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Veel mensen bezoeken in hun vakantie een kerk of kerken 
die van (kunst)historische waarde zijn of omdat er bijzondere 
kunstschatten in bewaard worden. Dat is natuurlijk prachtig, 
maar zelf ben ik altijd het meest geraakt door die, vaak 
eeuwenoude kerken die niet in de reisgidsen staan.

Hier en daar is de kalk gebladderd, er staan onbeholpen vazen met 
bloemen op het altaar en soms loopt er een koster ijverig te vegen 
of op te ruimen. Maar het is er koel, je kunt er even rustig zitten 
of een kaarsje opsteken bij wijze van een gebed van de reiziger op 
doortocht, je kunt er even op adem komen. Het ontroerende vind 
ik dat op zo’n plaats mensen vaak al eeuwenlang gekomen zijn om 
hun lief en leed voor God te brengen. Je kunt zien dat het onder-
houd de kleiner wordende parochie boven het hoofd gegroeid is, 
en toch doen ze hun best om hun kerk er zo goed mogelijk uit te 
laten zien. Dat het altijd katholieke kerken zijn maakt me niet uit. 
Ik voel daar net zo goed ‘de wolk gebeden hangen van die ons zijn 
voorgegaan’.  Zo’n kerk vertelt een verhaal en soms is dat heel bij-
zonder.

Zo staat er in het uiterste noorden van Frankrijk, dicht bij de grens 
met België en Luxemburg een kerk met een bijzonder verhaal, in 
Avioth. Het dorp heeft ruim honderd inwoners en toch is het een 
reus van een kerk met een geschiedenis die teruggaat tot voor 
1200. Geen bisschop heeft hier ooit geresideerd, geen hertog heeft 
hier ooit een kasteel gehad en toch staat die grote kerk daar. Hij is 
gebouwd als zetel voor een Mariabeeldje, dat volgens de legende 
gekozen had om hier te wonen. Eerst stond ze in het kapelletje van 
St. Brice, twee kilometer verderop, maar ’s nachts was ze op eigen 
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gelegenheid naar het pleintje voor de kerk van Avioth gegaan. Daar 
hebben ze toen maar een groot bouwsel omheen gezet, en de pel-
grims stroomden toe.

‘La Recevresse’ heet ze, de ontvangster. Hierheen kwamen vrou-
wen van heinde en verre met hun verdriet om hun kinderen. Ze 
legden op de trappen voor het beeldje hun doodgeboren en onge-
doopte kinderen neer met de bede dat Maria, als moeder van Je-
zus, ze zou ontvangen en voor een goed plaatsje in de eeuwigheid 
zou zorgen.

Er zit wel een historisch verhaal achter. De streek waar deze kerk 
staat is gekerstend door twee leerlingen van Columba, de abt van 

De basiliek van Avioth
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Iona. Deze Keltische mon-
niken troffen zo vaak ach-
tergelaten baby’s aan, dat 
ze er de nadruk op gingen 
leggen dat voor God ie-
der mensenkind telt. Alles 
wat zich geroerd heeft, 
ook al komt het levenloos 
ter wereld, mag er zijn. 
Het opnemen en liefdevol 
begraven van ieder mens 
hoorde bij hun boodschap. 
Toen in de loop van de tijd 
de kerk strenger werd en 
regels ging stellen over de 
doop en bepaalde dat deze 
doodgeboren kindertjes 
verbannen werden naar 
een ongewijd stukje be-
graafplaats en niet zomaar 
naar de hemel konden 
gaan, bedacht de volkse 
theologie een mooie uitweg voor dit onbarmhartige formalisme: 
Maria. De moeder van Jezus, die weet als geen ander wat het is om 
je kind te verliezen, die kunnen we ons kind toevertrouwen.

Totdat de kerk besloot dat dit bijgeloof was. Rond 1770 bepaal-
den hoge theologen in Parijs dat er voor doodgeboren kinderen 
niet meer gebeden mocht worden, laat staan dat je ze voor Maria 
mocht neerleggen. De troost van Avioth werd verboden en waar 
moesten die vaders en moeders met hun verdriet heen?

