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W itte D onderdag
Op Witte Donderdag vieren we met elkaar Avondmaal, ter
herinnering aan het laatste (Pesach) maal dat Jezus deelde met
zijn leerlingen. Mattheüs, Marcus en Lucas hebben een ongeveer
gelijke beschrijving van deze maaltijd. Uit die evangeliën zijn ook
de instellingswoorden afkomstig die we nu nog gebruiken: neemt,
eet want dit is mijn lichaam …, u kent ze wel.
Omdat het een Pesach maaltijd is, worden ook vaak de teksten gelezen die vertellen van de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de
slavernij. Bij de Joden worden nog altijd tijdens de Seidermaaltijd
gerechten geserveerd die symbolisch zijn voor uittocht: ongezuurd
brood, bittere kruiden, hardgekookt ei en zout. Ook ons Avondmaal
is symbolisch, het is geen echte maaltijd maar het gaat om: doe dit
tot mijn gedachtenis.

Het Laatste Avondmaal, muurschildering door Leonardo da Vinci in de refter van
het Santa Maria delle Grazie, een dominicaner klooster in Milaan, 1495 - 1498.
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De voetwassing, Rembrandt van Rijn, ca. 1640 - ca. 1650,
rietpen en bruine inkt.

Bij deze avond hoort ook het verhaal van de voetwassing (Johannes
13: 1-15). En ook dat concrete voetwassen krijgt bij ons op zijn best
symbolisch gestalte in de teksten en de liederen. Als je probeert het
verhaal onbevangen te lezen, alsof je het voor de eerste keer leest,
dan voel je je toeschouwer, bezoeker; op bezoek als bij iemand in het
ziekenhuis. Je ziet dat er zich van alles afspeelt, je hebt er je gedachten over, maar je bent toeschouwer, geen deelgenoot, al zou je willen,
je kunt het niet. En wees eerlijk, willen we wel echt Jezus’ tafelgenoot
zijn als je die lichtelijk gênante vertoning van de voetwassing ziet, wil
je daar wel bij zijn? Misschien is dat wel een rede om het verhaal binnen te gaan. Je kunt altijd nog terug. Het is een verhaal van lang geleden, daar kun je zomaar uitlopen toch?
Daar is Jezus; hij staat op tijdens de maaltijd, trekt zijn bovenkleed
uit, neemt een handdoek, giet water in een kom en wast de voeten,
twee voor twee, en droogt ze af.
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Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar ik beleef mijn blote voeten altijd
als een kwetsbare plek van mijn lichaam. Als iemand die zacht aanraakt dan gebeurt er wat, het roept emoties op; je voeten, dat ben je
zelf meer nog dan je handen.
Jezus maakt de voeten niet schoon, dat waren ze al. Hij wast ze, dat is
iets anders, dat is een gebaar van tederheid, van geven en overgave,
van neerbuigen voor de ander.
Petrus heeft er moeite mee, hij kan het niet goed. In zijn beleving
moet het juist andersom zijn, hij moet de voeten van Jezus wassen.
Maar Jezus zegt: je moet het toelaten. Als je deel aan me wilt hebben
dan zal je eerst moeten weten van ontvangen, pas dan kan je geven.
Petrus slaat meteen door naar het andere uiterste, Jezus mag niet
alleen zijn voeten wassen, maar ook zijn handen en zijn hoofd. Maar
Petrus komt er pas echt achter wat dat betekent als de haan kraait.
De voeten wassen is een beeld, een symbool, maar wel heel concreet.
Het komt dicht op je lijf, zo dichtbij zullen wij niet gauw iemand toelaten.
Zo is ook de maaltijd die we vieren geen echte maaltijd; we hebben
immers al gegeten voor we naar de viering kwamen, net zoals Petrus
al gebaad had toe hij met Jezus aanlag. Waar het om gaat is dat je
moet durven je hand op te houden om een stukje brood te ontvangen dat wijst naar Hem, die zichzelf heeft uitgedeeld als het brood
van het leven en zichzelf heeft uitgeschonken als de wijn van Gods
rijk.
Eerst weet hebben van ontvangen om van daar uit te kunnen geven.
n.a.v. teksten uit ‘De eerste dag’
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agenda

D iensten
zondag

31 maart

Ds. Paul. F. Thimm – 10.30 uur

zondag
14 april
			
			

