


juni | juli 2017

1

Als je aan willekeurige voorbijgangers zou vragen wat Pinksteren 
betekent, dan denk ik dat verreweg de meeste mensen zouden 
antwoorden: een extra vrije dag zodat we lekker een lang 
weekend er op uit kunnen trekken. Er gaan zelfs stemmen op om 
die tweede Pinksterdag maar af te schaffen of er een feestdag 
voor anders gelovigen van te maken.

Kennelijk zegt Pinksteren veel mensen niets meer. Maar ook voor 
christenen die het verhaal uit Handelingen 2 wel kennen is het vaak 
een vaag feest, iets dat te maken heeft met diepe mystiek, gehei-
menissen of hoog geestelijke buitenissigheden, iets waar je geen 
handen en voeten aan kunt geven. Laten we maar eens naar het 
verhaal kijken, misschien valt het wel mee met die mystiek.

In vers 1 ligt al meteen de eerste vraag: ‘Toen de dag van het Pink-
sterfeest aanbrak waren ze allen (de leerlingen van Jezus) bij el-
kaar’. Hoezo de dag van het Pinksterfeest, dat is toch een chris-
telijk feest, hoe kan dat dan zo genoemd worden als het nog niet 
eens zijn christelijke inhoud heeft gekregen? Er wordt hier gerefe-
reerd aan het joodse Wekenfeest, dat wordt ook wel Pinksteren 
genoemd. Zeven weken na Pesach vierden de joden het feest van 
de eerstelingen van de oogst en in de tijden van het nieuwe tes-
tament kwam daar nog bij het vieren van de gift van de Thora (de 
Tien Woorden) die op de Sinaï aan Mozes, en dus aan het volk Is-
raël, gegeven waren; het verbond van de Ene met zijn volk.

De leerlingen van Jezus zijn bij elkaar in een huis om dat Weken-
feest te vieren, maar de stemming is nou niet bepaald feestelijk. 
Ze zijn nog erg onder de indruk van de gebeurtenissen met Pasen, 
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de keren dat Jezus daarna nog bij hen was en zijn hemelvaart. Ze 
zitten vol vragen en onzekerheden, teruggetrokken in hun eigen 
gedachten en in dat huis. En dan komt ineens die wind, die het hele 
huis vult, die de ramen en deuren open blaast. Er waait letterlijk 
en figuurlijk een frisse wind en er verschijnen een soort vlammen 
op hen: ze worden van lethargisch en onzeker ineens bezield en 
vol vuur. Zelfs zo dat ze hardop gaan spreken in allerlei talen. De 
mensen buiten horen dat en tot hun grote verbazing kunnen ze 
hen allemaal verstaan, waar ze ook vandaan komen, uit Egypte of 
uit Kreta, uit Rome of uit Arabië. 
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Wat moet dat een vreemde gewaarwording geweest zijn, geen 
wonder dat er meteen gezegd wordt dat ze wel dronken zullen 
zijn. Misschien wel dronken van geluk om hun bevrijding.

Het is een merkwaardig verhaal als je het leest als een historische 
gebeurtenis. Maar eigenlijk is het een heel actueel verhaal. Het 
gaat over mensen die uit hun vastgelopen gedachten worden ge-
haald omdat er een frisse wind gaat waaien. Mensen die dreigen 
te verzanden in het moeras van het verleden, geen toekomst meer 
zien en toch opnieuw begeesterd worden en een nieuw begin vin-
den. Mensen voor wie de muren die ze om zich heen hebben op-
getrokken vallen en ze durven weer naar buiten, de wereld in te 
gaan. Dat is wat daar gebeurde omdat de Geest hen wekt uit de 
uitzichtloosheid en de lethargie. En dat gebeurt nog steeds. Als wij 
de geest krijgen, of liever de Geest neemt ons mee, dan spreken 
we alle talen: de taal van het geweten, van het verlangen, van de 
fantasie, de stem van het hart. Taal over een andere wereld waar 
iedereen meetelt, de taal van erbarmen en verzoening. Taal die alle 
mensen verstaan.

Dan gaat Pinksteren ineens over gewone mensen, over ons, over 
iedereen die zich richt op zijn medemens en weigert te geloven dat 
deze wereld niet anders kan. Gods geest waait nog steeds en moe-
digt ons aan om die boodschap van liefde en vrede uit te dragen in 
ons handelen en te delen met ieder die op onze weg komt. Eigen-
lijk is het iedere dag een Pinksterdag.