‘La Recevresse’
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Voor ons is een dergelijk volksgeloof misschien vreemd, maar we 
kunnen wel meevoelen met die wanhopige moeders die met hun 
verdriet nergens meer naar toe konden. Zo’n volksverhaal is in we-
zen een Christusverhaal. ‘Laat de kinderen tot mij komen’ en ‘geef 
aan deze kleinen geen ergernis’ en ‘God kent zelfs de mussen’ zijn 
uitspraken van Jezus. Die worden vertolkt door dit verhaal van Ma-
ria, die haar mantel om de allerzwaksten slaat, de allerkwetsbaar-
ste liefdevol omarmt. Want verhalen en beelden zijn sterker dan 
dogmatisch en filosofisch gepieker over wie er voor onze geliefden 
zorgt na de dood, ze krijgen een plek in het hart van de mensen. 

En mensen blijven komen naar Avioth, naar andere plaatsen, niet 
als toerist maar als bidder. Ontvangen te worden met open armen, 
dat beeld krijgt niemand stuk, geen Verlichting, Reformatie, secula-
risatie of conservatisme van strakke leerstellingen.

Een kerk of gemeente die op zijn eigen wijze het beeld van ontfer-
ming en barmhartigheid uitdraagt heeft reden om te bestaan. Die 
zet zijn deuren open en gunt mensen om binnen te komen met hun 
lief en leed, die heeft een luisterend oor en een uitgestoken hand. 
Die mag ‘La Recevresse’ heten.

Marjolein Peters 
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ZomerdiensTen in de groTe kerk van Breda

 6 augustus 10.30 uur ds. Saskia van Meggelen
 13 augustus 10.30 uur ds. Niels den Toom
 20 augustus 10.30 uur ds. Ton van Prooijen
    Avondmaalsviering
 27 augustus 10.30 uur ds. Marlies Schulz en
    ds. Edward Postma

sTarTZondag in Bavel

 10 september 10.30 uur DG dienst in Het Klooster

2 kerkdiensTen & agenda

agenda

Bijbelkring 5 september, 14.00 uur, bij Truus Bosch

Verbintenisgroep 6 september, bij Wies du Rieu 
 en Frans van Berkum

Kring Tilburg 14 september, 20.00 uur, bij Wies du Rieu 
 en Frans van Berkum

Eetgroep 24 september, 12.30-14.30 uur,  
 Remonstrantse Kerk Eindhoven

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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Op 12 juli 2017 vergaderde de kerkenraad bij ondergetekende 
thuis. Aan de orde kwamen de kerkdiensten. Onze nieuwe 
locatie in Bavel voldoet over het algemeen goed.

Er is echter wel het nadeel dat we er geen kastruimte hebben. Dat 
betekent dat de liedboeken, kanselbijbel, kandelaar en alles wat 
we verder nodig hebben, iedere keer meegenomen moet worden. 

Daarom hebben we be-
sloten dat daarvoor spe-
ciale rolkoffers besteld 
zullen worden zodat 
de spullen makkelijker, 
droog en veilig vervoerd 
kunnen worden. Broe-
der Peters zal zijn rol 
als kerkmeester verrui-
len voor een facilitaire 
functie en toezien op de 
opslag en wat er verder 
nodig is om de materi-
ele goederen van de ge-
meente te beheren en 
aan te vullen indien no-

dig. Verder is er gesproken over de invulling van de diensten, het 
collecterooster, de diensten in de Grote Kerk (zie kerkdiensten) en 
het rooster gemeenteleden van dienst.

Nu we geen eigen predikant meer hebben, wordt er gewerkt aan 
een plan om de pastorale zorg en ondersteuning zo goed mogelijk 

3 van de kerkenraad
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te regelen. Zodra dit vastere vorm heeft aangenomen zullen we u 
daar natuurlijk over berichten. 