Schalmdienst Lutherse Kerk – 10.30 uur
Veemarktstraat, Breda
Ds. Rosen Jacobson en Ds. De Wandeler

donderdag 18 april
			

Witte Donderdagviering – 19.30 uur
Ds. Paul F. Thimm

zondag
21 april
			
			

Paasdienst – 10.30 uur
Remonstrantse Gemeente, in de
Lutherse kerk, Veemarktstraat, Breda

zondag

Ds. G.A. Reinhold-Scheuermann

5 mei

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

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

A genda
2
11
17
26
28
23
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april
april
april
mei
mei
juni

Verbintenisgroep bij Ankie Maris
Kring Tilburg bij Sitie Schermer
Bijbelkring bij Hanna Heerema
Eetgroep, locatie nog te bepalen
Ledenvergadering
Eetgroep BBQ bij David en Kim

april | mei 2019

2	S chalmverband
Al enige tijd geleden zijn de oude banden van het Schalmverband
weer in ere hersteld. Twee keer per jaar zijn er gezamenlijke
diensten, op Palmzondag en in de Advent, en ook is er weer
participatie in de zomerdiensten in de Grote Kerk.
Voor dit jaar zijn er drie data die u alvast kunt noteren: 14 april is
er de Palmzondagdienst in de Lutherse Kerk, ds. Maaike Rosen Jacobson ( Remonstrants) en ds. Roger de Wandeler (Waals) zijn dan
de voorgangers. Op 11 augustus is er een zomerdienst in de Grote
Kerk waar onze predikant ds. Paul F. Thimm en ds. Maaike Rosen
Jacobson voorgaan. En op 8 december is er een Adventsdienst in
de Waalse Kerk waar ds. Maaike Rosen Jacobson en ds. Roger de
Wandeler voorgaan.

Voor ons is het helaas niet mogelijk om op Eerste Paasdag een
dienst te houden, het Klooster is dan gesloten. Onze Remonstrantse zusters en broeders hebben ons uitgenodigd bij hun paasviering
om 10.30 uur in de Lutherse Kerk in Breda waar ds. Petra Galema
voorgaat. Hartelijk dank voor de geboden gastvrijheid!
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In een wereld van krimpende en vergrijzende kerken is het goed
om elkaar vast te houden als kleine kerkgenootschappen. Samen
kunnen we meer en voor iedereen is het veel plezieriger om met
meer mensen in de kerk te zitten. Het is waardevol om elkaar te
ontmoeten en samen ons geloof te beleven. De gezamenlijke diensten zijn dan ook van harte bij u aanbevolen!
Marjolein Peters

A lgemene L edenvergadering
Op dinsdag 28 mei
is de jaarlijkse algemene
ledenvergadering
19.30 uur
Het Klooster
Jack van Gilsplein 1, Bavel
U krijgt op tijd de nodige stukken.
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3	V erslagen

kringen

&

groepen

3.1 B ijbelkring
1

Op woensdag 20 februari kwam de Bijbelkring in afgeslankte
samenstelling bij elkaar. Met ons vijven bogen we ons over
Mattheüs 18, dat begint met het verhaal over
‘de verheerlijking op de berg’.
De drie leerlingen van Jezus
hebben een topervaring waarbij het opvalt dat ze die alle drie
tegelijk hebben. Jezus draagt
de leerlingen op niet met anderen te praten over wat ze gezien hebben. Volgens ons raakt
Oussoren met de vertaling ‘vergezicht’ de kern van dit gebeuren. De leerlingen hebben een
visioen gezien en zo’n ervaring
kun je niet vasthouden. Het is
een momentopname.

Russisch reisicoon, 19e eeuw.