Marjolein Peters 
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2 in memoriam ZusTer Toos de Bussy

‘Ik was altijd bang om oud te worden,
maar nu zie ik hoe stralend dat ook kan’

Dit citaat van Griet op de Beeck stond boven de rouwkaart van zr. 
A. le Cosquino de Bussy- Oosterom, bij ons beter bekend als Toos. 
Op 7 april overleed ze plotseling in haar auto, die ze gelukkig nog 
aan de kant kon zetten. Toos mocht de gezegende leeftijd van 96 
jaar bereiken en stond nog volop in het leven.

In de jaren zeventig kwam ze met haar man Marius en haar kinde-
ren naar Teteringen en ze werden beiden lid van onze gemeente. 
Vooral haar man Marius was actief als kerkenraadslid, maar hij kon 
dit niet doen zonder de nimmer aflatende steun van zijn echtge-
note Toos. Helaas overleed Marius in 1997 en dat was een groot 
gemis voor haar. 

Toos was een echt ‘kringmens’. De Kring Teteringen en de Kring 
Breda hadden aan haar een trouw lid en na de opheffing van de 
Kring Centrum zou ze in mei naar de Bijbelkring gaan. Dat heeft 
helaas niet meer zo mogen zijn.

Op 13 april is er afscheid van haar genomen onder leiding van ds. 
Tom Rijken en is ze ter ruste gelegd bij haar man Marius op de be-
graafplaats H. Willibrordus in Teteringen.
Wij zijn dankbaar dat we haar zo lang en zo vitaal in ons midden 
mochten hebben en we zullen haar missen in de kring van onze 
gemeente.
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3 van de kerkenraad

Op 7 april en 2 mei 2017 vergaderde de kerkenraad; de laatste 
keer mochten we ook onze nieuwe penningmeester br. Jeroen 
van Harskamp welkom heten.

Inmiddels hebben we een nieuw onderkomen gevonden in dorps-
huis ’t Klooster in Bavel, waar we nu drie diensten gehouden heb-
ben. Wij hebben de indruk dat dit een goede locatie is voor onze 
gemeente, mocht u daar iets aan toe te voegen hebben dan horen 
wij dat graag natuurlijk.

Het bedrag van de verkoop is op onze rekening overgemaakt. 
Daarvan zullen we allereerst de schuld bij de ADS aflossen (finan-
ciële ondersteuning predikant uit het Mennofonds), conform de 
regels van het Mennofonds. Zr. Kisjes en zr. Peters zijn bij de Ra-
bobank geweest om te overleggen over hoe we ons vermogen het 
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beste kunnen onderbrengen. Ook is er aangegeven dat we graag 
alle bankrekeningen willen overhevelen naar de Rabobank, waar-
door de financiële administratie vereenvoudigd wordt. Voor beide 
vragen zal de bank een voorstel doen dat op een ledenvergade-
ring ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Op 4 oktober zal de 
ledenvergadering gehouden worden. Dan zullen ook de financiële 
stukken van 2016 worden besproken.

De toekomst van onze gemeente blijft een aandachtspunt. Nu we 
geen eigen predikant meer hebben heeft met name het pastoraat 
onze aandacht. Er wordt gedacht over de organisatie van de aan-
dacht voor de ouderen die niet meer naar diensten en activiteiten 
kunnen komen, ziekenbezoek, noodpastoraat en ondersteuning 
van de kringen. Ook de invulling van de startzondag, advents/ 
kerstviering, herdenkingszondag, avondmaalsvieringen en nieuw-
jaarsbijeenkomst moeten opnieuw bekeken worden. Wat willen 
we, wat is haalbaar in de nieuwe situatie en wat is realistisch gezien 
de menskracht in onze gemeente. Mocht u ideeën hebben dan zijn 
die natuurlijk van harte welkom.

Een grote zorg blijft de bezetting van de kerkenraad. Er is dringend 
behoefte aan leden/vrienden die enkele van de huidige leden wil-
len aflossen. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het van le-
vensbelang voor onze gemeente is dat samen gemeente zijn ook 
betekent samen het noodzakelijke werk verrichten. Kijk dus nog 
eens in uw agenda en vooral in uw hart of er geen mogelijkheden 
zijn om een steentje bij te dragen!

