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De zomer is bij uitstek de periode om er op uit te gaan, op stap 
te gaan, te reizen, of hoe u het ook wilt noemen. In Lucas 10: 1-20 
gaan ook mensen op stap, niet zomaar, ze worden uitgezonden. 

In hoofdstuk negen zijn het twaalf leerlingen die Jezus er op uit 
stuurt, nu zijn het ongeveer zeventig volgelingen (dat hangt van 
de vertaling af). Ze krijgen de opdracht om vrede te brengen, zie-
ken te genezen en de komst van het Koninkrijk aan te kondigen. 
Men leefde in die tijd in de veronderstelling dat het Koninkrijk aan-
staande was, dat het bijna tijd was om de overvloed aan genade te 
oogsten Dus moest het nieuws van die aanstaande oogst zo wijd 
mogelijk verbreid worden, tegelijk met het aanstaande oordeel, 
het scheiden van het kaf van het koren.

Wat opvalt in dit verhaal is dat de volgelingen de uitdrukkelijke op-
dracht krijgen om niets mee te nemen. Geen reiszak of tas, geen 
geld of proviand, nee, gaan zoals je bent. Er wordt van ze gevraagd 
om zich kwetsbaar, afhankelijk van anderen te maken. Afhankelijk 
van kost en inwoning die ze wordt aangeboden, net als arme men-
sen die overgeleverd zijn aan de gunsten van anderen. En hoe mooi 
past dat niet in het evangelie met haar nadruk op sociale gerechtig-
heid en solidariteit met de armen. 

Ze moeten dus rekenen op de gastvrijheid die in die tijd een wezen-
lijk deel was van de cultuur. De meeste huizen hadden een open 
voorhof waar mensen makkelijk in en uit konden lopen en waar 
gastvrijheid was voor ieder die niet als een bedreiging of als vijand 
gezien werd. En door de leerlingen gastvrij te ontvangen gaf de 
eigenaar van het huis dus al aan dat hij in principe open stond voor 

1 Ter overdenking
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hun boodschap. Er ontstaat zo een wisselwerking tussen evangelie 
en cultuur: de boodschap van vrede, solidariteit en genezing krijgt 
gestalte in en door de culturele tradities. Gastvrijheid, het delen 
van de maaltijd als beeld van het Koninkrijk geeft een diepere bete-
kenis aan de al bestaande traditie, het wordt een viering van hoop 
en vrede, van genezing voor de wereld. Huizen worden zo kerken 
en bestaande tradities tot instrumenten van verkondiging en heil. 

Zeventig volgelingen worden uitgezonden, een veelvoud van ze-
ven en het symbool van volledigheid, een complete groep, alle vol-
ken. Uitgezonden worden heeft te maken met het betrekken van 
de hele wereld bij de oogst, met je kwetsbaar maken zonder ergens 
op te rekenen, je afhankelijk maken van de genade van anderen 
zonder te weten of die zich open willen stellen voor de boodschap.
Uitzending, zending, missie gaat niet om anderen iets op te leg-
gen, anderen iets door de strot te duwen of de absolute waarheid 
te verkondigen, het gaat om kwetsbaarheid en vertrouwen op de 
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helende en vrede brengende werking van de boodschap die je wilt 
delen. Dat is de enige bagage die je nodig hebt. 

Zending begint waar de ander is, gebruikt wat in de cultuur en con-
text van de tijd aanwezig is. Het vraagt om een kerk, een gemeente 
die zich niet terugtrekt in de bastions van de eigen sfeer, in de ei-
gen veilige kring, maar die er op uit gaat. Zonder iets op zak, zonder 
vooropgezette bedoelingen, maar open om aan te schuiven waar 
anderen ruimte bieden voor de boodschap van vrede, genezing en 
plaats voor ieder mens. 

