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We kennen het allemaal, het verhaal van de geboorte van 
Jezus, dat Lucas ons vertelt. Je zou zo denken dat daar niks 
nieuws meer over te zeggen is na zoveel eeuwen christendom, 
zoveel preken en overdenkingen. En toch is niets minder waar, 
Bijbelverhalen zijn briljanten met onnoemelijk veel facetten die 
schitteren in het licht dat je erop laat vallen, iedere keer weer 
anders, iedere keer weer verrassend.

Het eerste hoofdstuk zit vol 
toekomstmuziek: Elizabeth en 
Maria worden zwanger. De ene 
al op leeftijd en hartstochtelijk 
verlangend naar een kind; de 
andere jong, ongetrouwd en 
overrompeld door haar aan-
staande moederschap. Ze ont-
moeten elkaar, Johannes wordt 
geboren en Zacharia en Maria 
zingen allebei hun veelbeloven-
de lofliederen.

Lucas begint hoofdstuk 2 met 
de woorden: “En het geschied-
de in die dagen”. Ze wekken de 

verwachting dat er weer wat bijzonders van God uit gaat gebeu-
ren. Maar helaas, er geschiedt een keizerlijk bevel, een dogma zo-
als dat in het Grieks heet. De hele bewoonde wereld moet worden 
beschreven, natuurlijk allemaal voor uw veiligheid. En uw gegevens 
zullen zorgvuldig worden behandeld…. Ach, er is niets nieuws on-
der de zon.

1 Ter overdenking
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En natuurlijk gingen allen heen. Vrijwillig? Er zal best hier en daar 
flink gemopperd zijn over de bemoeizucht van Rome, Brussel, Den 
Haag, maar wat kan je anders? Ook toen al werd het leven van ach-
ter bureaus geregeld en je hebt maar te gehoorzamen. Anders sta 
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je straks niet in het systeem en heb je geen recht op een paspoort, 
een uitkering, een zorgtoeslag.

Jozef ging ook. Hij was geen verzetsheld en net zoals wij al nauwe-
lijks de mogelijkheden hebben om ons te verzetten, hij had dat al 
helemaal niet. Samen met Maria ging hij van Nazareth naar Bethle-
hem, de stad van David. De stad van dat andere koningschap, van 
die herder die met al zijn menselijke tekortkomingen probeerde 
een koning naar Gods hart te zijn.

Dan horen we voor de tweede keer “En het geschiedde”, nu met 
recht. Want God stelt een daad tegenover dat dogma van de keizer: 
de geboorte van een zoon. Jezus komt als een verrassing, precies 
na de volkstelling. Dit kind staat niet in het systeem. Het heeft dan 
ook geen recht op een plaats in de herberg. Jezus wordt geboren 
als het kind van de rekening.

Er is iets geschied: de geboorte van een kind. God heeft naar de 
mensheid omgezien. Verborgen in de bureaucratie van de keizer, 
weggestopt in het ambtelijke geweld wordt de theocratie geboren 
van de Godsregering, een God die mens wordt. Hoe makkelijk kan 
je dat niet over het hoofd zien. Er moet dan ook een heuse engel, 
een boodschapper aan te pas komen om ons de ogen te openen. 
En verrassend genoeg gaat hij naar de herders in het veld, de Da-
vidsmensen, die waken in de nacht.

Historisch zal het allemaal wel heel twijfelachtig zijn. Zeker volgens 
de keizerbeambten, wie gelooft dat nou, herders die bezoek krij-
gen van een engel. Maar zo’n historisch dubieuze tekst past wel bij 
een verdrongen God in een voederbak.
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Hoe dan ook: in de nacht van het keizerrijk, de verzorgingsstaat, 
waren er mensen die wakker bleven, die hun schaapjes wilden be-
schermen en zich niet in slaap lieten sussen. En toen geschiedde 
het, God-weet-hoe openbaarde de glorie van de Heer zich aan hen. 
Licht van een heel andere orde dan de lichtshows van de keizer.

Ze vreesden, ze wisten dat ze hier te maken hadden met iets onge-
hoords en ze voelden zich nietsbeduidend in dat Licht. Maar vanuit 
dat Licht klonk de geruststelling: “Wees niet bang”. En dan volgt 
het vreugdedogma: “Ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 
hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van 
David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer”.

Gloria in excelsis Deo, de Almogende als waarlijk God en waarlijk 
mens. Het Christusdogma is hier nog in doeken gewikkeld, maar 
het zal later ont-wikkeld worden en de wereld voorgoed verande-
ren.