De financiële zaken van de gemeente beginnen nu eindelijk op orde 
te komen. In de ledenvergadering van 4 oktober 2017 zullen we u 
daar uitgebreid over informeren. Ook de gesprekken met de Rabo-
bank over het overhevelen van de rekeningen en het beleggen van 
de opbrengst van de verkoop van het gebouw lopen tot nog toe 
goed. Ook dat zal in oktober aan de orde komen. 

In augustus hebben we geen eigen dienst, maar sluiten we ons aan 
bij de zomerdiensten in de Grote Kerk in Breda. U vindt de data in 
het rooster kerkdiensten in dit blad. Ook al is er dit jaar geen zo-
merdienst waar wij direct bij betrokken zijn omdat we geen eigen 
predikant hebben, hopen we dat dit geen reden is om niet naar de 
Grote Kerk te gaan. Het is belangrijk dat wij ons als doopsgezinden 
laten zien en actief blijven in kerkelijk Breda, van harte aanbevolen 
dus.

De startzondag is gepland op 10 september. Elders in dit blad kunt u 
daar meer over lezen, maar noteer die datum alvast in uw agenda.

De volgende vergadering is gepland op 22 augustus 2017.

Marjolein Peters
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4 sTarTZondag

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Startzondag
op 10 september 2017.

We beginnen, zoals gewoonlijk, om 10.30 uur met een dienst die als 
thema heeft: ‘Zo goed als nieuw’. Dit is de derde stap in de ‘Pelgri-
mage van gerechtigheid en vrede’ waarbij we gebruik maken van 
het materiaal dat ons aangereikt is door de DGB.

Na de dienst drinken we koffie en vertrekken vervolgens voor de 
lunch naar restaurant ‘De Boschwachter’ in het Mastbos. Na de ge-
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zamenlijke lunch is er, voor degenen die dat willen, de mogelijkheid 
om een wandeling te maken in het Mastbos en kan de dag afgeslo-
ten worden met een kopje koffie of thee, hopelijk op het terras van 
de Boschwachter.

In verband met het reserveren van de lunch vragen we u om u
voor 3 september op te geven bij Marjolein Peters:
E marjolein.peters.mathijsen@planet.nl 
T 0162-470324

We hopen u allen te zien op 10 september en er samen een mooie 
start van te maken van het nieuwe seizoen.

Namens de kerkenraad,
Marjolein Peters

5 500 jaar luTher

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat 
Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 
95 stellingen over de aflaat en andere 
kritiekpunten op de kerk in Wittenberg 
(Duitsland) presenteerde.

Deze datum wordt gezien als het begin 
van de Reformatie en het protestan-
tisme. 500 jaar later staan we stil bij de 
kerkscheuring van toen en wat daar uit 
voortgekomen is. 500 jaar later zoeken 
we niet naar de dingen die ons als kerken 
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scheiden, maar naar verbinding: ‘van conflict naar gemeenschap’ is 
de leidraad voor het oecumenisch gesprek en wereldwijde vierin-
gen tussen protestanten en katholieken. Daartoe nodigen wij ook 
uit in Breda met de volgende activiteiten.

Programma in heT kader van 500 jaar reformaTie

• Lezing dr. Sabine Hiebsch over de invloed van de Lutherse tra-
ditie in Nederland 
27 september, 19.30 uur, Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, 
Breda. Toegang gratis.