Bij het gedeelte over de maanzieke jongen – die door Jezus werd
genezen, terwijl de leerlingen dat niet konden – kwam de vraag
naar voren: ‘Hoe krijg je een geloof als een mosterdzaad?’ Iemand
opperde dat dat wellicht kon door lid te worden van de doopsgezinde gemeente. Waarvan akte!
Namens de Bijbelkring, Anneke Polling
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We waren donderdagmiddag 14 maart met de voltallige kring
te gast bij Joop van der Mei en bespraken Mattheüs 18, een tekst
vol struikelblokken.
Een tekst met niet mis te verstane heftige uitspraken: vers 8 e.v.
“Als je hand of je voet je laat struikelen…. hak hem af en werp
hem ván je! – want….” Ook de broederlijke vermaning komt in
deze tekst voor: “Als uw broeder een op een niet naar u luistert,
ga dan met twee of drie broeders… Zegt het zonodig aan de vergadering…”. We raakten verstrikt in zonden en struikelblokken, in
discussie over grote/kleine zonde, over een gemeente zonder vlek
of rimpel… Kortom al struikelend belandden we met elkaar bij vers
19 en 20: een uitdrukkelijke bemoediging, ook voor ons vandaag de
dag als Jezus zegt: “Weer zeg ik het u: als er twee van u op aarde
éénstemmig vragen om welke zaak ook, zal die hun deel worden bij
mijn Vader in de hemelen. Want waar twee of drie samengebracht
zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden!” Een troostrijke en
tevens hoopgevende gedachte voor ieder van ons.
Hierna volgt het verhaal waarin Petrus vraagt hoe vaak wij onze
broeder moeten vergeven, gevolgd door het verhaal van de Koning die een rekening met zijn dienaren wil vereffenen. Geroerd
door de smeekbede van de dienaar, scheldt de koning hem zijn
grote schuld kwijt. Helaas, de dienaar heeft niets van de lankmoedigheid van de koning begrepen en eist van iemand die hem nog
iets schuldig is alles terug en laat die mededienaar zelfs gevangen
zetten tot hij zijn schuld aan hem heeft ingelost. Vers 33 roept tot
ons in het heden: “Moet niet ook jij je ontfermen over je mededienaar zoals ook ik mij heb ontfermd over jou?”
Een moment om ons te bezinnen in een tijd van voedselbanken,
gele hesjes en grote sociale ongelijkheid. We vielen met elkaar me-
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nig keer over diverse struikelblokken in de tekst, serieuze woorden
over en weer, momenten van korte stilte om te overdenken wat de
ander zei, wat het voor ons inhield. Maar ook vele momenten met
humor en een lach en het delen van ons geloof; zo mochten we
elkaar bemoedigen op onze tocht: uittocht uit het oude bekende
stramien?
Langzaam op weg naar Pasen.
Volgende keer op 17 april om 14.00 uur bij Hanna Heerema – Zorgvlietstraat 193, 4834 NB Breda – lezen we verder bij Mattheüs 19.
Namens de Bijbelkring, Frans van Berkum
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G oede V rijdag
Een dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. In de
katholieke kerk werd en wordt dit traditioneel gedaan door het
volgen van de ‘kruiswegstaties’: een gang langs afbeeldingen en
teksten over de lijdensweg van Jezus.
Meestal hangen de afbeeldingen aan beide kanten in het kerkgebouw.
In tijden dat niet iedereen kon lezen waren het waardevolle hulpmiddelen om de gebeurtenissen van die vrijdag voor ogen te houden. De
staties komen deels uit de Bijbel, deels uit de traditie. Met behulp van
de volgende teksten kunt u zelf een langs een aantal van deze staties
gaan.

1	J ezus

ter dood veroordeeld

Een man wordt ter dood
veroordeeld. Vernederd,
gevangen, gemarteld, op weg
geslagen naar zijn roemloos
einde.
Een man zoals zoveel mannen,
vrouwen en kinderen.
Hij neemt een boodschap voor
ons mee, voor als Hij aan de
andere kant is: dood ons niet,
verlaat ons niet, vergeet ons niet.
Met ons gebed op zijn rug gebonden, een pak op zijn hart, is Hij op
weg gegaan.
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2	J ezus

neemt zijn kruis op

Hij beloofde ons vrede.
Hij beloofde ons geluk.
Hij beloofde ons stilte
Hij schreef een gedicht en dat
het niet rijmde met ons leven
was niet erg,
maar dat zijn woorden zouden
sterven, dat was erg.

3	J ezus

valt

We zien hem vallen, maar ja, wat moeten we doen? Als in een film,
zullen we later zeggen. Je kijkt maar je kunt niks doen.
Wat zou je ook moeten doen? We hebben het niet geweten.
We hebben machteloos toegekeken toen hij
Toen de Joden, de zigeuners,
de homo’s
Toen Hij
Toen de kinderen in Syrië
Toen Hij
Toen de bommen vielen
Toen Hij
Toen er in de tram geschoten
werd
Toen Hij
We wisten het niet.
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ontmoet zijn moeder

Uit ons midden maakt een
vrouw zich los. Gefluisterd
gerucht krijgt vleugels:
…zijn moeder, het is zijn
moeder. Ze drukt Hem
woordeloos aan de borst, zoals
vroeger. Kust zoals vroeger de
pijn weg. Zij weet het. Ze heeft
nooit de woorden gehad maar
zij heeft het altijd geweten.

