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Alle vier de evangelisten vertellen ons boeiende verhalen over 
de verschijningen van Jezus na zijn opstanding. Johannes laat 
Jezus al meteen op de avond van de eerste dag van de week 
verschijnen aan de leerlingen, de avond van de dag van de 
opstanding. Een bijzonder gebeuren, want Jezus laat Pasen en 
Pinksteren op dezelfde dag vallen.

Hij blaast over hen en ze ontvangen de Heilige Geest. Het doet 
meteen denken aan het scheppingsverhaal, waar God de mens de 
levensadem in de neus blaast (Gen. 2:7). Ze hadden de deuren af-
gesloten omdat ze bang waren voor de Joden (Joh. 20:18). Geen 
wonder, het waren nogal dramatische dagen geweest en die dag 
kwam Maria uit Magdala ook nog eens vertellen dat ze ’s morgens 
het graf leeg had gevonden en in de vermeende tuinman de opge-
stane Jezus herkende. Je kunt je wel voorstellen dat de leerlingen 
enigszins verbijsterd waren en liever binnen bleven.

Tomas was er niet bij. Waarom, daar kunnen we alleen maar naar 
gissen. Misschien was zijn afwezigheid wel een kleine daad van ver-
zet tegen de angst van de andere leerlingen. Hij wilde er blijkbaar 
niet aan toegeven, zich niet verstoppen achter gesloten deuren. In 
de oude vertaling wordt hij aangeduid als Thomas, genaamd Dydi-
mus en dat betekent zoiets als tweeling. Een dubbelzinnig mens, 
een mens waarin twee gedachten huizen, een mens in tweespalt, 
in dubio. Dat komt duidelijk naar voren in zijn eerdere spontane 
steunbetuiging aan Jezus: “laten wij ook maar gaan om met Hem 
te sterven” (Joh. 11:16). Over vastberadenheid gesproken! Maar 
hier zien we een heel andere Tomas, een twijfelaar. Als de leerlin-
gen tegen hem zeggen: wij hebben de Heer gezien, is zijn reactie: o 

1 Ter overdenking
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ja, geloof je het zelf? Als ik de wonden van de spijkers in zijn handen 
gezien heb en mijn hand kan leggen in de wond in zijn zij, zal ik het 
geloven. 

Rembrandt, Christus verschijnt als hovenier aan Maria Magdalena (Joh. 20:11-17)
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Eerst zien, dan geloven, hoe herkenbaar is dat niet voor ons. Maar 
Tomas heeft in ieder geval de moed om zijn twijfels en aanvechtin-
gen hardop te uiten en daar mogen we hem dankbaar voor zijn. Hij 
geeft ons de gelegenheid om in hem onze eigen twijfels en aarze-
lingen onder ogen te zien en te beseffen dat die ook deel uitmaken 
van ons geloof. Misschien doen we hem meer recht als we hem de 
‘kon-gelovige Tomas’ zouden noemen. Hij wilde zo graag onvoor-
waardelijk zijn Heer geloven, als hij dat nou ook maar eens waar 
kon maken in alle omstandigheden. Willen en kunnen zijn vaak 
twee dingen, ook in ons leven.

Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat dit verhaal in de bijbel terecht 
gekomen is, dat het er staat zoals het er staat, inclusief twijfel en 
onvermogen. Opmerkelijk is ook dat Jezus zijn leerlingen geen ver-
wijten maakt over hun gedrag en handelwijze tijdens zijn terecht-
stelling, veroordeling en kruisiging. Zo maakt Hij ook nu Tomas 
geen verwijt, acht dagen na zijn opstanding. En nadat Tomas met 
eigen ogen de wonden gezien heeft, komt hij tot een bijzondere 
geloofsbelijdenis: ‘Mijn Heer en mijn God’ (Joh. 20:28).