• Luther en de boekdrukkunst 
3 oktober 10.30-12.00 uur, 
6, 13, 20 en 27 oktober, 14.00-17.00 uur, 
Markuskerk, Hooghout 96, Breda. Toegang gratis.
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• Luther Amuse Lunch: Zing, kijk, eet en praat met Luther 
3 oktober, 12.00 uur, Markuskerk, Hooghout 96, Breda 
(aanmelden vcc.rodin@planet.nl en bijdrage kosten)

• Neem mij zoals ik ben! Mediteren met Luther en Marlies Schulz 
11 oktober, 18.00 uur, Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda (aan-
melden via Noorderbeemden.nl)

• Filmavond met Marjeet Verbeek met de film ‘Luther’ 
18 oktober Michaelkerk, 19.30 uur, Michaelkerk, Hooghout 67, 
Breda (bijdrage kosten € 5,00)

• De weg van de mens: in beeldende kunst, teksten van mystici 
en Luther en Calvijn. Lezing door dr. Kick Bras, theologisch 
onderzoeker en auteur 
25 oktober, 19.45 uur, Markuskerk, Hooghout 96, Breda. 
(aanmelden bij vcc.rodin@planet.nl vanwege beperkt aantal 
plaatsen).

6 vrijZinnig leerhuis elsPeeT

Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich met vier themaweekenden op 
vrijzinnig georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en 
maatschappij met een open geloofsattitude willen verdiepen 
en met anderen willen delen. Intellectuele nieuwsgierigheid en 
onderlinge betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Elk thema wordt vanuit verschillende disciplines, zoals sociologie, 
psychologie en filosofie benaderd. Hierbij komen ook film, litera-
tuur, muziek en beeldende kunst aan de orde. Elke bijeenkomst 
wordt besloten met een eenvoudige viering die in het teken van 
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het thema staat. Thema’s dit jaar zijn: humor(?), de schoonheid van 
het geheim, overgave en recht, religie en vrijheid. 

u kunT voor ieder Thema uiT Twee daTa kieZen

Humor(?) 17-18 nov 2017 dr. Alfred R. van Wijk
 24-25 nov 2017

De schoonheid  15-16 dec 2017 drs. Jeanet van Woerden
van het geheim 12-13 jan 2018

Overgave  2-3 feb 2018 drs. Alex Noord
 9-10 feb 2018

Recht, religie  2-3 maart 2018 mr. Thijs van Hoogstraten
en vrijheid  16-17 maart 2018
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kosTen en aanmelden

De kosten zijn € 149,00 per bijeenkomst, inclusief de cursuskosten, 
overnachting in een eenpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner, kof-
fie en thee.

Aanmelden: vrijzinnigleerhuis@ads.nl.
Meer informatie: 020-6230914 en/of www.doopsgezind.nl 
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7 ColleCTen

In de afgelopen periode was de opbrengst van de collecten in 
onze gemeente:

 14 mei 2017 € 37,00 Adoptiekind
  € 29,50 Eigen gemeente 

 9 juli 2017 € 21,00 Inloophuis Almere
  € 21,05 Eigen gemeente 

Allemaal hartelijk dank.

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

ColleCTe sePTemBer

Op 10 september zal de collecte zijn voor het vredeswerk van de 
Stichting Doopsgezind Wereldwerk, dit in het kader van de Vredes-
week.
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8.1  verBinTenisgroeP

Op 6 juni waren we te gast bij Jaap Jan en 
Suzan, die ons trakteerden op heerlijke 
asperges.  Na de maaltijd raakten we in 
een boeiend gesprek verwikkeld over 
geloofsbeleving in verschillende culturen.

Jeroen, Jaap Jan en Suzan gaven ons een inkijkje hoe er in Afrika 
heel andere christelijke geloofsbelevingen en ervaringen zijn dan 
hier in ons calvinistische landje. Het was verrassend te horen hoe 
anders die beleving kan zijn bij mensen die echt een andere cultu-
rele achtergrond hebben. Het was zo’n boeiend gesprek dat we 
aan ons thema ‘Wat doe ik hier in godsnaam?’ van Carel ter Linden 
niet toekwamen.

Woensdag 6 september komen we bij Wies en Frans in Dongen bij 
elkaar en gaan we aan de slag met hoofdstuk 2, pag. 55.

Een fijne zomer, Frans van Berkum

8.2  de eeTgroeP

De laatste bijeenkomst van het seizoen 2016-2017 was op zondag 
18 juni in Rijen. Naast de ‘harde kern’ hadden we versterking 
gekregen van Sonja van Berkum – tegenwoordig wonend in 
Eindhoven – en de predikant van Eindhoven, Akke-Clara Thimm-
Stelwagen.

