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In veel kerken en gemeenten wordt in november de Dankdag 
voor Gewas en Arbeid gevierd, om aan het einde van het seizoen 
voor de oogst dank te zeggen. Arbeid is er later aan toegevoegd 
toen kerkelijke gemeenschappen hun agrarische karakter 
verloren en men toch de dankdag voor veel mensen betekenisvol 
en aansprekend wilde houden.

In onze gemeente kennen wij die traditie niet of nauwelijks, en toch 
mogen ook wij dankbaar zijn voor gewas en arbeid. Ons brood, de 
aardappelen en de boontjes, ze komen niet zomaar de winkel in 
vliegen waar wij onze boodschappen doen, daar is hard voor ge-
werkt. Met veel zorg hebben boeren gezaaid en geplant, hun vel-
den bewaterd en vrij gehouden van onkruid, om als de gewassen 
rijp zijn te kunnen oogsten. Voordat het brood op ons bord ligt zijn 
er heel wat mensen aan te pas gekomen die van zaad tot brood 
hun beste krachten gegeven hebben. En daar mogen we dankbaar 
voor zijn. Maar vooral mogen we ons verbazen over het wonder 
van het zaad dat uitgroeit tot gewassen die ons voeden, waar we 
van leven.

In de bijbel wordt daar vele malen aan gerefereerd, geen wonder 
ook als je bedenkt dat in die tijden de samenleving nog voorname-
lijk agrarisch was. Meestal wordt dan niet het letterlijke zaaien, ont-
kiemen, groeien en oogsten bedoeld, maar het wordt in overdrach-
telijke zin gebruikt. Iedereen wist immers dat zaaien, planten en 
een goede oogst van levensbelang waren en daarom was dat zo’n 
aansprekend beeld als het om de noodzaak van geestelijk voed-
sel ging. En dat geldt nog steeds, ook al behoort de productie van 
voedsel voor de meesten van ons niet meer tot de dagelijkse be-

1 Ter overdenking
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zigheden en zijn we 
afhankelijk van het 
werk van anderen.

God zaait zijn woord, 
zijn liefde en barm-
hartigheid en het kan 
uitgroeien tot een 
rijke oogst en ons 
tot geestelijk voed-
sel zijn. Maar ook dat 
gaat niet vanzelf. Ook 
voor dat zaad moet 

gezorgd worden en er moet aan gewerkt worden. De grond moet 
vruchtbaar zijn en diep genoeg om ruimte te geven aan de wortels. 
Er moet bewaterd worden, het onkruid mag het niet verstikken, de 
vogels mogen het niet wegpikken en het mag niet vertrapt wor-
den. Leest u er de gelijkenis van de zaaier maar op na (Marcus 4). 
Het is de enige gelijkenis die Jezus uitlegt aan zijn leerlingen en in 
die uitleg blijkt dat wij zowel de grond zijn waarin gezaaid wordt als 
het zaad dat uitgestrooid wordt.

En ook dan mogen we ons verbazen over het wonder van het zaad. 
Misschien ervaren we dat niet altijd direct omdat het dagelijkse 
nieuws meestal gaat over geld, oorlog en wat er niet goed gaat 
in de samenleving. Maar dat wonder van het zaad is er wel. In het 
klein, als mensen zich om elkaar bekommeren, als ze elkaar steu-
nen en hun handen naar elkaar uitstrekken. Als onbaatzuchtige 
liefde helpt en heelt en mensen zich inzetten voor de zwakken. In 
het verborgene, als vele anonieme gevers de collectebus vullen 
voor het goede doel, als mantelzorgers dag in en dag uit zonder 

Vincent van Gogh: De zaaier (1888)
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ophef voor hun geliefden zorgen. Als vele naamloze vrijwilligers in 
verpleeghuizen helpen om het leven van de bewoners dragelijker 
te maken. Als mensen al die onbekende slachtoffers van oorlog en 
geweld in hun gebeden gedenken. Zo kunnen wij, door wat God in 
ons gezaaid heeft, zelf tot zaad in de wereld worden om zijn liefde 
en barmhartigheid door te geven en vrucht te laten dragen. Het 
wonder van het zaad dat zich prijsgeeft in de aarde om velen te 
voeden, lichamelijk en geestelijk, daar mogen we dankbaar voor 
zijn.