Marjolein Peters

2 kerkdiensTen & agenda

diensTen

 3 juni mevr. R.S. Phaff
 1 juli zr. M. Peters
 8 juli Schalmdienst Lutherse kerk
 15 juli Zomerdienst grote kerk Breda
 22 juli Zomerdienst grote kerk Breda
 29 juli Zomerdienst grote kerk Breda
 5 augustus Zomerdienst grote kerk Breda 
 12 augustus Zomerdienst grote kerk Breda
 18 augustus Zomerdienst grote kerk Breda
 9 september Startzondag
 30 september Intrededienst
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3 van de kerkenraad

Op 9 mei 2018 vergaderde de kerkenraad. Naast de vaste 
agendapunten als notulen vorige vergadering en ingekomen 
stukken werd er vooruitgedacht aan startzondag en 
intrededienst.

Over de startzondag leest u meer elders. Verder werd er langdurig 
gesproken over de consequenties van de invoering van de nieuwe 
wetgeving Algemene Verordening Persoonsgegevens in mei. Ook 
wij zullen daaraan moeten voldoen. Ondanks dat de ADS ons goed 
op de hoogte houdt van wat wel en wat niet mag, zijn er toch nogal 
wat onduidelijkheden. Zo mogen er geen persoonlijke gegevens 
meer in de Ark vermeld worden, tenzij er schriftelijke toestemming 

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

 13 september Bijbelkring bij Wies en Frans
 9 oktober Verbintenisgroep bij Wies en Frans
 18 oktober Bijbelkring bij Joop van der Mei
 8 november Verbintenisgroep bij Jaap Jan en Suzan
 15 november Bijbelkring bij Hélène Kisjes
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voor verleend is. Ook de website moet aangepast worden. En er 
moet iemand komen die bijhoudt wie toestemming voor wat heeft 
gegeven en wat waar gepubliceerd wordt. Al met al wordt het er 

niet makkelijker op, 
maar we zullen ons 
best doen om ons zo 
goed mogelijk aan te 
passen.

De volgende vergadering is gepland op 5 juni.

Marjolein Peters, secretaris

4 Uw nieUwe predikanT paUl F. 
(Ferdinand) Thimm sTelT zich voor

In 1961 ben ik geboren in Enkenbach (D) als oudste zoon van 
Jacqueline A. Thimm-Richardson (lerares Engels, sociologe 
en later predikante) en Arno A. Thimm (predikant en docent). 
Enkele jaren later kwam eerst mijn zus Pierrette en daarna werd 
mijn jongste zus Iris geboren.

In 1968 verhuisden wij naar Seltisberg (In Duitstalig kanton Basel-
land, CH) waar ik met de basisschool begon. Mijn ouders waren 
in die tijd docent aan de Europäische Mennonitische Bibelschule 
Bienenberg. Ik was op zondagsschool in de Mennoniten-gemeinde 
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Schänzli (niet ver van Basel) en later in een nieuw ontstane doch-
tergemeente in Liestal.

Toen ik net het Pro Gymnasium (on-
derbouw van VWO) had afgerond 
en met het gymnasium zou begin-
nen verhuisden we naar Kromme-
nie in de Zaanstreek. Dat was een 
enorme overgang voor ons alle-
maal. We moesten het Nederlands 
nog helemaal leren.

Na het behalen van mijn eindexa-
men studeerde ik Theologie. Ik be-

gon aan de universiteit Basel, waar ik van 1980-83 studeerde. Van 
1984-88 studeerde ik aan de Lutherse theologische faculteit van de 
universiteit in Tübingen. Mijn afstudeerscriptie schreef ik over de 
Doperse ‘Schleitheimer Belijdenis’ uit 1525. In 1981 deed ik belijde-
nis en werd ik gedoopt in de Doopsgezinde Gemeente Krommenie-
Knollendam. Daartussen werkte ik als deelnemer van het trainee-
programma van het Mennonite Central Commitee in Canada: een 
half jaar op een melkveeboerderij in Rosedale, British Columbia, 
een half jaar in de grote drukkerij van D.W.Friesen & sons in Altona, 
Manitoba. Dit was een heel belangrijk en dierbaar jaar voor mij.

Na mijn afstuderen volgde ik colleges over Doopsgezinde geschie-
denis en theologie bij prof. dr. Sjouke Voolstra aan ons Doopsge-
zinde Seminarium in Amsterdam.

In het najaar van 1989 werd ik beroepen in de combinatie van de 
Zeven Doopsgezinde Gemeenten van Midden-Friesland. Ik mocht 
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daar als beginnende predikant fulltime werken in een team met 
drie ervaren collega’s samen.