Jezus gebruikt het aanvankelijke onvermogen van Tomas om te ge-
loven, om over zijn hoofd heen allen aan te spreken die tot geloof 
kunnen komen zonder dat de zintuigen eerst het overtuigende be-
wijs van waarheid hebben geleverd.

Wij leven in een tijd waarin bewijs, liefst nog wetenschappelijk, van 
groot belang wordt geacht. Wat niet bewezen kan worden wordt 
al snel als dubieus, zweverig, of misleidend afgedaan. Krampachtig 
is geprobeerd om overtuigend bewijs te leveren van het bestaan 
van God. Zonder resultaat, want het ontbreken van bewijs is de 
kern en het mysterie van geloof. Dat daar ook twijfel bij hoort en 



De Ark         jrg 18  nr 2  

4

dat dat ook mag, laat dit verhaal van Tomas en Jezus ons in al zijn 
openhartige dubbelheid zien.

Marjolein Peters

2 van de kerkenraad

Op 13 maart vergaderde de kerkenraad. Er werd teruggekeken 
naar de ledenvergadering van 4 maart, waar de gemeente 
unaniem instemde met de beroeping van ds. Akke Clara Thimm-
Stelwagen en ds. Paul Thimm. Op 20 maart zullen de beide 
predikanten tekenen en daarna zal de rest van de papieren 
afgehandeld worden.

Verder stond op de agenda de jaarvergadering van 4 april. Het is al-
tijd weer een hele klus om alle verslagen bij elkaar te krijgen. Helaas 
zullen de financiële overzichten waarschijnlijk niet op tijd beschik-
baar zijn. Daarvoor zijn we afhankelijk van de ADS en daar kampen 
ze met te veel werk voor te weinig mensen. Wel zal Het Fonds 2016 
kunnen worden afgesloten en er zal een begroting 2018 zijn. De 
andere financiële zaken worden doorgeschoven naar de najaars-
vergadering.

Op de jaarvergadering zal zr. Kisjes afscheid nemen als kerken-
raadslid en voorzitter. Er is tot nu toe nog niemand gevonden die 
haar taak wil en kan overnemen en dat is zorgelijk.

Daarom doet de kerkenraad een beroep op u allen
om u kandidaat te stellen voor de kerkenraad.
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Het is niet alleen maar saai vergaderen, het is ook nog eens reuze 
gezellig!

De volgende vergadering is gepland op 10 april 2018.

Marjolein Peters, secretaris
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 1 april 10.30 uur Pasen, Schalmdienst
    Lutherse Kerk Breda
 13 mei 10.30 uur ds. M.J.E.H.T. van Baest
    Jack van Gilsplein 1
 3 juni 10.30 uur zr. Rinske Phaff
    Jack van Gilsplein 1

3 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

 18 april Verbintenisgroep bij Wies en Frans
 19 april Kring Tilburg
 24 aril Bijbelkring, 14.00 uur bij Talleke
 6 mei Eetgroep, locatie nog te bepalen
 17 mei Kring Tilburg
 23 mei Verbintenisgroep bij Jaap Jan en Suzan
 24 mei Bijbelkring bij Hannah
 20 juni  Verbintenisgroep bij Ankie Maris
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De meesten van ons weten dat jaren lang De Schalm ons 
gemeenteblad was, die werd opgevolgd door De Ark toen het 
Schalmverband uit elkaar ging. Ik denk dat niemand wist dat 
er vóór De Schalm ook al een gemeenteblad was: ‘Rondom den 
Moerdijk’ geheten.

Tot mijn grote verrassing vond ik tussen de doopsgezinde papie-
ren, die de zoons van zr. Truus Bosch aan ons overgedragen heb-
ben, een ingebonden exemplaar van de eerste drie jaargangen van 
dit eerste gemeenteblad. Eens per maand kwam dit blad uit, te 
beginnen in september 1928. Ds. W. Koekebakker was in die tijd 
onze predikant, samen met Dordrecht, waar hij ook woonde. Het 
blad werd gedrukt in Breda, bij Broese en Peereboom op de Grote 
Markt en de redactie werd gedaan door, jawel, ds. Koekebakker.