De volgende vergadering is gepland op 8 juni 2017. 

Marjolein Peters, secretaris
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diensTen

 11 juni 10.30 uur Schalmdienst in de Lutherse Kerk
    (geen dienst in ‘t Klooster, Bavel)
 9 juli 10.30 uur Annelies de Jong
    in ‘t Klooster, Bavel

ZomerdiensTen in de groTe kerk

 16 juli 10.30 uur
 6 augustus 10.30 uur
 13 augustus 10.30 uur
 20 augustus 10.30 uur
 27 augustus 10.30 uur

4 kerkdiensTen & agenda

agenda

Kring Tilburg 4 juni bij Wies en Frans in Dongen

Verbintenisgroep 6 juni bij Jaap Jan en Suzan in Rijen

Eetgroep 18 juni bij David en Kim in Rijen

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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5 TerugBlik op de geschiedenis 
van ons kerkgeBouw

 uiTgesproken Tijdens de laaTsTe diensT 
 in heT doopsgeZind cenTrum

Een eigen kerkgebouw, die woorden vielen voor het eerst in de 
kerkenraadsvergadering van 2 mei 1963.

Daarvoor woonde de gemeente in. Vanaf 1897 vrij kort in de Waalse 
Kerk, daarna in de Lutherse Kerk, tot die in 1963 van de ene op de 
andere dag afgekeurd werd wegens ‘gevaarlijke bouwvalligheid’, 
de kalk viel letterlijk van het plafond.

Er werd een nieuw onderkomen gevonden in de Protestantse Ka-
pel van de Koninklijke Militaire Academie. Voor een doopsgezinde 
gemeente wel een heel ongebruikelijke plaats, maar er moest snel 
iets anders gevonden worden en de keuze was niet groot. Een ei-
gen gebouw, daar durfde men nauwelijks aan te denken, want geld 
had de gemeente niet. En toch begon een moedige kerkenraad 
plannen te maken.

De Lutherse Kerk en de Waalse Kerk
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Er bleek bouwgrond beschikbaar aan de Cimburgalaan en het tij 
was ons gunstig gezind want er stond een landelijke kerkbouwac-
tie op stapel ‘Antwoord 64’. Die begon op 11 oktober 1964 met een 
doopsgezinde kerkdienst van onze gemeente in de kapel van de 
KMA en werd uitgezonden werd via de radio.
DG Breda deelde mee in de opbrengst van ‘Antwoord 64’, we kre-
gen een rijkssubsidie, de ADS droeg bij en een oproep in het Doops-
gezind Weekblad leverde ook geld op. Maar de rest moest toch 
echt van de gemeenteleden en vrienden komen. Met allerlei acties 
en gemeenteavonden werd er gespaard. Dit is het is laatst overge-
bleven exemplaar van de vele busjes die toen bij alle gemeentele-
den thuis stonden. Een gleuf bovenin en symbolisch beplakt met 
steentjespapier en de bedoeling was dat er iedere dag een dubbel-
tje in gedaan werd. Het toenmalige V.P.V had belangstelling voor 
medegebruik en bood een lening aan.

Kortom, iedereen deed zijn ui-
terste best. Architect Schuch 
maakte een bouwplan, er werd 
een aannemer gevonden en de 
plannen kregen steeds vastere 
vorm. In de bijzondere ledenver-
gadering van 17 juni 1965 wer-
den de plannen goedgekeurd 
en de schop ging eind augustus 
1965 in de grond. Nog geen jaar 
later, op 8 mei 1966 kon de fees-
telijke openingsdienst gehou-
den worden waarin onze predi-
kant ds. Piet Messie voorging. 

Ds. Piet Messie



10

De Ark         jrg 17  nr 3

En nu zijn we bijna 51 jaar verder. Het gebouw is verkocht en straks 
spelen en leren hier jonge kinderen met bijzondere leer en opvoe-
dingsbehoeften, de meest kwetsbaren in onze maatschappij. En 
de duif met de olijftak die op het dak staat zal een oogje op hen 
houden.