In die tijd konden Akke-Clara en ik elkaar beter leren kennen, om-
dat Grouw en Heerenveen niet zo ver van elkaar liggen. In april 
1992 zijn we getrouwd in het raadhuis en in de vermaning van Ak-
ke-Clara’s thuisgemeente in Heerenveen. Clarissa Liesbeth – onze 
eerste en inmiddels 23 jaar – is in Friesland geboren. In 1995 werd 
ik beroepen door de Doopsgezinde gemeente Beverwijk en we 
verhuisden naar Heemskerk. Hier werden onze Philip-Jan (21) en 
Maaike Jacqueline (19) thuis geboren.

Van 2000-2008 hebben we als gezin in St. Nyk (Sint Nicolaasga) ge-
woond. Ik werkte toen weer in Friesland. 8 jaar was ik predikant 
van de Doopsgezinde Gemeente Joure en sinds augustus 2008 van 
de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. Eerst was dat fulltime, sinds 
april 2018 voor 80% en 20% voor deze gemeente Breda.

Sinds ik predikant ben heb ik als taak voor onze broederschap mee-
gewerkt in verschillende besturen: van de Doopsgezinde Jeugd-
centrale (DJC), de Doopsgezinde Predikantenvereniging, het Cu-
ratorium van het Seminarium, 
de Doopgezinde Zendingsver-
eniging.

Ik lees en leer graag. Daarom 
ben ik altijd wel bezig met 
boeken of tijdschriften. Daar-
om volg ik bijscholingen en 
cursussen. In 2004 was ik bij-
voorbeeld aan het Mennonite 
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Seminary in Elkhart (VS) voor een zomercursus over ‘Veranderings-
processen in kleine gemeenten’. Ik houd erg van internationale 
conferenties en ontmoetingen over de grens.

Mijn hobby’s zijn lezen, pianospelen (al meer dan 40 jaar), koorzin-
gen, reizen. Ik houd van gesprekken en ontmoeting met mensen.

5 in memoriam

Van haar dochter kreeg ik bericht dat eind december 2017
zr. Truus de Vries-Slot is overleden.

Truus woonde met haar man Auke en kinde-
ren in Breda en was in de zestiger en zeven-
tiger jaren een actief lid van onze gemeente. 
Samen met Marius de Bussy en Jopie Peters 
zat ze in de kerkenraad. Nadat haar man ge-
pensioneerd was, verhuisden ze naar Tholen. 
Wel bleef Truus lid in Breda en waren ze actief 
lid van de Kring Bergen op Zoom. In 2012 over-
leed haar man en Truus verhuisde naar Rotter-
dam, dichter bij haar kinderen. Veel contact 
met onze gemeente was er niet meer, wel 
werden de berichten en de Ark gevolgd. Met 

het overlijden van Truus is er weer iemand verdwenen uit de gene-
ratie die aan onze gemeente heeft gebouwd, letterlijk en figuurlijk.

Wij wensen de nabestaanden sterkte en troost. 

Marjolein Peters
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6 Uw nieUwe predikanTe akke-clara 
Thimm-sTelwagen sTelT zich voor

Zoals mijn voornaam al laat vermoeden, ben ik een Friezin. Mijn 
ouders zijn Tsjibbe Stelwagen (leraar Nederlands) en Clara de 
Haan. Ik was het tweede kind, had een oudere broer en twee 
jongere zussen. Ik had een fijne jeugd, zwom en tenniste, had 
pianoles en zong bij een koortje op de muziekschool.