4 een sTukje verleden

Het bedrijfspand van drukkerij NV Broese & Peereboom (De Bredasche Courant). 
Rechts de muziekkiosk. [M. de Deugd, Foto’s, Stadsarchief Breda]
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Het begin van zijn introductieartikel luidde (in verkorte vorm) als 
volgt:

 “Iedere krant moet evenals een mensch een hoofd hebben. 
Het verschil tusschen mensch en krant is echter dat een 
mensch er niet veel aan kan doen welk hoofd op zijn schouders 
komt te rusten. Met een krant staat het echter anders. Een 
krant heeft het maar voor ’t zeggen, welk hoofd, welke kop 
haar sieren moet en de geduldige drukker bevredigt alle 
wenschen. Toch heeft het ons heel wat hoofdbrekens gekost, 
hoe wij ons maandblad zouden moeten noemen. Er waren 
zoveel verschillende doeleinden na te streven. Wij wilden de 
berichten brengen, die anders per circulaire of briefkaart aan 
de leden van de Doopsgezinde Gemeenten te Dordrecht en 
Breda moesten worden toegezonden. Maar wij wilden ook de 
verstrooiden in deze streken een maandelijkse herinnering aan 
de nabij zijnde gemeenten geven. Wij wilden de trouwe leden 
op de hoogte houden van alles wat in de Broederschap ook 
voor onze gemeenten van belang zou kunnen zijn. Maar wij 
wilden ook de ontrouwe leden een broedergroet zenden en 
hen toeroepen: vergeet ons, onze gemeenten en broederschap 
toch niet.

 Men zal het ons niet euvel duiden, dat wij bij deze stand van 
zaken ons hebben laten inspireren door de tweeduizendste 
reis over de brug van Moerdijk. Tweeduizend maal zijn wij over 
het brede water getrokken onder de veertien bogen en altijd 
riepen aan beide zijden van het Hollands diep de torens der 
beide steden ons toe, dat daar broeders en zusters waren voor 
wie wij moesten trachten iets te zijn.”

Dit illustere blad kostte fl. 1,-, fl. 2,- of fl. 2,50, naar vermogen bij te 
dragen en men kon per briefkaart een abonnement bestellen.
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Trouw werden de godsdienstoefeningen (kerkdiensten), catechi-
saties, gemeenteavonden, landdagen, gemeentedagen voor Zuid-
Holland, Zeeland en Brabant vermeld.

In oktober 1929 mocht ook de Kring Eindhoven welkom geheten 
worden als gebruiker van het blad. Dit was echter maar van korte 
duur, in augustus 1930 werd de samenwerking beëindigd omdat 
er niet alleen geen kopij kwam uit Eindhoven, er werd ook niet of 
onvoldoende betaald.

In mei 1930 wordt vermeld dat, dankzij de vrijgevigheid van ver-
schillende vrienden van de gemeente, de kerkenraad in staat was 
om de benodigdheden voor doop en avondmaal aan te schaffen. 
Tot dan toe mochten we die gebruiken van de Lutherse gemeente 
waar we ook kerkten.

 “Het is een schoon zinnebeeld voor de gemeente dat deze 
gewijde gebruiksvoorwerpen de eerste bezittingen der 

Prentbriefkaart van de 14 bogen van de Moerdijkbrug, geopend in 1872
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gemeente zijn ‘die geen mot noch roest verslindt’. Moge 
andere schatten volgen!” 

schrijft ds. Koekebakker. In het novembernummer van 1930 staat 
er een foto van het avondmaalsstel waarop de keuze gevallen was 
en dat gebruiken we tot op de dag van vandaag!