8 verslagen kringen & groePen
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Samen hebben we genoten van het heerlijke weer en het eten. We 
hebben ook besloten om als eetgroep een samenwerking vorm te 
gaan geven met de Doopsgezinde Gemeente Eindhoven. Het is al 
weer een tijdje geleden dat we afscheid hebben genomen van Lou-
ise Pondman-de Wilde en sindsdien zit de eetgroep (helaas) zonder 
geestelijke begeleiding. Natuurlijk is samen eten en buurten over 
van alles en nog wat erg leuk en gezellig. We misten echter wel 
iets en dat is namelijk een beetje (kerkelijke) inhoud. Omdat we 
weer toe zijn aan meer inhoud hebben we dus een deal gesloten 
met Eindhoven om komend seizoen bij elkaar te gaan eten, de ene 
keer in de regio Eindhoven, de andere keer in de omgeving Breda. 
We nemen het begrip regio hierin nogal ruim, net zoals we dat nog 
steeds doen met het begrip jongeren. Hierdoor wordt de groep 
wat groter en kunnen we dus uitkijken naar een gevarieerder palet 
aan meningen, opinies en persoonlijkheden. Daarnaast is het echt 
super leuk om te zien dat Akke-Clara ook erg enthousiast is, dus we 
hebben er nu al zin in.
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Planning seiZoen 2017–2018

De planning voor het seizoen 2017-2018 hebben we op 18 juni ook 
al heel voortvarend vastgesteld en die is als volgt:

• Lunch op zondag 24 september 2017, 12.30-14.30 uur; 
Remonstrantse Kerk Eindhoven, Dommelhoefstraat 1a, 
Eindhoven

• Diner op zondag 29 oktober 2017, 17.00-19.00 uur; 
locatie nader te bepalen.

• Diner op zondag 10 december 2017, 17.00-19.00; 
locatie nader te bepalen

• Lunch op zondag 28 januari 2018, 12.00-14.00 uur; 
in Arnhem

• Diner op zondag 25 februari 2018, 17.00-19.00 uur; 
locatie nader te bepalen

• Diner op zondag 25 maart 2018, 17.00-19.00 uur; 
locatie nader te bepalen

• Lunch op zondag 6 mei 2018, 12.00-14.00 uur; 
locatie nader te bepalen

Het kan zijn dat in bovenstaande planning de tijden op details nog 
wijzigen en natuurlijk worden de locaties ook nog bepaald, maar 
daar informeren we jullie tijdig over. Voor de nog nader te bepalen 
locaties kijken we nog even waar we terecht kunnen, dit is natuur-
lijk ook afhankelijk van hoe groot de groep straks gaat worden.
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Zou je het leuk vinden om mee te eten of dat we een keer bij 
jou thuis aanschuiven, laat dat dan weten aan David Peters.
E davidenkim@telfortglasvezel
T 06-51599043

David Peters

8.3  kring TilBurg

Op 4 juni kwamen we bij elkaar voor de afsluitende maaltijd.
Ook Alice was tot onze vreugde aanwezig. Tineke was afwezig
in verband met haar opname in de Hazelaar in Tilburg.

We hebben met elkaar een 
hele genoeglijke avond ge-
had, waarbij verschillende 
anekdotes passeerden. Alice 
vertelde dat ze het weekend 
ervoor samen met haar broer 
uit de lucht was komen vallen: 
ze hebben beiden die dag een 
tandemsprong gemaakt in 
Teuge. Ook verraste ze ieder 
van ons met een onvergan-
kelijke vlinder: een in corten-

staal, roestbruin geoxideerd staal, uitgevoerde vlinder, die niet zo-
maar zal wegwaaien. Geweldig Alice, elke keer weet je weer iets 
ludieks te bedenken.
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Na de zomervakantie komen we op donderdag 14 september om 
20.00 uur bij elkaar bij Wies en Frans in Dongen. We gaan dan ver-
der met hoofdstuk 3 (pag. 35) uit de bundel Blinde Vlekken.