Na mijn schoolopleiding (gymnasium alfa) 
ging ik naar de lerarenopleiding Ubbo Em-
mius in Leeuwarden. Ik werd leraar Duits-
Aardrijkskunde, maar studeerde af in een tijd 
dat er voor leraren weinig werk was. Daarom 
besloot ik mijn hart te volgen en naast tij-
delijk werk voor de klas, theologie te gaan 
studeren aan de zaterdagopleiding van de 
Universiteit in Utrecht. Ondertussen had ik 
een vaste baan gekregen als jeugdwerkbegeleidster van de Friese 
Doopsgezinde Gemeenten, in dienst van de ADS. Ik begeleidde 
zondagsschool- en jeugdwerkleiders en organiseerde kinderdagen 
en jeugdkampen. Ik deed dit werk met groot plezier. In mijn vrije 
tijd zong ik veel (had ook zangles), tenniste, was zondagsschool-
leidster en werd voorzitster van de Doopsgezinde Jongerenkring. 
In mijn vakantie ging soms ik mee met doopsgezinde jongerenrei-
zen. Op één daarvan kwam ik Paul tegen. Achteraf begon vanaf dat 
moment iets tussen ons te bloeien, al duurde het nog even voordat 
we echt samen iets op konden bouwen.

In 1992 trouwden Paul en ik en we gingen samen wonen in Grouw. 
Hier kwam ook ons eerste kind Clarissa ter wereld. De andere twee 
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(Philip-Jan en Maaike) werden in Heemskerk geboren. Paul werkte 
toen in de Doopsgezinde Gemeente Beverwijk, ik bij de Doopsge-
zinde Gemeente Zaandam in het jeugdwerk.
In 1994 behaalde ik mijn diploma Theologie. Het proponentschap 
kwam pas veel later in 2009, omdat ik mijn studie combineerde 
met het gezin en met mijn werk.

Als predikante werd ik voor het eerst beroepen door de Doopsge-
zinde Gemeente IJlst. Ik werkte daar 4 jaren, totdat we in 2008 ver-
huisden naar Huissen. In 2009 ging ik werken bij de Doopsgezinde 
Gemeente Zutphen. In 2010 werd ik predikante van de Doopsge-
zinde Gemeente Doetinchem, en in 2011 ook van de Doopsgezinde 
Gemeente Winterswijk, parttime.

Het predikantschap is voor mij een roeping: al in mijn jeugd wilde 
ik graag als dominee werken. Ik preekte al toen ik jongerenkring-
lid was, voor elke jeugddienst in Heerenveen werd ik gevraagd. In 
1987 sloot ik de belijdeniscatechesatie af en werd ik gedoopt door 
ds. S. v.d. Meer.

Inmiddels vind ik het werk in de gemeente nog steeds fijn: wer-
ken met mensen verrast je altijd weer. Ouderen en jongeren. Voor 
mij was het even wennen om met ouderen te gaan werken. Het 
meegaan met ouderenweken van de Doopsgezinde Gemeente 
Heerenveen hielp, en ik merkte dat ik hield van de gesprekken met 
ouderen. In 2014-2015 volgde ik de intensieve cursus Klinisch Pasto-
rale Vorming te Amersfoort, een zeer leerzame periode waarin veel 
psychische aspecten aan bod kwamen en ons hele predikant-zijn 
en ons doen van pastoraat flink onder de loep werd genomen. Ik 
heb hier ontzettend veel van geleerd.
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Op dit moment ben ik predikante in Zutphen, in Eindhoven en in 
Breda. Ik houd van mensen en bezoek hen graag, luister naar hun 
levensverhaal en heb het met hen daarover en over wie God is in 
hun leven.

Sinds vorig jaar ben ik 
met een cursus Thera-
peutisch Harpspel be-
gonnen. Ik speel al een 
aantal jaren harp, en wil 
de harp gaan inzetten 
voor het pastoraat. Ik 
denk daarbij vooral aan 
bezoekjes aan mensen 
waarmee communice-
ren met woorden moei-
lijk of niet meer mogelijk 
is. Via muziek lukt het 
soms wel. Muziek kan 
iets dieps in de mens 
raken, en de harp als 

instrument heeft iets speciaals – in het gesprek over God kan dit 
behulpzaam zijn.

Ik hoop in de toekomst u te leren kennen, hetzij door een huis-
bezoek (ik zal vooral in de regio Den Bosch en in het Oosten van 
ons gebied de mensen bezoeken), hetzij in een kerkdienst, een ge-
spreksgroep of een ledenvergadering.

Akke-Clara Thimm-Stelwagen
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7 sTarTzondag 2018

Op zondag 9 september wordt de startzondag gehouden,
het begin van een nieuw seizoen 2018/2019.

