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1 De tong is maar klein 
en De 3 zeven

De tong is maar een klein lichaamsdeel – niet zo groot als 
een hart, een voet of een rug. En toch moet je haar niet 
onderschatten. Een woord is snel verklonken, maar kan een 
lange nawerking hebben: opbouwend of vernietigend voor een 
ander.

Doopsgezinden zeggen wel 
eens: “Daden gaan woorden te 
boven”. Maar die tegenstelling 
is misleidend! Een woord(je) 
kan immers ook een ware wel-
daad of een echte wan- of mis-
daad zijn!
De Hebreeuwse taal maakt 
geen verschil tussen ‘daad’ 
en ‘woord’: het Hebreeuwse 
‘dabar’ betekent namelijk zowel woord als daad!
De tong – werktuig en symbool voor het woord – is daarom niet 
zonder daad-kracht: nu eens een gezegend geschenk om op te 
bouwen, dan weer een vervloekt wapen om iemand te vernietigen 
In het Duits bestaat de rake uitdrukking ‘roepmoord’, als mensen 
door kwade achterklap – waar of onwaar – zorgen dat iemand 
geen leven meer heeft.

socrates

Een schitterend en humoristisch verhaal over de beroemde wijs-
geer Socrates maakt dit duidelijk:
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Iemand komt opgewonden bij Socrates: “Moet je eens horen, So-
crates! Ik wil jou vertellen, hoe jouw vriend...” 
“Ho, ho eens even!” onderbreekt de wijze Socrates de roddelaar. 
“Heb je dat, wat je mij wilt vertellen, gezeefd door de drie zeven?”
“Wat? Drie zeven?” vraagt de andere verbaasd.
“Ja, drie zeven. De eerste zeef is de zeef van de waarheid: heb je al-
les, wat je mij wilt vertellen, getoetst of het echt waar is?”
“Nee, ik heb het van horen zeggen en...”
“Ja ja. Maar je hebt het toch zeker met de tweede zeef getoetst: 
dat is de zeef van de goedheid. Ik bedoel daarmee: is dat, wat je mij 
wilt vertellen (als het al niet waar is) tenminste goed?”
“O nee, dat zeker niet, integendeel…”
Socrates onderbreekt hem opnieuw: “Laat ons dan nog de derde 
zeef gebruiken: de zeef van de noodzaak. Is het eigenlijk noodzake-
lijk, dat je mij dat vertelt, waar je zo opgewonden over bent?”
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“Nee, noodzakelijk is het beslist niet...”.
“Wel”, antwoordt de wijze Socrates hem, “indien dat, wat je mij 
wilt vertellen, noch waar, noch goed, noch noodzakelijk is, hoef ik 
het niet te weten. Laten we het dan begraven en belast jezelf en 
mij er niet mee!”

Hoeveel ervan afhangt, dat we onze tong en onze woorden goed 
gebruiken, zegt ook de Jakobusbrief in zijn ‘meditatie’ over de 
tong:

...de tong is een klein lid en voert toch een hoge toon... Met 
haar loven wij de Heer en Vader en met haar vervloeken wij de 
mensen, die naar de gelijkenis van God geschapen zijn: uit de-
zelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, 
broeders en zusters, niet zo zijn. (Jakobusbrief 3:5,9,10).

De apostel Paulus zet bij de bron – bij het denken – in:

Voorts, broeders en zusters, al wat waar, al wat waardig, 
al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat 
deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat jullie geleerd 
en overgeleverd is, wat jullie van mij gehoord en gezien hebt, 
breng dat in toepassing en de God van vrede zal met u zijn.” 
(Filippenzenbrief 4:8,9).

Paul F. Thimm
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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

 4 oktober Bijbelkring bij Wies en Frans
 9 oktober Verbintenisgroep bij Wies en Frans

2 kerkDiensten & agenDa

Diensten

zondag 7 oktober br. J. van der Mei
  10.30 uur 

zondag 11 november ds. A.A. Rijken
  10.30 uur Herdenkingsdienst

zondag 2 december br. F. van Berkum
  10.30 uur Avondmaal

woensdag 19 december Kerstviering
  19.30 uur

Alle diensten worden gehouden in Het Klooster,
Jack van Gilsplein 1, Bavel.

Ledenvergadering 24 oktober
19.30 uur in Het Klooster, Bavel
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3 van De kerkenraaD

Op 19 september vergaderde de kerkenraad. Uiteraard stond 
de intrededienst op de agenda, de laatste puntjes moesten nog 
geregeld worden.

Verder werd er gesproken over het bezoekwerk. Het werkt goed 
dat Rob de bezoeken voor Paul coördineert. Toch blijft het een uit-
daging om signalen uit de gemeente goed op te vangen.

Aan u allen dan ook de oproep 
om als u zelf graag bezoek van 
de predikant wil hebben of u 
weet dat iemand anders daar 
behoefte aan zou hebben, dit te 
melden bij de kerkenraad.