In die 51 jaar is er hier heel wat gebeurd. Het gemeenteleven in al 
zijn facetten hebben we hier mogen beleven. Er is belijdenis ge-
daan en gedoopt, getrouwd en uitvaartdiensten gehouden, er zijn 
geboortedankzeggingen geweest, afscheid genomen en verwel-
komd. Maar er werd ook geschilderd, gepoetst, in de tuin gewerkt, 
afgewassen, liters koffie gezet en gekookt. 
Na 30 jaar had de toenmalige kerkenraad plannen om er een stukje 
aan te bouwen ten behoeve van de jeugd. En weer werden er fond-
sen geworven en werd er gespaard door de leden. Helaas kregen 
we geen toestemming van de burgerlijke gemeente en is het bij-
eengebrachte geld toen gebruikt om het gebouw grondig te reno-
veren, en dat was geen overbodige luxe.

Dat een eigen gebouw ook weleens problemen met zich mee 
bracht, bleek toen de jeugd uit de buurt besloot om de achtermuur 
te gebruiken als voetbaldoel en we bijna wekelijks de glaszetter 
moesten laten komen. Of die zondagmorgen toen de goten gelekt 
hadden en de halve vloer veranderd was in een peuterzwembad. 
Eens mochten we het gebouw niet in omdat er na een zware storm 
verschillende bomen omgewaaid waren en de brandweer het niet 
veilig vond. We mochten wel stoelen halen en hebben toen buiten 
een soort hagenpreek gehouden. Ook daklozen vonden de stoep 
zeer aantrekkelijk en gingen er slapen, met alle overlast van dien. 
Maar voor het overgrote deel hebben we hier al die jaren een goed 
en warm onderkomen gehad.
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Alle kleuren en schakeringen van samen gemeente zijn hier voorbij 
gekomen. Er is gelachen en gehuild, gezongen en gevierd, gezwe-
gen en betoogd, gemopperd en gekibbeld. Maar er is hier vooral 
met elkaar gedeeld, of er nu overal stro lag van het kerstspel van 
de kinderen, of dat het podium vol lag met rouwboeketten.

Technisch gesproken is dit gebouw niet meer dan een hoop ste-
nen, hout, glas en beton; maar het was wel onze hoop stenen, het 
gebouw waar de gemeente samenkomt.

Ieder heeft haar of zijn eigen herinneringen aan dit gebouw, heeft 
er eigen momenten beleefd. Wat we gemeenschappelijk hebben 
is dat we ons hier thuis voelden, we konden er onszelf zijn, geïn-
spireerd worden, op verhaal komen, elkaar en anderen ontmoe-
ten. En daar zijn we dankbaar voor. Natuurlijk is er ook dat andere 
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gevoel van afscheid nemen van een plaats waar je zo lang lief en 
leed gedeeld hebt. Maar de tijden zijn veranderd en de gemeente is 
veranderd in die bijna 51 jaar, daar kunnen we niets aan doen. Maar 
we kunnen wel onze dankbaarheid uitspreken. Voor de broeders 
en zusters die de moed hadden om een eigen gebouw te realise-
ren; voor de kerkmeesters en al die anderen die met zoveel liefde 
en trouw hebben gezorgd dat dit gebouw werd onderhouden. En 
vooral voor alles wat we hier samen mochten beleven en delen.

Geen eigen gebouw meer betekent niet dat er dan ook geen ge-
meente meer is. We hopen binnenkort een plaats te vinden waar 
we elkaar kunnen blijven ontmoeten, daar wordt hard aan gewerkt 
en u hoort daar zo snel mogelijk meer over. Want samen gemeente 
zijn is niet afhankelijk van het hebben van een eigen gebouw, dat 
heeft de doopsgezinde geschiedenis ons wel geleerd. Het gaat uit-
eindelijk om dat ene fundament waar Paulus in zijn brief aan de 
Corinthiërs ons over vertelt en waar Piet Messie ons kerkgebouw 
mee opende:

‘Want niemand is bij machte een ander fundament te leggen
dan er al ligt, en dat is Jezus Christus’.

Marjolein Peters
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6 uiTnodiging

Van DG Dordrecht ontvingen we de onderstaande 
uitnodiging om, voor wie dat wil, zich aan te sluiten bij het 
gemeenteweekend van DG Dordrecht en DG Rotterdam.

nieuwe wegen

Wie durft af te wijken van bestaande paden en nieuwe wegen wil 
ontdekken is uitgenodigd.
Wanneer zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017,
 tijdens het gemeenteweekend van de doopsgezinde
 gemeenten Rotterdam en Dordrecht.
Waar in het broederschapshuis Fredeshiem nabij Steenwijk.
Tijd vanaf 10.30 – 11.00 uur is de ontvangst
 met koffie en thee.