In de bureaucratie regeert het keizerlijk dogma met al zijn dwang 
en controle. In de theocratie regeert het Christusdogma met al zijn 
bevrijding en blijdschap. Vaak hebben we het gevoel dat er niets te 
kiezen valt, het bureau, de instanties, de economie bepalen alles. 
Lucas vertelt ons iets van een andere orde: niet de keizer en de bu-
reaucratie bepalen ons leven, maar de bevrijding en de blijdschap 
van Jezus.

Ik wens u allen een gezegend kerstfeest.

Marjolein Peters 
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 10 december 11.00 uur Schalmdienst Advent
    Waalse kerk Breda
 20 december 19.30 uur Kerstviering in Bavel
    ds. G.A. Reinhold-Scheuermann
 7 januari 10.30 uur Br. Frans van Berkum in Bavel
 28 januari  Ringdag Gouda (zie elders)

2 kerkdiensTen & agenda

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

Bijbelkring 9 januari, bij Joop, Neubourgstraat 28, Breda

Verbintenisgroep 17 januari, bij Wies en Frans

Kring Tilburg 11 januari, bij Jaap Jan en Suzan 
 8 februari, bij Sitie Schermer

Eetgroep zondag 10 december, 17.00-19.00 uur, 
 (Kerst)diner bij David en Kim, 
 Pastoor Gillisstraat 40, Rijen. Graag uiterlijk 
 3  december laten weten of je komt.

 zondag 28 januari, 12.00-14.00 uur, 
 lunch bij Akke-Clara in Huissen, 
 voorafgaand preekt Rinske in de Waalse Kerk 
 om 10.00 uur
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Jarenlang hebben we met veel genoegen, lekkers en gezelligheid 
een Adventsavond gevierd. Deze avond voor jong en oud, die 
veel minder formeel was dan de zondagse kerkdienst, werd zeer 
gewaardeerd door iedereen.

Er was tijd voor bezinning en tijd voor ontmoeting met aandacht 
voor kinderen en volwassenen. Daarnaast was er de kerstdienst, 
afwisselend op Kerstavond en Eerste Kerstdag.

Maar sinds april is de situatie 
veranderd. We hebben geen ei-
gen gebouw meer en huren een 
ruimte in Bavel. Dat vraagt aan-
passing. De beide kerstdagen 
is Het Klooster dicht; terecht, 
want voor de vele vrijwilligers 
die daar de boel draaiende hou-
den is het ook Kerst en ook zij 

willen dat graag in eigen kring vieren. Daarom heeft de kerkenraad 
besloten om van de gebruikelijke Adventsavond een Kerstavond te 
maken. Al is het dan niet op één van de kerstdagen, we kunnen dan 
toch met elkaar het Kerstfeest vieren.

We nodigen u allen dan ook van harte uit om op
woensdag 20 december samen de geboorte van Jezus te vieren. 

De avond begint om 19.30 uur en Ineke Reinhold gaat voor.

U bent van harte welkom!

Marjolein Peters

3 kersTavond
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sTer

Ik zag vanavond voor het eerst een ster.
Hij stond alleen, hij trilde niet.
Ik was ineens van hem doordrongen,
ik zag een ster, hij stond alleen,
hij was van licht, hij leek zo jong en
van vóór verdriet.

M. Vasalis



De Ark         jrg 17  nr 6  

8

Op 17 oktober vergaderde de kerkenraad. Naast de vaste 
agendapunten als notulen vorige vergadering en ingekomen 
stukken werd de ledenvergadering van 4 oktober geëvalueerd.

De vergadering werd als plezierig ervaren en ook de opkomst was 
goed. De voortgang van de gemeente blijft een punt van aandacht. 
Over het uitnodigen van externe sprekers in de Kringen kunt u el-
ders meer lezen.

De herdenkingsdienst en de organisatie daarvan werd besproken. 
Ook de kerkdiensten en de pastorale zorg en ondersteuning kwa-
men aan de orde. Inmiddels heeft u allemaal een brief van de pen-
ningmeester gehad over de overgang naar de Rabobank en het 
nieuwe nummer. De overdracht van de financiën van zr. Kisjes naar 
br. van Harskamp is gaande.

De volgende vergadering is gepland op 12 december 2017.

Marjolein Peters

4 van de kerkenraad

verhuisd

Zr. I. A.E. Muller is verhuisd naar:
Maurits de Brauwweg 18, kamer 232, 2597 KE Den Haag

Fam. D. Peters is verhuisd naar:
Pastoor Gillisstraat 40, 5121 CE Rijen
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5 daTa 2018

De belangrijkste data voor 2018 voor u op een rij, zodat u die 
alvast in uw agenda kunt noteren.