De Verbintenisgroep zal deze zondag or-
ganiseren en is er al druk mee bezig ge-
weest. Hoe het programma er precies uit 
gaat zien is nog een verrassing, maar no-
teert u deze datum alvast in uw agenda!

Vanaf 10.30 uur bent u welkom in het Museum de Looierij, Kerk-
straat 33, 5101 Dongen. Aan het morgenprogramma wordt nog ge-
werkt, maar koffie/thee hoort daar in ieder geval bij. Net zoals een 
lunch tussen de middag.

Voor ’s middags staat er een rondleiding door het museum op het 
programma en de dag zal afgesloten worden met een kopje thee/
koffie met iets lekkers. Weer eens een heel andere omgeving en 
alvast warm aanbevolen! Nadere details volgen nog.



juni | juli 2018

13

8.1  verbinTenisgroep

Op 18 april kwamen we samen bij Frans en 
Wies in Dongen. Na de maaltijd bogen we ons 
gezamenlijk over de preek die Akke-Clara en 
Paul Thimm op 25 februari in het Klooster in 
Bavel gehouden hebben over ‘Bidden’.

Zij stelden ons in hun preek diverse vragen en al pratend in de 
groep en lezend uit hun preektekst kwamen we vaak weer vlak bij 
de door hen gestelde vragen uit. Niet direct met pasklare antwoor-
den, wel met een veranderde en verdiepte kijk op de vraag en mo-
gelijke antwoorden of althans een richting daar naartoe. We kun-
nen na deze avond toch meer meevoelen met hun tekst: het gebed 
– niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen, voor onze we-
reld, voor alle mensen –, maakt ons tot een solidaire gemeenschap 
en brengt fantasie en nieuwe ideeën in onze vastgelopen gedach-
ten. Of zoals Dorothee Sölle het een keer zei: “Bidden is opstand. 
Wie bidt, zegt niet: “Zo is het en Amen!” Maar die zegt: “Zo is het! 
En zo moet het niet zijn! En dit en dat moet worden veranderd! 
Bidden is een intensieve voorbereiding op het leven”. Een avond 
waarin we intensief met elkaar over diverse aspecten van bidden, 
vanuit verschillende kerkelijke achtergronden hebben gesproken.

Op 23 mei kwamen we samen bij Ankie en Guus in Prinsenbeek. 
Een hele gezellige avond waar we met elkaar het verzoek van de 
kerkenraad aan de verbintenisgroep om de startzondag mee vorm 
te geven bespraken. Met wat telefoontjes etc. kwamen we tot de 
conclusie dat voor de verbintenisgroep 2 september niet haalbaar 
is, omdat meer dan de helft van de groep die dag andere verplich-

8 verslagen kringen & groepen
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tingen heeft. We gaan kijken of we op 9 september een geschikte 
locatie kunnen vinden om de startzondag vorm te geven. Verder 
bespraken we met elkaar wanneer een ieder met vakantie is/gaat 
en wat ieders plannen zijn. Concluderend kunnen we vaststellen 
dat dit de laatste bijeenkomst van de verbintenisgroep is voor ‘het 
zomerreces’. In juli en augustus komen we nog een keer bijeen om 
de startzondag vorm te geven. Tenslotte vertelden Wies en Frans 
over hun bezoek met Hemelvaart aan de CME in Montbeliard in 
Frankrijk. CME staat voor Conference Mennonite Europeënne. Een 
conferentie die eens in de zes jaar gehouden wordt. De vorige was 
in Summiswald, Zwitserland in 2012. Dit jaar was het thema van 
de MERK (Mennonitische Europäische Regional Konferenz): ‘het 
verhaal dat je niet voor jezelf kunt houden, en niet voor jezelf wilt 
houden’. Omdat we een gemeenschap zijn. Omdat we elkaar op 
weg helpen door te delen, te inspireren en van elkaar te leren. We 
mochten op de conferentie deelgenoot worden van elkaars ver-
halen, van inspirerende muziek en dans, van woorden uit het hart!
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Mennonite Central Committee vulde op deze MERK een grote 
zeecontainer met hulpgoederen. In heel Europa zijn er door quilt-
groepen dekens (comforters) en schooltassen gemaakt, welke 
door MCC via hun contacten met de plaatselijke kerken (Moslims 
en Christenen) rechtstreeks bij de mensen in nood in Syrië terecht-
komen. Tijdens de conferentie was er de mogelijkheid te helpen 
inpakken aan de inpaktafels. De comforters werden in plastic 
verpakt, de schooltassen werden met schoolspullen gevuld en er 
werden hygiënepakketten gemaakt in emmers. Totaal zijn er 368 
comforters aangeleverd, zijn er 4976 schooltassen en 800 emmers 
gevuld tijdens de conferentie. De Nederlandse bijdrage bestond uit 
135 comforters, 600 paar gebreide sokken en 2300 schooltasjes. 
Waarin een kleine groep doopsgezinden groot(s) kan zijn! De actie 
voor comforters gaat in Nederland gewoon door. Wie hieraan een 
bijdrage wil leveren en hierover meer wil weten: vraag het even 
aan Frans en Wies. 
 

