over

alle Menno- maaltijden, gemeentelijke lunches en ontelbare liters soep die door de jaren heen het

bord hebben geraakt of de binnenkant van de pannen hebben gezien. Eigenlijk kunnen we met recht

zeggen dat de Cimburgalaan “ons” huis was waar we letterlijk en figuurlijk ons dagelijks brood

hebben gekregen en gegeten. Zoals je bij je ouders aan de eettafel opgroeit, zijn we ook aan de

eettafel in de Cimburgalaan “opgegroeid”.

Daar waar het ene huis verkocht is gaat men op zoek naar een nieuw onderkomen. En nu zijn we ook

als eetgroep in 2017 verder gegaan naar een nieuw huis. In de doperse traditie betekent dit dat we

geen vaste plek hebben, maar kan dit juist overal zijn. Zoals wij leven volgens het credo “iedereen

moet eten”, blijven we dit doen, maar dan op wisselende plaatsen. Dit gaan we op 17 april weer met

elkaar ervaren. Op eerste paasdag hebben we onze allereerste eetgroep-paasbrunch! We gaan voor

het eerst beleven of het eten met elkaar op een zondagochtend ook net zo goed gaat lukken als

anders. De formule voor deze paasbrunch is simpel, iedereen neemt wat mee. Hiermee delen we dus

de lusten en de lasten. Natuurlijk is iedereen van harte welkom. Daarnaast zijn we op 21 mei nog wel

op zoek naar een locatie en/of een chef de cuisine. Dus als je het leuk zou vinden als we een keer bij

jou komen eten of als je eens een keer bij een ander in de keuken wil koken, laat het dan aan David

weten. Als je graag één of meerdere keren mee komt eten geef je dan a.u.b. uiterlijk een week van te

voren op bij David Peters (davidenkim@telfortglasvezel.nl of 06-51599043).

De planning voor de eerste helft van 2017 is:

- Zondag 16 april 2017, Paasbrunch (want 1e Paasdag) bij David en Kim, Bongelakker 1, Rijen,:

inloop rond 11.30uur, iedereen neemt wat mee, wat bepalen we nog wel.

- Zondag 21 mei 2017, locatie en kok nader te bepalen. Inloop vanaf 15.30, eten vanaf 16.00

uur.

- Zondag 25 juni 2017, eetgroep BBQ bij David en Kim ( Bongelakker 1, Rijen) Inloop vanaf

15.30, eten vanaf 16.00 uur.

David Peters.

ADRESWIJZIGINGEN

- Br. en zr. A. Vos zijn verhuisd naar: Molenrijnselaan 48, kamer 21, 4262TN Vught.

- Zr. A.K.H. Goosens- Winkler Prins gaat verhuizen naar: Huize “De Baronie”, Baronielaan 20, 4818RA

Breda. Als u haar wilt bezoeken dan altijd eerst een afspraak maken met haar dochter:

Mevr. T. Goosens, Valkenierslaan 88, 4834CK Breda, tel. 076-56545400.
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WIJ FELEICITEREN DE JARIGEN IN ONZE GEMEENTE.

9 april mevr. A.P van Oost-Eichelsheim

13 april mevr. E. Kriens

18 april mevr. A.N. Broese van Groenou-Heuff

18 april mevr. C. Jansen

20 april mevr. M. Peters-Mathijsen

21 april mevr. R.S. Phaff

22 april mevr. J.G. Sprenger-Steenhoek

23 april mevr. H.P. Kisjes

24 april dhr. R. Jansen

15 mei dhr. J Harskamp

20 mei mevr. M.M. Phaff-Schaap

23 mei dhr. H.F. van der Sluis

23 mei mevr. A.E. Muller

24 mei dhr. J.B.A. Hulshoff

29 mei mevr. ds. G.A. Reinhold-Scheuermann

1 juni mevr. G Bosch-Kramer

COLOFON

Kerkenraad.

Zr. H.P. Kisjes Concordiaplein 11, 4811NZ Breda

T 076-5653827

E kisjes@planet.nl

Zr. M. Peters-Mathijsen Edisonlaan 52, 4904HT Oosterhout

Tevens postadres T 0162-470324

E marjolein.peters.mathijsen@planet.nl

Zr. M.M. Phaff-Schaap Baronielaan 78, 5052BW Goirle

Ondersteunend lid en jeugdwerk T 013-5340084

E m.phaff@home.nl

Kerkelijke bijdragen graag overmaken op:

Bankrekening NL 48 INGB 000 1105538

Bankrekening NL 52 ABNA 052 0156013

Beide t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Breda

Ledenadministratie:

ledenadministratie@dgbreda.doopsgezind.nl

Website:

www.dgbreda.doopsgezind.nl
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NUMMER 3 VAN DE ARK ZAL VERSCHIJNEN BEGIN JUNI.

KOPIJ INLEVEREN VOOR 24 MEI BIJ ZR. M. PETERS-MATHIJSEN

marjolein.peters.mathijsen@planet.nl