5	S imon

draagt

J ezus ’

kruis

Kracht. Wie heeft de kracht om
Hem te helpen? Ik niet.
Niemand? Jij daar! Simon.
Aangewezen vrijwilliger.
Ze moesten hem dwingen.
Uit zichzelf was hij nooit uit zijn
schaamte naar voren gestapt.
Later stond zijn naam in het
boek. Dat ie uit Cyrene kwam en
alles. Hij is er nog lang trots op
geweest, die Simon.

6	J ezus

en

V eronica

Troost. Wie heeft genoeg troost om Hem te troosten?
Ik niet. Niemand? Veronica.
Vrijwilligster, vrouw. Niemand hoeft haar te dwingen uit haar
12
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schaamte naar voren te
stappen.
Losgewrongen uit haar
medelijden en gezien waar het
zeer deed.
Een natte doek. De koelte van
troost op een kapot gezicht.
Een doek is al genoeg troost.
Nooit in het boek gekomen,
maar zij is er nooit rouwig om
geweest, die Veronica.

7	J ezus

troost de vrouwen

Mannen huilen niet. Kunnen,
mogen, willen niet, huilen niet.
Vrouwen huilen. Drommen om
Hem heen in laatste troost en
zucht naar troost.
Hij troost ze met een toekomst
erger dan zijn eigen lot. Huil niet
om mij, huil om jezelf.
Zie de vrouwen van Jeruzalem
huilen om hun verloren
kinderen, hun dode kinderen,
hun uit elkaar gerukte kinderen.
Zie de vrouwen van de Gaza, huilend om hun doodgeschoten
kinderen, hun doodgebombardeerde kinderen.
De vrouwen van Aleppo, de vrouwen van Eritrea, de vrouwen van…
Ze huilen allang niet meer om Hem.
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valt opnieuw

Hoe vaak is Hij nu gevallen?
De tel kwijt geraakt. Gewend
aan het beeld van een vallende
man op weg naar zijn einde.
Opstaan en vallen. In die
volgorde kan het nooit lang
meer duren.
Geen schaduw meer van de man
die Hij was, van de man die ‘Hijmet-een-hoofdletter’ was.
En wij zonder schaduw van de
hoop die we in ons droegen.

9	J ezus ’

kleding afgenomen

Ze kleden Hem uit, waarom
eigenlijk? Kan schaamte nog iets
toevoegen aan zijn lot?
Dan kleden wij Hem wel met een
jas van medelijden, een broek
van warme sympathie, een sjaal
van mededogen tegen de kou.
Maar het is de eenzaamheid die
Hem het beste past, die Hem
hult in het donkerste zwart.
Naakt en roemloos. Zonder kleding wordt iedereen anoniem. Zelfs
‘de Zoon van’ herkennen we aan niets meer. Net zo naakt als wij.
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10	J ezus

aan het kruis genageld

Wie heeft ooit bedacht om
spijkers door iemands handen te
slaan? Of door zijn voeten?
Wie heeft ooit bedacht iemand
naakt te kijk te hangen terwijl hij
langzaam sterft?
Maar – eerlijk is eerlijk – er is wel
erger bedacht.
Daar hang je dan droeve koning.
Wie herkent je nog?
Daar hang je dan tegen het licht terwijl de nacht valt.

11	J ezus

sterft

En, na al het gedonder
van scheurende aarde en
schreeuwende mens, is het stil.
Stil als het graf.