Vroeger werd in veel gezinnen na de warme maaltijd een dank-
gebed uitgesproken. Dat gebeurde ook in het gezin waar ik ben 
opgegroeid. Zo heb ik geleerd om dagelijks voedsel nooit als iets 
gewoons te beschouwen, maar iedere dag weer dankbaar te zijn, 
zelfs voor de spruitjes die ik vreselijk vond. De woorden van dat 
dankgebed zijn misschien wat ouderwets, maar u begrijpt onge-
twijfeld de strekking en ik wil het graag met u delen.

Vader, wij danken u voor nooddruft en voor overvloed.
Waar menig mens eet brood der smarte,
Hebt Gij ons mild en wel gevoed.
Geef dat onze ziel niet aan dit vergankelijk leven kleeft,
Maar alles doet wat Gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij U leeft.

Marjolein Peters
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 koffieroosTer

 9 oktober zr. M. Phaff
 23 oktober zr. M. Peters
 6 november zr. S. Schermer 
 20 november zr. M. Phaff
 4 december zr. H. Kisjes

 PreekroosTer

 9 oktober zr. M. Peters 
 23 oktober br. J. van de Mei
 6 november ds I. Reinhold – Herdenkingsdienst overledenen
 20 november ds. M.C. Eberwijn-Vervelde – Avondmaalsdienst
 4 december ds. Chr. Duhoux-Rueb – 2e Adventszondag

 gemeenTelid van diensT

 9 oktober zr. H. Kisjes
 23 oktober br. H. Fronczek
 6 november zr. M. Peters
 20 november zr. S. Schermer
 4 december zr. M. Phaff

 remonsTranTse diensTen

 2 oktober ds. A.S. Lenselink
 16 oktober dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck
 30 oktober ds. M.E. Rosen Jacobson-van Dam
 13 november ds. A.N. Verheul
 27 november dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck – Eeuwigheidszondag

2 kerkdiensTen & agenda
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agenda

Kring Tilburg 6 oktober bij zr. Phaff
 10 november bij zr. Du Rieu en br. van Berkum

Bijbelkring 11 oktober bij zr. Du Rieu en br. van Berkum
 Spreuken2
 8 november bij zr. Harmsen-Smits

Verbintenisgroep 19 oktober bij zr. Du Rieu en br. van Berkum
 23 november bij zr. Maris

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
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Wies du Rieu en Marianne Phaff

Joop van der Mei, Rob Rauch, Marjolein Peters, Sitie Schermer
en Frans van Berkum

Links: Marjolein Peters, Sitie Schermer en Rob Rauch. Midden: Marianne Phaff, 
Talleke Harmsen en Wies du Rieu. Rechts: Hélène Kisjes, Jaap Jan van der Weel,
Anneke Polling en Joop van der Mei 
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3 sTarTzondag 11 sePTember 2016

Iedereen werd hartelijk welkom geheten met een kopje koffie 
of thee en om 10.30 uur begon de dienst. De Kring Tilburg had er 
iets bijzonders van gemaakt.

In het kader van het thema ‘Er is plaats voor iedereen’ was Esther 
de hoofdpersoon en haar verhaal werd verteld door Wies. Daarna 
mochten we zelf onze gedachten bij dat verhaal weergeven in een 
brief, een lied of een gedicht en dat leverde verrassende resultaten 
op. We leerden nieuwe liederen en Frans gaf ons in zijn overden-
king stof tot nadenken mee.

Na de dienst genoten we van de lunch met soep, broodjes en fruit, 
om gesterkt te vertrekken naar het speelgoedmuseum ‘Op Stelten’ 
in Oosterhout. Terug naar onze jeugd, want er was veel herken-
baars te zien en je hoorde dan ook heel vaak: o, dat had ik vroeger 

Rob Rauch en Frans van Berkum
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ook! Iedereen bekeek het oude speelgoed in zijn eigen tempo en 
uiteindelijk vonden we elkaar weer buiten op het terras met een 
kopje koffie of thee. Daar waren de vliegende Hollanders, stelten, 
springtouw en het andere buitenspeelgoed zo uitnodigend dat we 
er geen weerstand aan konden bieden. Van lerende gemeente ’s 
morgens werden we spelende gemeente, tot groot genoegen (en 
soms hilariteit) van allen.