Wij bieden een gevarieerd, speels en verdiepend programma om 
in beweging te komen en te ontdekken hoe we nieuwe richtingen 
kunnen vinden. Hoe we hiertoe gekomen zijn?…
De doopsgezinde broederschap nodigt ons voor het derde jaar uit 
om in het kader van het thema van de Wereldraad van Kerken ‘de 
pelgrimage van gerechtigheid en vrede’ ons bezig te houden met 
de dingen om ons heen die wij niet kunnen horen of zien.

‘Wordt het niet tijd dat christenen zich verenigen om op te komen 
voor de duurzaamheid van het leven, het te beschermen en te 

vieren? Wordt het niet tijd om nieuwe wegen te ontdekken op onze 
pelgrimage van gerechtigheid en vrede?’
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De voorbereidingsgroep is al begonnen. Dus aarzel niet en meld je 
snel aan. Het liefst voor 10 juli, zodat het programma en het aantal 
workshops goed afgestemd kan worden.

Opgeven bij Marijke van de Vijver
E marijke@vdvijver.org 
T 010- 4764337

Kosten eenpersoonskamer € 110,-, tweepersoonskamer € 96,-.
Overmaken voorafgaand aan het weekend op banknummer
NL 97 INGB 0000 0648 16 t.n.v. doopsgezinde gemeente
Rotterdam o.v.v. Gemeenteweekend Fredeshiem.
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7 van kerkgeBouw naar ’T kloosTer

Tijdens de ledenvergadering in het najaar van 2016 heb ik tijdens 
de rondvraag aangegeven dat ik nu toch wel wat ongeduldig 
werd over de voortgang van de verkoop van het kerkgebouw.

Enerzijds omdat het kerkgebouw aan een behoorlijke renovatie 
toe was sedert de laatste grote aanpassingen in 1995/1996, en daar 
ook nu bijna geen geld voor werd vrijgemaakt, maar anderzijds ook 
omdat ik de opdracht tot verkoop al in 2005 ook al had. Toen deed 
zich vrij spoedig de gelegenheid voor dat de kerk kon worden ver-
kocht aan de Gemeente Breda onder o.a. de conditie van de directe 
terug huur van de Gemeente aan DG Breda. Uiteindelijk stemde de 
ledenvergadering toch niet in met de verkoop.

verkoopopdrachT

Sindsdien is die opdracht aan diverse werkgroepen, zonder resul-
taat, herhaaldelijk opnieuw gegeven. De ledenvergadering besloot 
mij die opdracht opnieuw te geven en de kerkenraad mij te mach-
tigen om dat proces geheel alleen te realiseren. Hieronder, voor U, 
een korte samenvatting van hetgeen daarna is geschied.

Na een zoektocht op het internet om te bezien welke organisaties 
zich bezig houden met dergelijke bijzondere gebouwen, en de re-
sultaten van die organisaties, kwam ik uiteindelijk in gesprek met 
de Stichting Reliplan in Amsterdam. Haar vertegenwoordiger dhr. 
David van Duinen werd mijn contactpersoon. Dhr. Van Duinen be-
sloot, na een grondige inspectie van het gebouw en overleg met 
zijn directie, met DG Breda in zee te willen gaan. Tijdens de daar-
opvolgende gesprekken bleek mij dat Van Duinen al een behoor-
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lijk vooronderzoek had gedaan m.b.t. de verkoopbaarheid van 
het gebouw. Nadat de hele papierwinkel, die daar bij aan de orde 
komt, door mij was afgewerkt en de verkoopmakelaar die in orde 
bevond, is door ons gewerkt aan de verkoopfolder. Nadat die in 
orde werd bevonden door de kerkenraad is de folder op het inter-
net ‘online’ gegaan.

snelle onTwikkelingen

Tot ons aller verbazing, of liever verbijstering, meldde zich binnen 
een half uur na de publicatie op het internet een aankoopmakelaar 
voor een klant van hem.
Binnen een week werd de eerste bezichtiging voor en door die 
klant geregeld. Die klant had ‘voor het gemak’ ook al een aanne-
mer en een assistent van een architect meegenomen.
Diezelfde middag ontving Van Duinen van die klant een eerste bod.
Voorwaarde was echter wel dat het gebouw op 1 april 2017 zou 
worden opgeleverd i.v.m. de werkzaamheden van de architect en 
de aannemer om het gebouw tijdig, voor de aanvang van het nieu-
we schooljaar 2017-2018 op 28 augustus dit jaar, klaar te hebben.
 