Het laatste nummer is van augustus 1931. Hoe lang het blad nog 
bestaan heeft vermeldt de historie niet. Wel weten we dat door de 
Tweede Wereldoorlog het voor ds. Koekebakker onmogelijk werd 
om vanuit Dordrecht over de Moerdijkbrug nog in Breda te komen.
Wellicht is dat ook het einde van het blad geweest. Er is toen een 
combinatie met Eindhoven aangegaan en ds. Wethmar werd onze 
predikant.

Hoe dit boekje ooit bij Truus terecht gekomen is weet ik niet. Door 
het zorgvuldig te bewaren heeft ze postuum een onverwachte bij-
drage geleverd aan de geschiedenis van onze gemeente en daar 
zijn we haar dankbaar voor, evenals haar zoons die het aan ons 
overgedragen hebben.

Marjolein Peters
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5.1 verbinTenisgroep

Op 14 februari kwamen we t.g.v. agenda’s en 
ziekte met een klein clubje (4 personen) bij 
elkaar bij Jaap-Jan en Suzan.

We deelden met elkaar onze verontwaardiging over ambtenaren 
van wie sommigen zich duidelijk misdragen en die vervolgens nog 
jarenlang doorbetaald krijgen. In het zakenleven zou er vaak ontslag 
op staande voet zijn zonder enige afvloeiingsregeling. Maar ambte-
naren hebben juridisch gezien recht op een bepaalde (soms wel tien 
jaar lange) uitkering! Dit klopt niet met ons gevoel voor recht.

Op 14 maart waren we te gast bij Ankie en Guus Maris. Door ziekte 
en agenda’s waren we maar met zijn vijven. We hopen volgende 
keer weer met meer te zijn en mogelijk ook een nieuwe gast. Na de 
maaltijd spraken we met elkaar na over de avond over ‘Voltooid le-
ven’ die Tom had ingeleid. Ook over de soms moeizame situatie van 
alleenstaande en zorg- of hulpbehoevende ouderen spraken we met 
elkaar. We sloten af met een gedicht uit het boek van Karel Eykman: 
‘Een knipoog van u zou al helpen – Bij iedere psalm een gedicht’. 
Daarna lazen we ook dezelfde psalm in de bewerking van Huub Oos-
terhuis: ‘150 psalmen vrij’. Ons viel het enorme verschil op in sfeer en 
beleving van de beide teksten over diezelfde psalm 53. De tekst uit 
‘Een knipoog van u zou al helpen’ gééft ons ook a.h.w. een knipoog 
en breekt ons vaste-patroon-denken open.

Psalm 53, vers 3:
God uit zijn hemel ziet op Adams kinderen neer,
speurend of er soms één sterveling is met verstand,
een die nog vraagt naar God.

5 verslagen kringen & groepen
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Karel Eykman, die van de kinderbijbel, heeft er deze verrassende 
en frisse tekst van gemaakt:

God zoekt een mens
Laat je dan vinden
ik zoek jou alleen.
Ik zie alleen blinden
en stokdoven om mij heen.
Geen mens is te horen
die zegt waar het om gaat.
Niemand treedt naar voren
in deze schurkenstaat.
Ik zoek er maar eentje
is dat nu zo vreemd?
Eén buitenbeentje die mijn 
woord ter harte neemt.
Al zal maar één mens komen
die zich voor mij inzet
die het op zich heeft genomen
dat hij de mensheid redt.
Al ben je ondergedoken
laat je vinden door mij
en dan, afgesproken,
buut ik jou vrij. 

• 18 april komen we samen bij Frans en Wies in Dongen
• 23 mei bij Jaap-Jan en Suzan in Rijen en
• 20 juni weer bij Ankie en Guus in Prinsenbeek

Frans en Wies
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5.2 de eeTgroep 55–

Na de kerkdienst van Akke-Clara en Paul op 25 februari, om een 
uur of 1 treffen we elkaar bij Joop in Breda.