Ook de financiën werden be-
sproken. U hoort daar zeker 
meer van op de ledenverga-
dering op 24 oktober 2018. U 
krijgt daar allemaal de papieren 
nog voor.

De volgende vergadering is gepland op 17 oktober 2018.

Marjolein Peters, secretaris
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4 startzonDag 9 september 2018

De verbintenisgroep organiseerde op verzoek 
van de kerkenraad deze dag in het Looierij 
museum te Dongen.

De voorbereiding vond al in juni plaats samen met onze predikant 
Paul Thimm. We brainstormden over het jaarthema dat aangereikt 
wordt door de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschaps-
werk. Paul legde ons uit hoe je van internet bij een thema liederen 
uit het liedboek opzoekt. Omdat wij de aangegeven Bijbelteksten 
te moeilijk vonden, kozen we de lezingen uit die wij op internet 
vonden die betrekking hebben op angst. 

Met het lied van André Hazes “Geef mij nu je angst, ik geef je de 
hoop ervoor terug” en Genesis 1:1-3 “De schepping van het licht” 
en Johannes 16 vers 33 ”Ik heb de wereld overwonnen” leidde 
Frans de dienst in. Vervolgens gingen we in 3 groepjes uiteen. Daar 
spraken we in elke groep met een tweetal leden van de verbinte-
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nisgroep over één van de Bijbelteksten rond dit thema: Jeremia 
1:4-8 “Kijk eens met de ogen van God”, Jesaja 42: 1-3 “Zorg voor 
de gebrokene”, Psalm 46: 2-4 “Een veilige plaats”. Na de samen-
vatting van de groepsgesprekken nam Wies het over met zang en 
gebeden en het uitspreken van een oud-Ierse zegen.

Het was een goede viering met zang begeleid door Rob Rauch en 
een lied, dat Wies en Frans voorzongen, begeleid op accordeon 
door Suzan Krook. Wij collecteerden voor 
Justitia et Paz, project voor Vrede en Gerech-
tigheid van de doopsgezinden in Honduras, 
dat ondersteund wordt door WereldWerk. 
De begeleidende brief met uitleg door Jaap 
Schiere en Natascha van Berkum werd voor-
gelezen.

Na de dienst zetten de vrijwilligers van het museum de lunch klaar. 
Rond half 2 stond een gids voor ons klaar die enthousiast de ge-
schiedenis van het ontstaan van de leerlooierijen in Dongen uit-
eenzette. Er waren er in het begin 90! Hij nam ons mee door het 
museum waar met video’s en ander beeldmateriaal, origineel ge-
reedschap en leer in de verschillende stadia van het looien, deze 
bedrijvigheid uit de 20e eeuw goed over het voetlicht gebracht 
werd.

Met een kop thee of koffie met heerlijke bonbons rondden wij de 
dag af met een woord van dank aan de gids en vrijwilligers.

Frans, Wies, Ankie, Jeroen, Jaap Jan en Suzan
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5 intreDeDienst

Zondag 30 september vanaf goed twee uur druppelden de 
gemeenteleden, familie, vrienden en gasten binnen en werden 
ontvangen met een kopje koffie of thee.

Zeker voor de mensen die van ver gekomen waren was dit zeer 
welkom. Om drie uur begon de dienst waar Paul Thimm en Akke-
Clara Thimm-Stelwagen intrede deden als predikanten in onze ge-
meente. Na het eerste gedeelte met de vragen aan gemeente en 
predikanten en de zegen te midden van de gemeente, namen de 
predikanten de dienst over. De gelijkenis van de talenten – hoe 
toepasselijk! – uit Mattheüs werd in een verrassende samenspraak 
uitgewerkt, ook die moeilijke laatste verzen. Mooie liederen, een 
gloedvolle muzikale begeleiding en een eigentijdse benadering 
maakten deze dienst tot een warme bijeenkomst. En wat zingt het 
toch heerlijk met bijna vijftig mensen!

Na de dienst waren er diverse aanwezigen die een kort woordje 
tot de beide predikanten spraken en ook daar hebben we van ge-
noten, want ze waren niet van humor gespeend. Met tijd voor ont-
moeting, een drankje, een hapje en een broodje werd de middag 
afgesloten.

Samen mogen we terugkijken op een inspirerende intrededienst 
en dat geeft hoop en moed voor de toekomst. We hopen dat Akke-
Clara en Paul zich bij ons thuis voelen en we wensen hen Gods ze-
gen en de steun van de gemeente.

Marjolein Peters
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6 verslag bijbelkring

Op de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen 2018-2019 
kwamen we bij elkaar in de zonovergoten tuin van Frans en 
Wies. We zijn verdergegaan met de bespreking van Matteüs.

Dit keer was hoofdstuk 16 aan de orde. Centraal staat daarin de 
vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Met daarop aansluitend 
diezelfde vraag richting de leerlingen, een vraag die door Petrus 
wordt beantwoord: “U bent de Christus, de Zoon van de levende 
God”. (herziene Statenvertaling)
We hebben geprobeerd ons eigen antwoord op deze vraag te for-
muleren. Duidelijk was wel dat de meesten niet zo veel kunnen met 
de omschrijving ‘zoon van God’. 
We lazen ook de versie van Toon Tellegen, die in zijn boek ‘Brieven 
aan niemand anders’ een brief opneemt die de karper richt: ‘Aan 
de onbekende die over het water gaat’. Het is een verhaal dat je 
aan het denken zet.