Over dat bod heb ik met Van Duinen overlegd en aangegeven dat 
dat bod acceptabel was. Voor Van Duinen heb ik toen nog een mo-
tivatie moeten schrijven voor zijn directie om uit te leggen waarom 
ik niet langer over de prijs wilde onderhandelen. Kort samengevat 
kwam die neer op het volgende:

1. Voor het gebouw zou t.b.v. het groot onderhoud in de zeer na-
bije toekomst een behoorlijke som geld nodig zijn;

2. Het was maar de zeer grote vraag of er zich op een dergelijke 
korte termijn een nieuwe klant zou aandienen; het realiseren 
van een fatsoenlijk beheer wordt voor ons steeds moeilijker;
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3. Het doel van de klant (het vestigen van een kleine school voor 
leerlingen van een basisschool die meer tijd nodig hebben dan 
de ‘gewone’ basisschoolleerlingen) kon tot dat moment in de 
omgeving van Breda alleen maar op een soort industrieterrei-
nen worden gerealiseerd; dat wilde de klant niet, dat is niet 
goed voor de kinderen die het toch al moeilijk genoeg heb-
ben om mee te komen op school; zij wilde in een vriendelijke 
woonwijk met veel groen die school realiseren. In de DG wereld 
wordt relatief veel werk gemaakt van het treffen van voorzie-
ningen voor de minst bedeelden. Dit was voor DG Breda een 
uitstekende kans om aan het scheppen van een dergelijke voor-
ziening mee te werken.

4. Tenslotte vroeg de klant mij of ‘de duif met de olijftak in haar 
bek’ op het dak mocht blijven staan of dat we die er af wilden 
halen. Ik heb toen te kennen gegeven dat de duif mocht blijven 
staan. Het gaf voor mij aan onder welk gesternte de klant de 
kinderen wilde laten opgroeien; ik kon mij werkelijk geen be-
tere bestemming voor ‘onze’ duif bedenken.

Toen het eenmaal zover was ben ik onmiddellijk begonnen de za-
ken te regelen: verhuisplan, opslagplan, inleveren van alle in ge-
bruik zijnde sleutels, overleg met de huurders voor de definitieve 
ontruiming van het gebouw voor aanvang van de verhuizing, op-
zeggen overeenkomsten leveranciers etc.

waar naar Toe?

Daarnaast bleef, en niet op de achtergrond, de vraag voor onszelf 
over waar dan naar toe als het gebouw verkocht zou worden. Mar-
jolein, secretaris van de kerkenraad, heeft zich, na de opdracht aan 
mij, daar intensief mee bezig gehouden en in Breda en omgeving 
grote zoektochten gehouden. Uiteindelijk kwam zij uit bij het be-
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stuur van ‘t Klooster in Bavel. Onze gemeente kende dat gebouw al 
omdat wij daar eerder, grotere, bijeenkomsten hebben gehouden 
als wij op zondagen een middagprogramma hadden en de kerk op 
die middag verhuurd was.

Op de dag dat ik vernam dat de koper akkoord was met de aankoop 
hoorde Marjolein dat het bestuur van ’t Klooster akkoord was met  
ons verzoek tot het voorgestelde gebruik.

U kunt zich voorstellen dat uw secretaris en kerkmeester op dat 
moment opgelucht adem haalden.

spijT? ja en nee…

Als teenager ben ik vaak getuige geweest van de debatten in 1964, 
1965 en 1966 m.b.t. de stichting en realisatie van het DG Centrum. 
Dat is mij sindsdien heel goed van pas gekomen als lid, bestuurder 
en kerkmeester van DG Breda. Spijt dat het gebouw nu verkocht 
is? Ja en nee! Ja, we hebben daar bijna 51 jaar lang als gemeente 
lief en leed gedeeld. Nee, de gemeente kon het niet meer aan om 
nog een eigen gebouw te hebben en te exploiteren. We hebben nu 
weer een mooi onderkomen gevonden dat onze gemeente, ook 
letterlijk, past. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in ’t Klooster 
als gemeente op een goede wijze gemeente kunnen zijn.