Al met al waren we maar met een klein groepje, maar we hebben 
er niet minder om genoten. Hartelijk dank aan allen die deze dag 
mogelijk gemaakt hebben!

Marjolein Peters

Joop van der Mei en Thomas Peters
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Marianne Phaff Thomas en David Peters

Thomas, David en Ruben Peters
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Joop van der Mei, Marjolein Peters en Frans van Berkum

David en Ruben Peters Thomas Peters en Truus Bosch



oktober | november 2016

11

Marianne Phaff, Truus Bosch en Frans 
van Berkum

Ruben Peters

Marianne Phaff, Hélène Kisjes en Marjolein Peters
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4 van heT besTuur

Op 12 september vergaderde het bestuur in Goirle bij Marianne 
Phaff thuis. Het grootste gedeelte van de vergadering werd er 
gesproken over de ledenvergadering op 27 oktober aanstaande.

De financiële stukken over 2015 werden doorgenomen en de agen-
da voor de ledenvergadering werd opgesteld. De nadruk lag op de 
voorbereiding van het gesprek met Henk Stenvers in Amsterdam 
op 15 september over de toekomst van de doopsgezinden in Breda 
en omstreken. Dat vraagt zorgvuldige afwegingen om, in samen-
spraak met de ADS, te komen tot een helder plan dat op de leden-
vergadering aan u voorgelegd zal worden. Met pijn in het hart heb-
ben we al eerder moeten constateren dat de huidige situatie niet 
houdbaar meer is en er gezocht moet worden naar andere vormen. 
Hoe en wat, daar hoort u meer van op de ledenvergadering.

Voorts werd er nog eens teruggekeken op de startzondag. U vindt 
een kort verslagje met foto’s elders in dit blad.

Tenslotte besloten we om als bestuur de organisatie van de ad-
ventsavond op 14 december op ons te nemen.

Voortaan zullen we de term bestuur laten varen en ons weer ker-
kenraad noemen. Dit houdt verband met onze statuten waar al-
leen maar over een kerkenraad gesproken wordt. Zouden we ons 
bestuur blijven noemen, dan zijn besluiten niet rechtsgeldig. Inhou-
delijk verandert er niets, we blijven ad interim en de taken blijven 
hetzelfde. Op de ledenvergadering zal u hiervoor toestemming ge-
vraagd worden.
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De volgende vergadering is gepland op 30 september om 13.30 uur 
in het DG Centrum.

Marjolein Peters

ledenvergadering

U bent van harte uitgenodigd
voor de ledenvergadering

op donderdag 27 oktober in het DG Centrum.

• Om 17.00 uur is er een (eenvoudige) Menno maaltijd
• De vergadering begint om 19.30 uur.

U krijgt tijdig alle stukken toegezonden. De vraag:

HOE MOET HET VERDER
MET DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDA?

zal deze avond centraal staan.

HET IS DUS VAN HET GROOTSTE BELANG DAT U
ZO VEEL MOGELIJK AANWEZIG BENT.ZO VEEL MOGELIJK AANWEZIG BENT.
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ConTaCT

Iemand belt mij telkens op, zegt niets,
vaag hoor ik een verre ademtocht,
het kan de mijne zijn, maar ook die
van een ander, die hardnekkig zwijgt.
Ik leg weer op. Ben nu een man
die vreemde telefoontjes krijgt.

De display toont een nummer
met de code van een land dat ik niet ken.
Ik toets terstond, een voicemail klinkt.
‘Hallo met God, Ik ben er niet.
Laat naam noch boodschap achter,
Ik bel nooit terug. Leef rustig verder,
wacht desnoods tot piep, maar zwijg.’

Prompt word ik door de beller toch teruggebeld.
Weer hoor ik niets, hooguit die vage adem.
Ik ben de man die stil zijn hartslag telt.