Zondag 7 januari Kerkdienst 10.30 Bavel
Zondag 28 januari Ringzondag  Gouda
Zondag 4 februari Kerkdienst 10.30 Bavel
Zondag 4 maart Kerkdienst 10.30 
Woensdag 14 maart Jaarvergadering 19.30 Bavel
Zondag 25 maart Schalmdienst 10.30 Breda
   Lutherse Kerk
Donderdag 29 maart Avondmaalsviering 19.30 Bavel
Zondag 1 april Schalmdienst, Pasen 10.30 Breda
   Lutherse Kerk
Zondag 13 mei Kerkdienst 10.30 Bavel
Zondag 3 juni Kerkdienst 10.30 Bavel
Zondag 1 juli Kerkdienst 10.30 Bavel
Zondag 8 juli Schalmdienst 10.30 Breda
   Lutherse Kerk
Juli en augustus  Zomerdiensten 10.30 Breda
   Grote Kerk
Zondag 2 september Kerkdienst 10.30 Bavel
Zondag 7 oktober Kerkdienst 10.30 Bavel
Woensdag 24 oktober Ledenvergadering 19.30 Bavel
Zondag 11 november Kerkdienst 10.30 Bavel
Zondag 2 december Kerkdienst 10.30 Bavel
Woensdag 19 december Kerstviering 19.30 Bavel
Zondag 23 december Schalmdienst 11.00 Breda 
   Waalse Kerk

Natuurlijk kan dit altijd nog wijzigen, maar dan hoort u dat ruim van 
te voren.

Marjolein Peters
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6 noTen op onze zang

Het is altijd leuk als een artikel ook nog met een foto kan worden 
opgefleurd! In onze vorige ‘Ark’ werd ik derhalve meteen 
getroffen door de foto van een keyboard. Het verslag van de 
kerkenraad gaf meteen een verhelderende blik waarom, wie, 
wat, waar, wanneer.

U kunt zich voorstellen dat ik, inmiddels al geïnformeerd, erg blij 
was met het voorstel van de kerkenraad. Dus trokken Zr.Kisjes en 
ik er snel op uit om een mooie vis aan de haak te slaan. Op naar de 
grote muziek-instrumentenwinkel Dijkmans aan de Haagdijk. ‘Op 
missie’, maar niet voor eigen gewin. Wij kwamen van een koude 
kermis thuis. Men had geen keyboards meer in de verkoop! Ook die 
handel gaat via webshops. Arme winkeliers, kleine zelfstandigen.

Maar wij lieten ons niet meteen met een kluitje in het riet sturen en 
ontfutselden de verkoper het adres van een muziekwinkel, die nog 
wel op traditionele wijze instrumenten verkoopt. Als globetrotters 
snelden wij met gezwinde spoed naar Oosterhout!! Ondanks ver-
warming in de auto werd het voor ons gevoel steeds kouder. En ja 
hoor, opnieuw kwamen wij van een koude kermis thuis. De desbe-
treffende winkel is de hele week geopend behalve op de middag 
dat wij er voor de deur stonden.

Optimistisch van aard liet het muzikale duo zich niet van de wijs 
brengen. Terug naar Breda, naar een winkel die o.a. restpartijen 
opkoopt. En ja hoor, daar staat een keyboard. Ik mocht meteen 
een orgelconcert geven. Ondanks tig geluiden van muziekinstru-
menten ging het toch met name om kerkorgel-geluid. Inmiddels 
al een paar keer in onze kerkdiensten te horen geweest. Een mie-
terse oplossing!
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Mijn zware, grote keyboard (20 jaar oud) gebruik ik nog wekelijks 
bij het begeleiden van ‘liedjes van vroeger’, zoals Spiegelbeeld, De 
olieman, Het leven is goed in het Brabantse land. Niet ieder zorg-
centrum/verpleeghuisafdeling heeft een piano of orgel. Zingen in 
de kerk is heerlijk, maar ook de muzikale herinneringen aan vroe-
ger, o.a. voor dementerenden, zijn een heerlijke bezigheid. Ook al 
kan men soms nog amper zingen, dan zie ik toch de lippen de tek-
sten prevelen en de vingers het ritme meetikken.
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De pepernoten zijn inmiddels op. Maar we hebben nieuwe noten 
op onze zang: Advent, Kerst, het nieuwe jaar.