Hartelijk dank voor alle ondersteuning die ik al die jaren van velen 
van u heb mogen ondervinden.

Hans Peters, (ex-)kerkmeester
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Foto’s uit de periode dat de kerk werd opgebouwd: augustus 1965 – mei 1966
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verBinTenisgroep

Op 5 april waren we bijeen bij Truus Bosch. 
Ook Jeroen van Harskamp bezoekt nu onze 
groep. Welkom Jeroen!

We hielden ons bezig met de vraag van Carel 
ter Linden: ‘Wat doe ik hier in Godsnaam’. 
Wies had een paar kopietjes ter inleiding gemaakt die we met el-
kaar doornamen. Suzan zal voor ons hoofdstuk twee vermenigvul-
digen. We besluiten om gezamenlijk naar de dodenherdenking te 
gaan die jaarlijks bij de Bevrijdingskapel in Prinsenbeek gehouden 
wordt.

Op 4 mei waren we allemaal te gast bij Ankie Maris. Na de maaltijd 
liepen we naar de Vredeskapel. Daar woonden we gezamenlijk de 

dodenherdenking bij; 
bijzonder goed om dat 
gezamenlijk te doen. 
Een geweldige lezing 
van Emiel van Nijnanten 
(geb. 1950) die Suzan 
enkele dagen later naar 
ons allen mailde. Als 
u geïnteresseerd bent 
laat het ons weten, dan 
sturen we u de lezing 

toe. Nadat we weer bij Ankie Maris thuis waren genoten we van 
koffie en thee. Hierna vertelde Ankie ons uitgebreid over de Neder-
landse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, die zij een warm hart 

8 verslagen kringen & groepen
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toedraagt. Suzan gaf ons ter voorbereiding voor de volgende keer 
de beloofde kopietjes. Dinsdag 6 juni om 18.00 uur komen we bij 
elkaar bij Jaap Jan en Suzan in Rijen.

Frans van Berkum

de eeTgroep

Afgelopen zondag 21 mei was het weer zover, etenstijd. 
Deze keer mochten we aanschuiven bij Rinske en Jacques in 
Eindhoven. Heel erg bedankt daarvoor.

De kinderen hebben laten zien dat je op drie hoog niet alleen goed 
kunt eten, maar ook heel goed kunt spelen. Qua eet-thema was het 
helemaal perfect, want hamburgers van de BBQ gaan er niet alleen 
altijd in, maar zijn natuurlijk ook de perfecte opmaat voor de eet-
groep BBQ op 18 juni 2017. Helaas is dit alweer de laatste keer voor 
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dit seizoen en een weekje eerder ten opzichte van de eerdere plan-
ning. Inloop is vanaf 15.30 uur (rustig eten vanaf ongeveer 16.00 
uur) bij David en Kim thuis (Bongelakker 1, Rijen).

Als je mee wilt eten dan dit graag uiterlijk zondag 11 juni laten 
weten aan David in verband met de nodige inkoop.
E davidenkim@telfortglasvezel
T 06-51599043

Zodra we de planning hebben voor de rest van 2017, dan laten we 
jullie dit z.s.m. weten. Als je het leuk zou vinden als we een keer bij 
jou komen eten, laat het dan weten. Dan nemen we dit in de plan-
ning mee!

David Peters

kring TilBurg

Op 19 april kwamen we samen bij Marianne Phaff.
Door omstandigheden waren we slechts met z’n vieren.
We gingen verder met het boek Blinde Vlekken en keken samen 
via YouTube naar een preek die Henri Nouwen in 1992 hield.

Daarin gaat hij in op de identiteit van 
de mens en de boodschap ‘Liefde 
voor de ander’, die voortvloeit uit 
de liefde van de Ene. Op het einde 
van de avond bogen we ons over de 
vraag wat we zouden meenemen als 
ons huis in brand stond. Een moeilijke 
keuze, maar we kwamen tot eigenlijk 

Henri Nouwen
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allemaal tot de conclusie dat we geen materiële zaken maar iets 
dat emotionele waarde voor ons heeft zouden meepakken.