Ooit bel ik Hem terug en zeg dan
wél iets na de piep. Dat doe ik niet meteen.
Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg.

Die dag is nu, contact is hier. Ik toets
het nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me
voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld.

Uit: ‘Wakend over God’ van Joost Zwagerman
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5 ColleCTen

In de afgelopen periode was de opbrengst van de collecten in 
onze gemeente:
 5 juni € 14,30 Eirene, Internationale Oecumenische
   Vredesdienst
  € 13,50 Eigen gemeente
 19 juni € 22,60 Ondersteuning Indonesische Broederschappen
  € 13,50 Eigen gemeente
 3 juli € 17,39 Stuurgroep duurzame ontwikkeling
  € 16,00 Eigen gemeente
 17 juli € 17,00 Dopersduin
  € 16,00 Eigen gemeente 
Wij willen u heel hartelijke bedanken voor deze gaven.

Uw vrijwillige gaven zijn welkom door overmaking op een van 
onze bankrekeningnummers (zie colofon). Vermeldt U wel voor 
welk doel.

bijzondere ColleCTes voor de komende maanden:

 9 oktober Projecten voor de doopsgezinde Zending
 23 oktober Ons adoptiekind
 6 november Projecten voor gemeente opbouw
 20 november Dopersduin
 4 december Pastoraal Diaconaal fonds t.b.v.
  de broederschapshuizen
 14 december Ons adoptiekind
 24 december Stichting Doopsgezind wereldwerk

Hans Fronczek
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6 Ter nagedaChTenis

Op 16 september 2016 overleed onze zuster Hillegonda Catharina 
Rooze-Lits op 91-jarige leeftijd.

Wij kenden haar beter als 
Hilda, onze Hilda, sinds 
1969 een trouw lid van 
de gemeente. Hilda was 
lid van de zusterkring 
(toen we die nog had-
den) en lid van de Lande-
lijke Federatie van Doopsgezinde Zusters en dat was ze met hart en 
ziel. Maar ook het lidmaatschap van de kerkenraad was haar niet 
vreemd. In roerige tijden en vergaderingen wist ze met nuchter-
heid en humor de rust te bewaren en haar taken als secretaris con-
sequent en nauwgezet uit te voeren. Je kon altijd op haar rekenen, 
koffiedienst of kring Centrum, Hilda was er. Ze was een constante 
factor in de gemeente die zonder veel ophef deed wat haar hand 
vond. We zullen haar missen in de kring van onze gemeente.

Samen met haar man Joop, die ze de laatste jaren helaas moest 
missen, haar kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen vormden ze een warme en hechte familie waar aan-
dacht en liefde voor elkaar voorop stonden. We mochten dat nog 
eens uitgebreid horen in een terugblik op haar leven op 22 septem-
ber in het crematorium Zuylen. 

We zijn dankbaar voor alles wat Hilda voor onze gemeente en als 
onze zuster betekend heeft en we wensen haar een behouden 
thuisvaart.

Marjolein Peters

Boven de rouwkaart stond:

Ik voel de winden Gods vandaag
Vandaag hijs ik het zeil

En zeil de haven uit.
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verbinTenisgroeP

Vanwege vakantie van verschillende 
personen ging de avond op 21 september bij 
Wies en Frans in Dongen niet door.

We komen samen op:
• 28 september bij Jaap-Jan en Suzanne in 

Rijen. Daarover hoort u later meer
• 19 oktober bij Wies en Frans in Dongen
• 23 november bij Ankie Maris in Prinsenbeek

Namens de verbintenisgroep,
Frans van Berkum

verslag kring Tilburg

Op 25 augustus en 8 september kwam kring Tilburg bijeen om 
het ochtendprogramma van de startzondag met elkaar voor te 
bereiden.