Kun je nog zingen … zing dan mee. Zing maar juich maar, alles 
wordt nieuw, de hemel en de aarde!!!!

Rob Rauch

7 ringdag 2018 zuidwesT nederland

Op 28 januari 2018 zal de Ringdag of Wereldbroederschapsdag 
gehouden worden in Gouda, de jaarlijkse gelegenheid om samen 
met zusters en broeders uit de Ring Zuidwest Nederland te 
vieren, zingen, lunchen, praten, discussiëren en lachen.

Dit jaar is de organisatie in handen van Gouda. Op het programma 
staan in ieder geval een dienst in de St. Joostkapel van de Federa-
tie Gouda o.l.v. ds. Kim Magnée-de Berg, een gezamenlijke lunch 
en in de middag keuze uit een bezoek aan de Goudse Glazen, een 
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8 opbrengsT collecTes

10 september DG Wereldwerk € 30,10
 Eigen gemeente € 25,90

8 oktober DG Zending € 29,00
 Eigen gemeente € 24,90

12 november Projecten Gemeenteopbouw € 49,16
 Eigen gemeente € 98,10

Hartelijk bedankt
voor uw gaven!

‘reformatorische’ stadswandeling, koorzang en discussie o.l.v. zr. 
Iris Speckman. De afsluiting van de dag is een muzikale verrassing.
Het thema is dat van de Wereldbroederschapsdag: “De Geest zet 
ons in beweging”.

Vanaf 10 december kunt u op de site www.federatiegouda.nl meer 
informatie vinden.

U kunt zich opgeven voor deze dag bij mij, telefonisch of per e-mail 
(zie colofon) en bij voldoende belangstelling zullen we weer kijken 
of we gezamenlijk met een busje kunnen gaan. Zet de datum alvast 
in uw agenda!

Marjolein Peters
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9 kringen algemeen

Op de afgelopen ledenvergadering werd afgesproken dat de 
Kringen de mogelijkheid hebben om voor één of meerdere 
bijeenkomsten een spreker/inspirator/begeleider van buiten te 
vragen.

Daar werd enthousiast op gereageerd en we hopen dan ook dat 
daar goed gebruik van gemaakt zal worden. Er moeten wel enige 
afspraken gemaakt worden over de volgende punten:

1. Afspraken met externe sprekers worden van te voren met de 
kerkenraad overlegd.

2. De betreffende kringavonden worden van te voren in de Ark 
gepubliceerd en zijn toegankelijk voor alle gemeenteleden.

3. De kosten moeten van te voren overlegd worden en zullen 
door de gemeente gedragen worden.

Ingewikkeld is het allemaal niet en we hopen dat de Kringen met 
interessante sprekers komen die ook niet-kringleden in de verlei-
ding brengen om een kringavond bij te wonen.

Marjolein Peters

gefeliciTeerd jarigen!
30 december – br. J. Peters

21 januari – br. J. van Soest
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10.1 verbinTenisgroep

Op 25 oktober waren bij Ankie Maris te gast. 
Na een fijne maaltijd lazen en bespraken we 
met elkaar een uittreksel van Mieke Wiegers 
van het boek van Carel ter Linde: ‘Wat doe ik 
hier in godsnaam’

 Ankie had ons dit een vorige keer al gegeven. In de hoofdlijnen van 
dit uittreksel konden we ons als groep wel vinden; we onderschrij-
ven ook dat de bijbel o.i. niet van kaft tot kaft letterlijk moet wor-
den genomen. We zien inderdaad vaak de bijbel zoals ter Linden 
die zelf ook ziet: als literatuur, als boek met levenslessen. Hij ziet 
het als basis voor onze zeden en gewoonten, als basis van wetge-
ving en gewetensvorming. Een boek met verhalen die ons leven 
weerspiegelen en die een diepe wijsheid bevatten. Het is schone en 
veelzeggende poëzie. Het is beeldtaal; elk beeld is een voorbeeld: 

10 verslagen kringen & groepen
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“God ziet alles” betekent volgens Carel ter Linden: mensen zien en 
horen elkaar in alle omstandigheden, werkelijke liefde ziet naar de 
ander om. Volgens hem zou het boek in die hoedanigheid gelezen 
moeten worden door zowel gelovigen als niet-gelovigen, en kun-
nen dienen als gespreksstof binnen en tussen de diverse levensfilo-
sofieën. Al met al blijft de bijbel hem wel heilig in de zin van een on-
misbaar en inspirerend handboek. In de groep bespraken we over 
en weer hoe we tegen diverse facetten van het boek aankeken en 
konden we dit eigenlijk allen wel onderschrijven. We besloten met 
elkaar het boek voldoende te hebben doorgespit. Volgende keer 
kan een ieder een onderwerp aandragen ter bespreking.