Namens de Verbintenisgroep een goede vakantie
en tot ziens op de start-

zondag, Frans en Wies
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8.2  kring TilbUrg

Op donderdagavond 19 april waren we allen te gast bij Sitie. 
Ook onze nieuwe predikant Paul Thimm was er om met de kring 
kennis te maken. We zijn gestart met een kennismakingsrondje.

Heel bijzonder toch wel om 
weer nieuwe dingen van el-
kaar en elkaars geschiedenis 
te horen, terwijl je al jaren 
samenkomt en denkt zowat 
alles wel van die ander te we-
ten. Nee dus! Verrassend om 
ieders levens- en geloofsver-
haal opnieuw te horen, met 
accenten die je vroeger niet 
waren opgevallen en nu wel. 

Ook van Paul mochten we zijn levensloop en zijn geloofsverhaal 
horen. Een boeiende en veelkleurige reis met elkaar, langs allerlei 
plaatsen en inmiddels historie geworden feiten, stromingen en cul-
turele bewegingen. Tot slot lazen we met zijn allen nog het verhaal 
van Lumina: licht voor allen, licht als een kostbaar kleinood, dat we 
met zorg behandelen opdat het licht niet dooft!

Als afsluiting, voor het vakantieseizoen aanvangt, hebben we met 
elkaar een gezellige maaltijd waarvoor eenieder een gerecht of 
specialiteit meebrengt. Wij wensen u allen een zonnige en verfris-
sende vakantie toe.

Namens de kring Tilburg, Frans van Berkum
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8.3  bijbelkring

Op 24 april kwam de Bijbelkring bij elkaar bij Talleke 
Harmsen. We hebben ons gebogen over Matteüs 13, waarin 
achtereenvolgens aan de orde komen: de gelijkenis van de 
zaaier, drie gelijkenissen over het onkruid, het mosterdzaadje en 
de zuurdesem en tot slot drie gelijkenissen over de schat in de 
akker, de kostbare parel en het visnet.

Het visnet zorgde voor enige hilariteit, omdat in sommige vertalin-
gen sprake was van een ‘sleepnet’.

Wij zijn lang blijven stilstaan bij de vraag van de leerlingen, waarom 
Jezus in gelijkenissen spreekt. Waarom mogen alleen de leerlingen 
de geheimen van het koninkrijk van God kennen en de andere men-
sen niet? En met een verwijzing naar Jesaja (hoofdstuk 6, vers 9 
e.v.) maakt Matteüs het ons bepaald niet gemakkelijk, immers daar 
staat: ‘Jesaja moet ervoor zorgen dat het volk niet zal begrijpen 
wat hij zegt, dat hun oren en hun ogen dichtzitten zodat ze niets 
kunnen zien en niets kunnen horen.’

Bij het gedeelte dat een beschrijving geeft over wat er gebeurt aan 
het einde van deze wereld – een scheiding tussen de mensen die 
gehoorzaam zijn geweest aan God en zij die dat niet waren – kwam 
het gesprek over de begrippen hemel en hel. En ook nu weer bleek 
hoe bijzonder het is om in deze kring persoonlijke ervaringen met 
elkaar te kunnen delen.