Joop heeft heerlijke soep klaarstaan en we smullen ervan. Na de 
soep genieten we bovendien nog van de pannenkoeken, die vooral 
bij de kinderen van David en Kim prima in de smaak vallen. Trou-
wens, ook bij de volwassenen. Het is prachtig schaatsweer, dus 
gaat Kim met de oudste nog even het ijs op.

Ondertussen praten wij over een heftig onderwerp: ethiek. Eerst 
luisteren we naar een verhaal dat een jaar geleden op facebook 
stond maar nog steeds zou kunnen gebeuren. Het gaat over een 
oude vrouw, die haar auto wil parkeren bij de supermarkt op de ge-
handicaptenparkeerplaats. Een stoere bink is haar voor geweest. 
Door stilzwijgend gewoon aan-
wezig te zijn, nemen toevallige 
andere klanten en parkeerders 
het voor haar op. En de stoere 
bink druipt af, hij kan niet an-
ders.

Hoe gaan wij om met dergelijke 
situaties? Naar aanleiding van 
een aantal stellingen bespreken 
we, hoe (on)belangrijk de bijbel 
voor ons dagelijks leven is. Hoe 
werkt geloof door in ons leven? 
In de keuzes die we maken? 
Moeilijke vragen, korte maar 
diepzinnige gesprekken. De tijd 
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vliegt, ieder gaat weer zijns weegs. Met een bedankje aan de gast-
heer!

De volgende bijeenkomst: 
• zondag 6 mei, lunch in Eindhoven, locatie nog niet bekend 

(12.00-14.00 uur). 

Akke-Clara Thimm-Stelwagen

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

5.3 bijbelkring

Op 30 januari waren we te gast bij Anneke Polling; Mattheüs 11 
was onze Bijbeltekst. Vervolgens bogen we ons op 27 februari 
over hoofdstuk twaalf bij Hélène Kisjes. Tenslotte op donderdag 
22 maart startten we bij Mattheüs 12 vers 38 bij Wies en Frans 
thuis. 

Ik geef u enkele kopjes bij de hoofdstukken uit de NBG vertaling; 
ze zullen bij velen van u een stukje herkenning oproepen en ook 
het bijbehorende taalgebruik dat soms niet bepaald zachtaardig is, 
maar echt uitdrukkelijk en pertinent dingen aan de orde stelt: voor 
of tegen, niet met mij eens dan dus verdeeldheid zaaiend etc. Uit 
de Bijbel in Gewone Taal (okt. 2014) plaats ik voor u enkele zinnen 
bij het betreffende gedeelte van de NBG versie. Het is de moeite 
waard om het eens in uw eigen Bijbel na te lezen.
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Mattheüs 11:2-15 Jezus en Johannes de Doper NBG 11,11: “Voorwaar, 
Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand 
opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het 
Koninkrijk der hemelen is groter dan hij”. BGT: “Luister goed naar 
mijn woorden: er is geen mens op aarde zo belangrijk als Johan-
nes de Doper. Maar in Gods nieuwe wereld zijn zelfs de gewoon-
ste mensen nog belangrijker dan hij.” Dat geeft toch enorme hoop 
voor mensen in Gods nieuwe wereld!

11:16-24 strafrede tegen de tijdgenoten
11:25-30 Jezus’ dankzegging en nodiging: NBG 11:28-30: “Komt tot 
Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven: neemt 
mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nede-
rig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk 
is zacht en mijn last is licht.” In de BGT versie: Jezus zei tegen de 
mensen: “Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een 
te zware eis voor je? Kom dan bij mij. Ik zal je rust geven. Doe wat 
ik je zeg, en leer van mij. Je moet vriendelijk zijn, net als ik en jezelf 
niet het belangrijkste vinden. Wat ik van je vraag, is eenvoudig. Wat 
ik van je eis, is niet zwaar.” Een identieke boodschap, maar toch 
voelen beide versies heel anders aan.