Op 22 november 2017 waren we met een kleine groep bij elkaar. 
Zuster Truus Bosch is ziek thuis en Jeroen Harskamp was verhin-
derd. Jaap Jan kookte voor ons een echte winterse stamppot en 
Suzan maakte een heerlijke yoghurt met verse vruchten als toe. Na 
de maaltijd informeerde Jaap Jan ons over zijn recente bezoek als 
lid van de kring Tilburg aan zuster Tineke Muller. Na een tijd in de 
Hazelaar verzorgd te zijn, is ze inmiddels al meer dan een maand in 
Woonzorgcentrum Oldeslo, kamer 232, Maurits de Brauwweg 18, 
2597 KE Den Haag. De chronische ziekte die ze al jaren heeft, heeft 
haar ernstig in zijn greep. Zuster Tineke Muller voelt zich daar niet 
op haar plaats en voelt zich niet gehoord. De hele situatie is erg 
moeilijk en moeizaam; ook wij zien geen eenvoudige oplossingen 
of verbeteringen. We willen u vragen om haar in uw gedachten en 
gebeden mee te nemen.

Hierna lichtten Frans en Wies toe hoe het momenteel gaat met 
Truus Bosch. Ze is bestraald voor longkanker en is momenteel al 
ruim twee en een halve week ziek thuis. Haar buurvrouw verzorgt 
haar op en top, Wies en Frans zijn ook enkele keren geweest en 
ook haar zoons komen in de weekenden en/of voor de bezoeken 
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aan de specialisten. De uitslag van de scan n.a.v. de bestraling is 
goed. Helaas heeft ze een steriele longontsteking gehad en heeft 
ze veel in moeten leveren. Ze is goed gehumeurd en optimistisch 
en geniet van bezoek. Ze probeert geleidelijk weer een beetje con-
ditie en uithoudingsvermogen op te bouwen.

Met elkaar hebben we daarna 
onze zorg en ook wel bekom-
mernis gedeeld over mensen 
die alleenstaand zijn of alleen 
komen te staan in deze maat-
schappij. We hebben dit als 
50-plussers allemaal dichtbij of 

veraf meegemaakt. We hebben dit met elkaar gedeeld: onze zorg 
en ook ons begaan zijn met die naaste. Daarbij zijn er ook grenzen 
aan het naaste zijn voor die ander. Een intensieve en goede avond.

Voor het komende seizoen gaan we ter ondersteuning van ons 
groepje een predikant/ondersteuner vragen eens een onderwerp 
dat hem/haar waardevol lijkt voor ons, op een avond bij ons aan de 
orde te stellen. U hoort of leest wel wanneer dit in het nieuwe jaar 
staat te gebeuren.

Data voor het nieuwe jaar:
• 17 januari bij Wies en Frans in Dongen
• 14 februari bij Ankie Maris in Prinsenbeek
• 14 maart bij Jaap Jan en Suzanne in Rijen
• 18 april bij Frans en Wies
• 23 mei bij Ankie Maris
• 20 juni bij Jaap Jan en Suzanne

Frans van Berkum en Wies du Rieu
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10.2  de eeTgroep

Op 29 oktober is de eetgroep weer bijeen gekomen. Alles liep 
een beetje anders dan voorzien. De Dutch Design Week was in 
Eindhoven en de klok was die nacht verzet.

Met als resultaat dat het helaas toch niet bij Tom kon zijn, maar bij 
Rinske plaats vond. Daarbij stond Joop gezellig vroeg op de stoep. 
Gelukkig was de klok verzet, zodoende was er een uur extra om 
het stoofvlees te laten pruttelen dus we hebben het ons lekker 
met frietjes en wat salade laten smaken.