We nemen nu even afstand van Matteüs omdat we ons in oktober 
en november voorbereiden op de advents-/kerstviering op 19 de-
cember. De bijbelkring heeft op zich genomen zorg te dragen voor 
deze viering.

De onderbreking van de bespreking van Matteüs komt goed uit, 
omdat we met de eerste aankondiging van het lijden richting Pasen 
gaan. In januari pakken de draad weer op. 
Nu eerst de intrededienst van onze beide predikanten en daarna: 
op weg naar advent en kerst.

Anneke Polling
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Het verHaal van 
De karper

Op de laatste Bijbelkring las ie-
mand ons het prachtige verhaal 
van Toon Tellegen over de kar-
per voor. Zovele prachtige en 
originele vondsten, zo open en 
oprecht…. Zouden wij ook zo 
met de onbekenden onze zor-
gen en angsten, maar ook onze 
verlangens willen delen? Oor-
deelt u zelf maar.

Geachte onbekende, 

Van de zalm heb ik gehoord 
dat u bestaat. Hij zegt dat u 
iemand bent. Maar hij weet niet hoe u er- uitziet en hij weet 
ook niet wat u allemaal nog van plan bent met het water. 

Ik ben de karper. Misschien kent u mij. Misschien bent u zelfs 
wel op mijn verjaardag geweest. Er waren zoveel dieren. Als 
u op mijn verjaardag bent geweest hebt u mij misschien iets 
horen voordragen. Of was u toen al weg ? Als u er nog was, 
vond u het dan mooi? Ik schrijf u om u te zeggen dat ik heel 
blij ben met het water. Als u daarover gaat dan dank ik u. Wel 
zou het soms iets harder mogen stromen, met van die lucht-
belletjes erin en kleine draaikolken. Ik houd van draaikolken. 
Kleine draaikolken, tenminste. Kunt u daarvoor zorgen? U 
mag trouwens best ook weer eens een overstroming geven. 
Langs een boom omhoog zwemmen, dat is zo heerlijk… Als 
u dat eens wist, dan liet u het altijd overstromen. Maar mis-
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schien weet u dat wel, maar is het niet makkelijk, dat over-
stromen. Ik weet zelf ook dingen die niet makkelijk zijn en 
die ik toch graag wil. Springen bijvoorbeeld. De lucht in sprin-
gen. Ik ben benieuwd of u dat kunt. Misschien weet u wel een 
goede manier daarvoor. Als dat zo is hoor ik dat graag van u. 
Maar dat bevriezen, ’s winters, waarom doet u dat? Wat hebt 
u daaraan? Wilt u dat laten!

De karper hield even op met schrijven en dacht na. Toen 
schreef hij weer door:

Neemt u mij niet kwalijk dat mijn humeur mij even ontglipte, 
maar ik weet niet of u zelf wel eens vastgevroren in uw water 
hebt gezeten. Dat is verschrikkelijk! Nu ga ik weer zwemmen. 
U mag zich trouwens best eens bekend maken. Of alleen aan 
mij, als u dat prettiger vindt. Ik kan zwijgen, daar kunt u op 
rekenen. Maar u mag ook onbekend blijven. Vindt u het goed 
dat ik u groet?

Dan groet ik u, de karper

Uit: Toon Tellegen
Misschien wisten zij alles.

313 verhalen over de eekhoorn en andere dieren

Een prachtig boek vol verhalen over de dieren uit het bos. Verha-
len die je steeds opnieuw wilt lezen omdat je de dieren niet kun 
vergeten.

Frans van Berkum
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7 geloven met een glimlacH

al x-keer gezegenD

Dominee Mac Brevish in Minneapolis sprak voor 
elke maaltijd een tafelgebed. Op een dag greep 
hij naar mes en vork zonder te bidden.

“Waarom verzuim je het, om 
de Heer te vragen, dat hij 
onze maaltijd wil zegenen?” 
vroeg zijn vrouw hem veront-
waardigd.

“Lieverd,” antwoordde hij, 
“gezien jouw kunst van 
kliekjesverwerking, is er niets 
op tafel wat niet al minstens 

viermaal gezegend zou zijn.” En met smaak tastte hij toe.

DoorDenker

De zwakke kan niet vergeven.
Vergeven is een eigenschap van de sterke.

Mahatma Gandhi (1869-1948), geweldloze verzetsstrijder in India
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gefeliciteerD jarigen!

2 oktober – Mevr. J de Boer-Ikema

11 oktober – Dhr. C.W.B. van Bogget

18 november – Mevr. T Harmsen-Smits

23 november – Mevr. E. Rijdes- van Soest

29 november – Mevr. H. van der Sluis-Westerlaan
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