De kring wordt wat kleiner nu Tineke en Alice vanwege gezond-
heidsredenen niet meer aan de kringavonden kunnen deelnemen. 
Wies had in Schoorl in een vakantieweek het thema ‘er is plaats 
voor iedereen’ meegekregen. Ook daar werd het verhaal van Es-
ther in de dienst verwerkt. Het materiaal mochten we als kring 
gebruiken en we besloten de dienst over Esther in zijn geheel te 
gebruiken voor de startzondag. Voor de werkvormen maakten we 
gebruik van het materiaal van de GDB ‘Blinde vlekken’. Hoewel de 
groep klein was hadden we een fijne dienst waarin onvermoede 

7 verslagen kringen & groePen
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talenten bovenkwamen bij de verwerking van het thema; een lied, 
enkele rondelen en een korte brief aan Esther.

Op 6 oktober komen we bij elkaar bij Marianne Phaff om het laatste 
hoofdstuk van de bundel “Opstandig” met elkaar door te spitten. 
Op 10 nov. komen we bijeen bij Wies en Frans in Dongen, waar we 
met de nieuwebundel ” blinde vlekken” aan de slag gaan.

Namens de kring Tilburg,
Frans van Berkum

verslag bijbelkring

Op dinsdag 14 september kwamen we bijeen bij Zr. Bosch.
Het boek Spreuken was deze avond onderwerp van intensieve 
uitwisseling. 

Joop gaf ons informatie van Nico ter Linde en Frans had in de verta-
ling van de KBS een uiteenzetting over de indeling en achtergrond 
van dit bijbelboek. Al pratende raakten we verzeild in hoofdstuk 
30: de woorden van Agur, de zoon van Jake die ons het volgende 
zegt (uit de oude Statenvertaling): ‘Voorwaar ik ben onvernufti-
ger dan iemand en ik heb geen mensenverstand … en ik heb gene 
wijsheid geleerd noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is 
ten hemel opgeklommen, en nedergedaald? Wie heeft den wind in 
Zijne vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebon-
den? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam, en 
hoe is de Naam Zijns Zoons, zoo gij het weet?’

We lazen deze tekst ook in de NBG vertaling, in de Groot Nieuws 
vertaling, in de Naardense vertaling en in de KBS vertaling. Het was 



oktober | november 2016

19

zeer boeiend om al deze varianten naast elkaar te horen/lezen. We 
kwamen zoals u begrijpen zult niet direct tot een eenduidige uitleg/
visie. We besloten met elkaar toch maar eens te beginnen bij het 
begin Spreuken I,2: ‘Om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan 
redenen des verstands; … De vrees des Heeren is het beginsel der 
wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht’.

We discussieerden intensief over deze teksten in de verschillende 
vertalingen met verschillende accenten en gevoelswaarden. Uit-
eindelijk sloten we af met: dat we met respect naar onze vader(s) 
moesten luisteren en dat de wijze lessen van onze moeder(s) niet 
zomaar overboord gezet mogen worden. In de Statenvertaling: 
I vers 8: ‘Mijn zoon! Hoor de tucht uws vaders en verlaat de leer 
uwer moeder niet; want zij zullen uwen hoofde een aangenaam 
toevoegsel zijn, en ketenen aan uwen hals’.

U begrijpt opnieuw stof voor discussie: ketenen…. Gevangen? of 
ketenen: een serie schakels, aan-een-gesloten, die niet verbroken 
zal worden, een ketting gelijk een talisman? Hoofdstuk I sluit dan 
met vers 33: ‘Maar die naar mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal 
gerust zijn van de vreeze des kwaads’.

Leest u dat nu maar eens in uw eigen bijbel na en het zal u vast wat 
duidelijker worden dan in deze statige bewoordingen van de Sta-
tenvertaling die we hier op een camping op de Veluwe even moch-
ten lenen.

Volgende keer gaan we verder met Spreuken: hoofdstuk 2.

Tot zover namens de bijbelgroep,
Wies du Rieu en Frans van Berkum



20

De Ark         jrg 16  nr 5

 1 oktober zr. M.A. Westdorp-Kroll

 9 oktober zr. M.M.R. End-Ultee

 11 oktober br. C.W.B. van Bogget

 2 november zr. J. de Boer-Ykema

 18 november zr. T. Harmsen-Smits

 23 november zr. E. Rijdes-van Soest

 29 november zr. H. van der Sluis-
   Westerlaan

wij feliCiTeren de jarigen in onze gemeenTe