Mattheüs 12:1-8 arenplukken, 9-14 een genezing op sabbat, 15-21 
de profetie vervuld, 22-37 Jezus en Beëlzebub, Mattheüs 12:38-45 
de vraag om een teken….12:45-50 Jezus en zijn verwanten. Ook in 
al deze twistgesprekken met de Farizeeën komt uiteindelijk naar 
voren, dat een goed mens uit zijn goede schat goede dingen naar 
voren brengt, een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. 
Luister naar mijn woorden: God zal rechtspreken over de wereld. 
De woorden die je spreekt, bepalen of God je een goed of slecht 
mens vindt.
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Mattheüs 13:1-9 de gelijkenis van de zaaier. We spraken met elkaar 
over het noodlot dat het zaad treft dat op de rotsgrond valt. Over 
de zaaier die niet bepaald slim te werk ging, of was hij enkel maar 
slordig en speelde de wind hem parten? Uiteindelijk passeerden 
ook opmerkingen als wat een overvloed, dat er gezaaid wordt. Dat 
er veel in goede aarde valt, dat er ook wel een deel verdort of over-
woekerd wordt … Maar hoort dat niet bij leven, bij de cyclus van 
leven en seizoenen? We blijven met elkaar delen wat al die beelden 
en verhalen bij elk van ons oproept en naar boven haalt. Zaaien, 
bij elkaar aan het begin van het nieuwe seizoen … en elke bijeen-
komst mogen we oogsten: soms ieder apart, soms samen, soms 
heel kleine en soms grote diepdoorleefde woorden van een andere 
deelnemer, die vertelt hoe hij de Ene in teksten ervaart en beleeft. 
Een boeiende tocht met elkaar!

• Dinsdag 24 april komen we om 14.00 uur samen bij Talleke en 
dan starten we met hoofdstuk 13, vers 10.

• Op donderdag 24 mei komen we om 14.00 uur bij Hannah 
Heerema samen. Een ieder is welkom.

Frans van Berkum

Vincent van Gogh, De zaaier, 1888
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5.4 kring Tilburg

In verband met diverse agenda’s werden de data wat 
verschoven: met zijn vijven kwamen we dinsdag 27 februari 
bij Sitie bijeen. Dinsdag 20 maart waren we door ziekte en 
onvoorziene omstandigheden slechts met zijn drieën bij Sitie.

De eerste keer bespraken we uitgebreid met elkaar hoofdstuk 5 
uit de GDB bundel Blinde Vlekken: ‘Oog in oog met het lijden’. The 
Passion of the Christ, Jezus Christ Superstar, maar ook het lijden in 
beeld in onze hedendaagse wereld en soms ook leed dat we vlakbij 
om ons heen zien, bij leden van onze gemeente. Lijden waar ook 
wij geen antwoorden op hebben. Dan treft ons de tekst in de bun-
del van de GDB op pag. 66 van Willem Wilmink:

 Terwijl we alle droefheid en smart voelen,
 leiden we ons leven met schimmen
 in onze harten en gedachten,
 met tranen die niet willen komen, omdat het leed
 in de wereld erger is dan wij kunnen verdragen. 

De tweede keer stonden we gedrieën stil bij het lijden en treuren 
o.a. van de Maria’s bij het kruis. We luisterden ook samen naar mu-
ziek uit de Missa Criolla. Ook deelde Sitie met ons het verhaal over 
haar ervaringen in en kort na de oorlogsjaren. Ze heeft daar zelf ooit 
een heel kort stukje over geschreven en later kreeg ze via Joodse 
mensen die tijdens de oorlog bij ‘de Schermers’ in Noord-Holland 
hebben gezeten, een verhaal terug dat ook te boek gesteld is: The 
story of Alfred Cohn. Dat gaf achtergronden weer van het korte 
door haar geschreven verhaal over die periode kort na de oorlog. 
Sitie heeft later samen met Wim deze Alfred Cohn en zijn vrouw 
Ada Polak, die oorspronkelijk uit Tilburg kwam en voor wier familie 
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ook een struikelsteen in Tilburg is geplaatst, nog in Israël bezocht. 
Het verhaal van Lumina, geschreven door Christien Duhoux-Rueb, 
sprak ons alle drie erg aan. We willen het graag heel kort vast met 
u delen; we gaan er volgende keer met zijn allen mee aan de slag.