Akke-Clara had ook deze keer weer 
een mooie inbreng die tot genoeg 
overwegingen en gesprekken lei-
den. Het was een tekst van rabbi 
Edwin Friedman genaamd ‘The 
Bridge’. Hierbij komt een man met 
een touw om zijn middel geknoopt 
over een brug een andere man te-
gemoet. De man met het touw 
overhandigt in een ogenblik het 
uiteinde aan de tegemoetkomende 
man en springt zelf van de brug af 
waar hij in het touw blijft hangen. 
Interessante situatie en zoals bij 
teksten van een Rabbi betaamd 
meerdere lagen. Met welk van de twee mannen identificeer je je? 
Hoe ga je er mee om? Waar is een ieder nou mee geholpen? En zo 
konden we nog wel even door gaan over verantwoordelijkheden, 
keuzes, accepteren van consequenties. Al met al weer een plezie-
rige en boeiende avond om op terug te kijken.
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De planning voor de rest van het seizoen 2017 – 2018:

• (Kerst)diner op zondag 10 december 2017, 17.00 – 19.00 uur 
bij David en Kim, Pastoor Gillisstraat 40, Rijen. 
Graag uiterlijk 03 december even laten weten of je komt.

• Lunch op zondag 28 januari 2018, 12.00 – 14.00 uur 
bij Akke-Clara in Huissen. 
Voorafgaand preekt Rinske in de Waalse Kerk om 10.00 uur

• Diner op zondag 25 februari 2018, 17.00 – 19.00 uur, locatie 
n.t.b.

• Diner op zondag 25 maart 2018, 17.00 – 19.00 uur, locatie n.t.b.

• Lunch op zondag 6 mei 2018, 12.00 – 14.00 uur, locatie n.t.b.

Het kan zo zijn dat in bovenstaande planning de tijden op details 
nog wijzigen en natuurlijk worden de locaties ook nog gaandeweg 
toegevoegd, maar daar informeren we jullie tijdig over. Voor de 
n.t.b.-locaties kijken we nog even waar we terecht kunnen, dit is 
natuurlijk ook afhankelijk van hoe groot de groep straks is en/of 
gaat worden.

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.nl
T 06-51599043

David Peters
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10.3  bijbelkring

Op 5 oktober waren we met de hele club bijeen bij Talleke 
Harmsen. We hebben met elkaar gestoeid over Mattheüs 
hoofdstuk 8 en een groot deel van 9.

We hebben uitgebreid met elkaar gesproken en ook is er het no-
dige gelachen. Een fijne middag met elkaar, waarbij we allemaal 
Talleke een goede tijd wensen nu ze binnenkort aan haar andere 
knie geopereerd wordt.

Op 7 november waren we bijeen bij Hanna Heerema in Breda. Tal-
leke was in Merlinde en we misten Truus Bosch. Bij navraag bleek 
die ziek thuis te zijn (zie ook verslag Verbintenisgroep). Op het 
programma stond het volgende hoofdstuk van Mattheüs, maar er 
schoof onverwacht een klein programmaduiveltje in onze hemelse 
gewesten aan tafel. Al na korte tijd raakten we met elkaar in ge-
sprek over leven, over dood en over godservaringen. We besloten 
als groep voor vandaag het boek der boeken dicht te laten en met 
elkaar de diepte of wellicht kan ik beter zeggen de hoogte in te 
gaan. We hebben met elkaar een heel intens en diepgaand gesprek 

gehad over essentiële levensvragen en 
ervaringen. Fijn dat we ons met en bij 
elkaar zo veilig en geborgen weten dat 
die zaken in alle openheid en diepte ge-
deeld kunnen worden. Vragen als: Heer 
waar was u in die tijd toen alles in mijn 
wereld zo donker was…? Al pratende, 
luisterend en met elkaar delend kwamen 
we op het einde bij het voor sommigen 

van ons wel bekende verhaal uit: “Lopend langs het strand zag ik 
slechts één paar voetstappen… waar was u toen Heer? Kijk eens 
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goed. Die voetstappen zijn de jouwe niet… In die moeilijke tijd was 
Ik het die je droeg…” Of om het met psalm 68 vers 20 te zeggen: 
“Dag aan dag draagt Hij ons.” We hebben een geweldig fijne mid-
dag met elkaar gehad.

Volgende keer, 9 januari 14.00 uur, komen we samen bij Joop van 
der Mei, Neubourgstraat 28 te Breda.

Op 10 november spoedde een klein groepje mensen van onze ge-
meente zich naar de Markuskerk, naar de Bredase Bijbel Quiz die 
dit jaar voor de tiende keer gehouden werd. Hoewel we natuur-
lijk geen van allen bijbelvast zijn, dorsten we ons toch gevieren op 
deze BBQ te laten roosteren. Laat ik het u zo zeggen, we hebben 
ons niet gebrand aan de BBQ. We genoten van de ludieke wijze 
waarop vragen en wetenswaardigheden verwoord en verbeeld 
werden tijdens de quiz. Tot onze grote vreugde kwamen we toch 
niet heel slecht uit de bus en we gaan ons dus in het voorjaar vast 
voor eind volgend jaar wat opwarmen.