Op donderdag 24 mei waren we samen bij Hannah Heerema. Na 
een heerlijk bakje thee/koffie en een kort verslagje van Frans en 
Wies van hun bezoek aan de MERK (Mennonitische Europäische 
Regional Konferenz) in Monbeliard in de Franse Jura – zie ook het 
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verslagje hiervan bij de verbintenisgroep – sloegen we de bijbel 
open bij Matteüs 14.

Dat hoofdstuk begint met een uitgesproken verhaal: de dood van 
Johannes de Doper. Als je het leest een horrorverhaal. Toch… ook 
in het vroegmiddeleeuwse Lied van heer Halewyn komt eenzelfde 
horrorgeschiedenis in versvorm tot ons. Een koningskind vraagt 
haar vader of ze naar Heer Halewijn mag gaan. Hij raadt het haar af: 
“Die derwaert gaen en keeren niet”. Vervolgens vraagt ze het haar 
moeder, haar zuster en allen geven hetzelfde antwoord. Haar broer 



juni | juli 2018

19

tenslotte antwoordt haar: “’t is my aleens waer dat gy gaet, als gy 
uw eer maer wel bewaert en gy uw kroon naer regten draegt.” 
Ze kleedt zich aan, zoekt het beste ros en rijdt het bos in waar ze 
heer Halewyn ontmoet. Zij maakt korte metten met deze man en 
halverwege de terugweg komt ze Halewyns moeder tegen: “uw 
zoon is dood, ik heb zijn hoofd in mynen schoot, van bloed is mijn 
voorschoot rood.” De koning is blij dat zijn dochter wederkomt. De 
laatste verzen van het lied van heer Halewyn: “Daer werd gehou-
den een banket, het hoofd werd op de tafel gezet.” Zie hier ons va-
derlandse equivalent. Wat een wreedheid, wat een barbaarsheid… 
doorgaand tot in onze recentste geschiedenis. We waren er even 
stil van. Wat angst, jaloezie, macht niet aan kwaad en wreedheid 
in viervorsten, machthebbers en mensen naar boven kan brengen.
We vervolgden hoofdstuk veertien met het verhaal van de wonder-
bare spijziging…. Empathie, vreugde van het bij elkaar zijn, delen. 
Als je deelt wordt het meer! Geen angst dat je wat tekort zult ko-
men…. Delen, het wordt meer…. Vreugde, geloof en hoop delen! 
Delen is vermenigvuldigen.

Al pratend met elkaar komen we tot de slotsom dat we wonderen 
niet ‘dood’ moeten analyseren. We moet er niet het leven, de gloed 
uit halen maar het wonder, wonder laten zijn. Laten we net als in 
het slot van dit hoofdstuk hoe kleingelovig we ook zijn dat wonder 
het wonder laten, opdat we in ons leven zo nu en dan over het wa-
ter lopen… En – lees het einde van hoofdstuk 14 van Mattheüs – als 
het ons kleingelovigen, bij wat tegenwind aan geloof ontbreekt, 
steekt Hij ons een helpende hand toe, in en door mensen die daar 
zo maar ineens op ons levenspad zijn.

Op donderdag 13 september komen we om 14.00 uur bijeen bij 
Wies en Frans in Dongen. Donderdag 18 oktober (voorbereiding 
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geFeliciTeerd jarigen!

4 juni – mevr. C.A. de Jonge

6 juni – mevr. J. Vos-van Wetten

23 juni – dhr. L. van den End

27 juni – mevr. M.J.T. van Hilten-Otto

5 juli – dhr. A. Vos

8 juli – mevr. A.M. Maris-van Ebbenhorst Tengbergen

12 juli – mevr. E.J. Bleyswijk-Kleiberg

25 juli – mevr. G.G. Schermer-Wierdsma

25 juli – dhr. F. van Berkum

28 juli – mevr. T.J.E. Stoutjesdijk-Kersten

15 augustus –dhr. J. van Harskamp

16 augustus – mevr. G.J. Venemans-de Wilde

20 augustus – mevr. M.L. du Rieu

adventsviering) komen we samen bij Joop van der Mei in Breda 
Donderdag 15 november bij Hélène Kisjes in Breda.

Namens de Bijbelkring,
Anneke Polling en Frans van Berkum