“Er valt een lichtje door de ruimte, aardedonker is het om haar 
heen. Langzaam wennen haar ogen aan het donker. Hoe meer ze 
kijkt, hoe meer ze ziet. De grijze bloemen krijgen kleur: geel en 
rood en wit. En daar! Een boom met bladeren prachtig groen. Het 
wordt lichter: Licht… zo heet ze ook: Lumina. Waar Lumina ook 
kijkt wordt het licht…. het wordt lichter en lichter … er is genoeg 
licht voor iedereen…. Het raakt maar niet op.” Een prachtig ver-
haal voor in de paastijd. Waar we ook kijken, het wordt licht, lichter 
en lichter als we samen kijken … naar het licht in elkaars ogen.
 
Volgende keer starten we met zijn allen met het prachtige verhaal 
van Lumina, pag. 76 e.v. donderdagavond 19 april, 17 mei en 14 juni.

Frans van Berkum

Christien
Duhoux-Rueb
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gefeliciTeerd jarigen!

13 april – mevr. E. Kriens

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

18 april – mevr. C. Jansen

20 april – mevr. M. Peters-Mathijsen

21 april – mevr. R.S. Phaff

23 april – mevr. P.H. Kisjes

24 april – dhr. R. Jansen

20 mei – mevr. M.M. Phaff-Schaap

23 mei – mevr. A.E. Muller

24 mei – dhr. J.B.A. Hulshoff

6 collecTes januari/februari/maarT

07-01-2018:
1 Wereld Broederschapsdag
 € 53,00
2 Eigen gemeente
 € 52,75

04-02-2018:
1 Tasjes voor Syrië
 € 36,50
2 Eigen gemeente
 € 19,70

25-02-2018: 
1 Jeugdwerk
 € 28,50
2 Eigen gemeente
 € 32,00

04-03-2018:
1 Doopsgezind WereldWerk
 € 25,80
2 Eigen gemeente
 € 33,00

Alle gulle gevers hartelijk dank!
Jeroen van Harskamp, penningmeester



De Ark         jrg 18  nr 2  

20

7 een nieuwe lenTe

Waren we in het verleden al blij als we één nieuwe predikant 
mochten verwelkomen, nu krijgen we per 1 april twee nieuwe 
predikanten, dubbele vreugde dus!

Op 4 maart stemde de le-
denvergadering unaniem in 
met het voorstel van de ker-
kenraad om ds. Akke Clara 
Thimm-Stelwagen en ds. 
Paul Thimm te beroepen in 
onze gemeente. Samen zijn 
ze al een keer voorgegaan in 
de dienst van 25 februari en 

hebben kennis gemaakt met de toen aanwezige leden, vrienden 
en belangstellenden.

We zijn weliswaar een kleine gemeente, maar dat betekent niet dat 
er geen behoefte is aan pastorale zorg en begeleiding. De beroe-
ping is natuurlijk niet voltijds, maar met 10% en 20% zijn we al heel 
erg blij. In de loop van dit jaar en volgende jaren zal hun werk vorm 
krijgen, hopelijk tot tevredenheid van allen.

In overleg is de intrededienst gepland na de zomer, in september. 
U ontvangt daarvoor tijdig een uitnodiging met alle gegevens. 
Graag willen we hen vanaf deze plaats van harte welkom heten in 
onze gemeente en we hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen!

De kerkenraad