Namens de Kring Tilburg een fijne zomer,
Frans van Berkum

8.4  BijBelkring

Dinsdagmorgen 11 juli kwamen we bij elkaar bij Anneke Polling. 
We lazen Matteüs 6 vanaf vers 19, het vervolg op de Bergrede: 
‘het aardse in vergelijking met het hemelse’.

Waarschijnlijk bij de meesten beter bekend onder vers 19 en 20: 
“Verzamel u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm 
vergaan en waar dieven inbreken om te stelen; maar verzamelt u 
schatten in de hemel waar ze niet door mot of worm vergaan en 
waar dieven niet inbreken om te stelen”. In de daaropvolgende 
verzen krijgen we allerlei tips/waarschuwingen hoe om te gaan met 
de ons gegeven rijkdom. We hebben licht ontvangen om dat uit te 
stralen. In de Bijbel in Gewone Taal vers 23: “Maar als je niet doet 
wat God wil zal je geen licht uitstralen. Als je helemaal niet doet 
wat God wil, dan is het licht in jou uitgegaan.” Hierover hebben 
we met elkaar uitvoerig gesproken. Ook in het donkerste van de 
nacht kan er soms zomaar iemand zijn die je een tekst of een beeld 
aanreikt, een strohalm waaraan je je uiteindelijk kunt optrekken; 
waardoor je jezelf, dat basisvertrouwen in je leven, kunt hervinden.

Het volgende kopje in de Bijbel in Gewone Taal: ‘Maak je geen zor-
gen’ (Matt. 6:25-34). Hierbij kwamen we tot de conclusie dat we 
wel willen aannemen dat ‘er gezorgd wordt’, maar ons pijnpunt is 
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vooral dat we graag zien dat ‘er gezorgd wordt’ op onze manier. 
Vertrouwen dat er gezorgd wordt op de hemelse manier is iets dat 
we ons hier op aarde eigen mogen maken.

In de Nieuwe Bijbelvertaling vers 33 en 34: “Houd je bezig met Gods 
nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die 
andere dingen ook geven. Maak je geen zorgen over morgen. Be-
waar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg 
met vandaag”.

Op 5 september hopen we elkaar weer te ontmoeten om 14.00 uur 
bij Truus Bosch in Ulvenhout.

Fijne zomer en bewaar de zorgen voor morgen,
Frans van Berkum
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 16 aug zr. G.J. Venemans-de Wilde

 18 aug br. B.J. Stegeman

 20 aug zr. M.L. du Rieu

 30 aug Maarten van Weel

 1 sept br. M.J. van der Waaij

 1 sept David Peters

 3 sept mevr. S. Krook

 4 sept br. P.A. Beun

 22 sept br. G.S. Schaafsma

 26 sept br. K. van Hilten

 27 sept zr. G.J. de Vries-Slot

wij feliCiTeren de jarigen in onZe gemeenTe
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in de kaThedraal van amiens

Wie op de grond staat en dan omhoog
kijkt naar het saamgebundelde verschiet

van zuilen en bundelpijlers ziet
de god van de gotiek van oog tot oog.

Zo hoog en ijl is het gebouw gebouwd
dat een mens zo klein maakt als een mier,

zo lang als een giraffe, het is hier
dat hij zich uitrekt en zijn god aanschouwt.

De oren tuiten in de hoge wind
die aangaat in de nok van het heelal,

de ogen worden door de waterval
van overstelpend hemels licht verblind.

Omdat de mens horen en zien vergaat
als enkel dat doorschijnend glas hem scheidt

van de ontzaggelijke eeuwigheid,
de zee van God die in de vensters staat.

Jan Willem Schulte Nordholt
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verBouwing van heT voormalige kerkgeBouw
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