Woensdag 17 mei waren we bijeen bij Sitie Schermer. Tineke Muller 
ontbrak, aangezien ze opgenomen is in De Hazelaar. Deze avond 
bogen we ons over het restant van hoofdstuk twee. Daarna maak-
ten we een start met hoofdstuk drie: ‘Wiens schuld is het eigenlijk?’ 
In de inleiding stonden we stil bij begrippen als schuld-schulden-
schuldig. We spraken over het jubeljaar in de Bijbel. Ook onze maat-
schappij kent bij schuldensanering van mensen een soort jubeljaar/
kwijtschelding; na een bepaalde periode (3 jaar) wordt aan mensen 
hun schuld kwijtgescholden, waardoor ze net als in het Bijbelse ju-
beljaar opnieuw kunnen beginnen met hun leven en de schulden 
hen niet langer letterlijk of figuurlijk het leven benemen. Daarna 
lazen we Deuteronomium 15: 1-18 in de Naardense vertaling en in 
de nieuwe vertaling. Confronterend was het om daarna te lezen 
hoe Jezus volgens Lucas 6: 30-35 de punten op de i zet. Leest u 
beide stukken nog maar eens zelf na; het heeft ons in ieder geval 
echt geschokt!

Volgende keer op 4 juni komen we bij elkaar bij Wies en Frans in 
Dongen. Dan komen we om 18.00 uur samen om te eten en gezellig 
samen te zijn.

Vanaf 25 juli, na de zomervakantie, neemt Frans het stokje als kring-
contact lid over van Sitie. Op die dag wordt Sitie 80 en ze is dan 
ruim 20 jaar kring-contact lid geweest voor de kring Tilburg. Dank 
daarvoor Sitie!

Frans van Berkum
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verslag BijBelkring

11 april
Aan het begin van onze bijeenkomst hebben we stilgestaan bij 
het overlijden van Toos de Bussy. Zij had net de overstap gemaakt 
van centrumkring naar Bijbelkring en zou vanaf mei, als we van de 
avond naar de middag/ochtend gaan, aanwezig zijn. Helaas heeft 
dit niet zo mogen zijn. We lazen een gebed van Catharina Visser: 
‘Raak ons aan’. 
We konden een nieuw lid verwelkomen: Hannah Heerema. We ho-
pen dat zij zich zal thuis voelen in de  kring.
We zijn verder gegaan met de zaligsprekingen en hebben onder 
andere stilgestaan bij Matt. 5 vers 9: ‘Zalig zijn de vredestichters, 
want zij zullen Gods kinderen genoemd worden’. Als vredesactivist 
moet je weliswaar gericht zijn op het doen, maar eigenlijk kan dat 
alleen vanuit een innerlijke vrede.

2 mei
We verdiepen ons verder in de rest van Matteüs 5, waar Jezus aan-
geeft dat hij niet gekomen is om de Wet of de Profeten af te schaf-
fen, maar om ze tot vervulling te brengen. Jezus wil niet minder 
precies zijn dan de Farizeeërs; hij wil dat de gerechtigheid overvloe-
dig is. Hierna volgt een opsomming van wat die overvloedige ge-
rechtigheid inhoudt. Het leverde uitgebreide gespreksstof op. Er 
wordt nogal wat van ons gevraagd!
Onze aandacht bleef vooral hangen bij de slotzin: ‘Wees dus vol-
maakt…’. Volmaakt in de betekenis van ‘perfect’ daar konden we 
niet zo veel mee, maar de omschrijving ‘iemand uit één stuk, ge-
richt op God’ hielp ons verder.

Anneke Polling
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 1 juni zr. G. Bosch-Kramer

 4 juni zr. C.A. de Jonge

 6 juni zr. J. Vos-van Wetten

 13 juni zr. I Koopmans

 23 juni br. L. van den End

 27 juni zr. M.T.J. van Hilten-Otto

 5 juli br. A. Vos

 8 juli  zr. A.M. Maris-van Ebbenhorst 
   Tengbergen

 12 juli zr. E.J. Bleyswijk-Kleiberg

 25 juli zr. G.G. Schermer-Wierdsma

 25 juli br. F. van Berkum

 28 juli zr. T.J.E. Stoutjesdijk-Kersten

 16 aug zr. G.J. Venemans-de Wilde

 18 aug br. B.J. Stegeman

 20 aug zr. M.L. du Rieu

wij feliciTeren de jarigen in onZe gemeenTe