De DBQ (Dordtse Bijbel Quiz) vindt plaats op vrijdag 13 april 2018 
en de echte BBQ (Bredase Bijbel Quiz) vindt plaats op 16 november 
2018. Mochten er leden zijn die aan de DBQ willen meedoen: op-
geven bij Frans van Berkum; uiteraard kunt u zich ook al opgeven 
voor dé BBQ.

Frans van Berkum
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10.4  kring Tilburg

Op 11 oktober waren wij met zijn vieren bijeen bij Sitie Schermer. 
Wies en Suzanne waren die avond verhinderd. We diepten met 
elkaar onze Blinde Vlekken uit op de verhalen over vergeven…
u weet wel: linker wang….rechterwang…

Verhalen over de Amish school in Nickelmine Pennsylvania waar ie-
mand twee meisjes vrijwel direct doodschiet en vier anderen zwaar 
verwondt. En diezelfde avond gaan de oudsten van de Amish ge-
meenschap naar de vrouw en kinderen van de schutter om … een 
studiefonds op te zetten voor de kinderen, immers de familie van 
de schutter zal het moeilijk krijgen nu de kostwinner dood is…. En 
de ouders van de dode en verwonde meisjes spreken naar hun an-
dere kinderen niet over een slechte man maar over iemand die iets 
slechts gedaan heeft…. We hebben nog een hoop te leren voordat 
wij in onze eigen situatie zo wijs zijn en niet direct gaan twitteren 
over “die hufter…” etc. als er enkel een grondig meningsverschil 
is. Wij maken elkaar dood via sociale media… hoezo hoor, weder-
hoor … Linker wang, rechter wang?

De Amish school in Nickelmine Pennsylvania
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In Goirle bij Marianne waren we met zijn vijven bij elkaar op 8 no-
vember. Jaap Jan hoopt binnenkort naar Tineke Muller te gaan in 
Den Haag. Ze blijkt vanuit de Hazelaar overgeplaatst te zijn (zie ook 
verslag verbintenisgroep). Deze keer bogen we ons over hoofd-
stuk 5, “Oog in oog met het lijden” en vroegen ons af hoe die Ju-
das toch wel in zijn vel zou hebben gezeten. Hoe de hogepriesters 
reageren en hoe dat weer op Judas zijn invloed heeft gehad. Hele 
concrete antwoorden hebben we niet gevonden wel een aantal 
vraagtekens. Volgende keer gaan we verder bij pagina 62.

Data voor het nieuwe jaar:
• 11 januari bij Jaap Jan en Suzanne in Rijen
• 8 februari bij Sitie
• 8 maart, 12 april, 17 mei en 14 juni

Frans van Berkum

 amsTerdam 18 november 2017

1 Opening vergadering
De voorzitter van DG Amsterdam opent de vergadering en heet 
alle aanwezigen van harte welkom. Hij wenst ons een goede ver-
gadering toe.

1.1 Moment van bezinning. Br. Gabe Hoekema houdt een korte 
inleiding. Daarnaast wordt een moment van stilte betracht 
voor de overleden predikanten en hen die veel voor DG 
Nederland hebben betekend.

11 verslag broederschapsvergadering
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1.2 De voorzitter van de vergadering gaat in op de ingekomen 
stukken, de gegeven antwoorden; het aantal aanwezigen 
en afmeldingen wordt vastgesteld. De agenda wordt 
vastgesteld zoals voorgesteld. De stemcommissie wordt 
aangesteld (ik was daar ook lid van).

2 Toekomst en beleid

2.1 Stand van zaken reglementscommissie. De commissie heeft 
meegedeeld dat zij haar voorgenomen werkzaamheden niet 
tijdig heeft kunnen afronden i.v.m. een ontstane beperking 
in de tijd van haar commissieleden (diverse redenen). 
Zij hoopt haar werkzaamheden z.s.m. af te kunnen ronden.

2.2 Reflectie op het middagprogramma BV mei 2017 door Zr. 
Kip. Zr. Kip gaat kort in op het destijds gepresenteerde en 
beoefende nieuwe programma voor het voeren van overleg. 
Het blijkt tot verrassende uitkomsten te (kunnen) leiden. 
In dat systeem gaat het er niet om, om via het stemmen als 
voor- en tegenstanders, van een voorgenomen besluit tot 
een besluit te komen maar om te onderzoeken wie van de 

Vergaderruimte Singelkerk Amsterdam
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deelnemers er zich meerdere of mindere mate in een besluit 
zouden kunnen vinden. Er wordt gewerkt in kleine groepen, 
waarna de groepen tot een gezamenlijke oplossing voor het 
gestelde probleem trachten te komen. Het blijkt dat deze, 
wel redelijk tijdrovende, methode leidt tot beter overwogen 
voorstellen om een bepaalde problematiek op te lossen. 
Ze leidt vaak ook betere oplossingen dan in het ja/nee; voor/
tegen systeem. Zij noemt het een methode om tot consen-
sus te komen over de te kiezen richting van de oplossing.

3 Financiën ADS 2018

3.1 Begroting ADS 2018

3.1.1 Voorstel tot het handhaven van de bijdrage per lid (en 
gelijkgestelden) van € 20,= én 20% over de opbrengst van het 
vermogen van de gemeente. Dit voorstel wordt algemeen 
aangenomen.

3.1.2 Voorstel begroting ADS 2018. De begroting wordt 
goedgekeurd.

3.1.3 Voorstel collecterooster 2018. Het voorstel wordt 
aangenomen.

3.2 Begroting IDGP 2018. De begroting wordt aangenomen.

4 Benoemingen
Er zijn een zevental voorstellen gedaan tot (her)benoemingen 
voor diverse organisaties. Nadat de stemcommissie tijdens de 
lunchpauze de, schriftelijke, stemmen heeft geteld blijkt dat de 
vergadering de voorstellen, nagenoeg, unaniem aanneemt.
(Noot: u kunt een kopie van die voorstellen bij mij opvragen).

5 Open ruimte
Er wordt door diverse afgevaardigden van die gelegenheid gebruik 
gemaakt. Het gaat hier te ver om daar in detail op in te gaan.
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6 Stand van zaken

6.1 Stand van zaken BR. De Vz. BR gaat op diverse aspecten in. 
Details volgen in het vergaderverslag.

6.2 Stand van zaken Seminarium. De directeur van het 
Seminarium gaat op een aantal zaken (samenwerking, 
personele situatie etc.) nader in.

7 Datum BV vergadering voorjaar 2018
De datum wordt vastgesteld op 26 mei 2018; plaats volgt nader.

8 Predikanten en beroepsvoorwaarden
De Vz. BR gaat in op de uitslag van het georganiseerd overleg. 
(N.B. De arbeidsvoorwaarden brief 2018 – met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2017 – is evenals de salarisbrief 2018 bij mij te 
verkrijgen; het zijn openbare stukken).

9 Verslagen

9.1 Notulen BV vergadering 20 mei 2017 (met bijlage). Met een 
enkele tekstwijziging worden de notulen goedgekeurd. 

9.2 Besluitenlijsten BR maart 2017 t/m sep. 2017. 
De besluitenlijsten worden goedgekeurd.

10 Rondvraag
Er zijn enkele kleine vragen gesteld waarop de voorzitter een 
antwoord heeft gegeven.

Sluiting. Aansluitend bedankt de voorzitter de aanwezigen 
voor hun aanwezigheid en inbreng. Hij dankt de gemeente DG 
Amsterdam hartelijk voor de verleende gastvrijheid en sluit de 
vergadering plm. 15:15 uur

Hans Peters, BV vertegenwoordiger DG Breda
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vrede

Duif
in de kerstboom,
wat doe jij 
in een wereld
die doof is
voor jouw 
roep om vrede?

Toch draag
jij
elk jaar jouw
boodschap uit
– ben jij een
zichtbaar teken

En herinnert
jouw bestaan
ons aan
een wereld
waarin
wapens zwijgen.

Greet Brokerhof-
van der Waa

geen kersTcanTaTe

Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar 
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van
eeuwige hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar

aardse dagen ooit
zonder marteling en moord
het licht dat van puur licht
kind is en woord.

Hans Andreus
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in heT begin

In het begin ben je nog niet jarig
de engelen zingen weliswaar
gloria in excelsis Deo
maar Herodes ligt op de loer.

De dood grijpt om zich heen
in het begin in Bethlehem
moeders en vaders huilen
er is geen beginnen aan.

Wat is dat voor een begin
uit de paradijselijke hemel
val je meteen al te pletter
in een provinciedorpje.

In het begin is er hoop
bloed, zweet en tranen
– goedkoop is anders –
maar elk begin geeft hoop.

Ineke Ludikhuize