Tekst uit: ‘Intercity bestemming Pasen’
Afbeeldingen: Jan Toorop (1858-1928)
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3.2 V erbintenisgroep
Op 23 januari waren we met een klein groepje
(4 personen) bijeen bij Jaap-Jan en Suzan.
Jaap-Jan was die dag aan zijn enkel geopereerd
en moest het kalm aan doen. Suzanne had een
heerlijke maaltijd bereid en we hebben met elkaar uitgebreid over
klein wel en wee en de ophanden zijnde verkoop van hun huis
en verhuizing gesproken. Het
was een genoeglijke avond. Op
27 februari waren we bijna voltallig bij Wies en Frans. Ook Joep
was tot onze grote vreugde
aangeschoven. Na de maaltijd
kwam ook Paul Thimm en met
de groep bespraken we het jan/
febr. nummer van Doopsgezind
NL, getiteld: Leven uit hoop.
Het artikel van Wieteke van der
Molen ‘Anker voor de ziel’ en de
bewerking van het gedicht van
Vaclav Havel bespraken we met
elkaar. Boeiend en verrijkend voor ieder van ons om stil te staan
bij wat hoop is, verwachting, zekerheid, onzekerheid en wanhoop.
Hoop, dingen doen omdat je vindt dat het gedaan dient te worden.
Niet omdat je weet dat het resultaat zal hebben, of dat je denkt dat
16
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het goed is of goed zal aflopen. Nee, dingen doen omdat je diep in
jezelf weet, voelt dat je ze mag/moet doen. Het was een boeiende
avond, waarbij we ook genoten hebben van de aanwezigheid van
Paul Thimm.
Op 2 april komen we weer bij elkaar bij Ankie in Prinsenbeek. Dan
gaan we enkele liederen en teksten van Huub Oosterhuis met elkaar beluisteren en doorspitten.
Namens de verbintenisgroep, Frans van Berkum

3.3 K ring T ilburg
Op dinsdag 12 februari kwamen we bijeen een bij Wies en Frans
in Dongen. We spraken over hoofdstuk 7: ‘Hullie en zullie’.
We werden door het lezen van Mattheüs 13, 24-30 gedwongen om
na te denken of we direct dan wel later moeten gaan wieden tussen het opkomende zaad op de akker…. Een verduidelijking kwam
uit de bundel. Het onkruid, dat de duivel ’s nachts over de akker
had gestrooid heet in deze gelijkenis zizania. Daarmee wordt waarschijnlijk een soort graan bedoeld dat in de beginfase erg op tarwe
lijkt, maar giftig is. Pas als het volgroeid is blijkt het verschil tussen
beide: zizania is dan zwart. Dit werpt voor ons een heel ander licht
op de woorden van de landheer aan zijn knechten. Ze vragen hem:
“moeten we het onkruid eruit wieden?” En de Heer antwoordt
dan: nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan
lostrekken. Laat beide opgroeien tot de oogst, dan zal ik, wanneer
het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: “Wied eerst het onkruid,
bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan
17
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bijeen in mijn schuur”. Waar komt het onkruid in deze wereld dan
vandaan? Wanneer het onkruid aan te pakken? Jezus zegt er in de
uitleg verschillende zaken over: de duivel ‘diabolos’ de in-de-war
-brenger heeft goede en kwade zaden dooréén gegooid….
Ook in onze wereld schuilt kwaad en verschil tussen goed en kwaad
is vaak moeilijk te onderscheiden. De landheer geeft in het verhaal
aan: het moment van scheiden van goed en kwaad is nog niet daar!
Immers zolang de planten niet volgroeid zijn, is het verschil tussen
goed en kwaad zaad niet te zien Als derde geeft de heer aan dat de
maaiers (niet de huidige knechten) straks in de oogsttijd graan en
onkruid zullen scheiden. Jezus geeft in zijn uitleg aan dat dat engelen zijn. De oogst is het symbool van de Dag des Heren, de Eindtijd,
het Laatste Oordeel; in Jezus tijd dacht men dat die tijd zeer nabij
was. Jezus geeft in de gelijkenis a.h.w. ook aan dat wij mensen ons
niet met die eindtijd te bemoeien hebben. De tijd, Gods tijd, zal komen en zijn helpers zullen er zich mee bemoeien, niet wij mensen.
Discussie in onze groep kon en kan natuurlijk niet uitblijven… wij
bewogen mensen die zo vaak zeggen: “niets doen is geen optie”,
dan kies je de kant van de vijand. We hebben heel wat besproken
met elkaar. Hebben wij zelf eigenlijk een verwachting t.a.v. een
eindtijd? Speelt die een rol in ons leven, in onze keuzes?
Op 19 maart kwamen we bij elkaar bij Jaap-Jan en Suzan. Allereerst
boden we hen in verband met de verhuizing naar Duiven in april
een bak met bloeiende plantjes aan; als fleurig afscheid hier, als
hoopvol en nieuw begin daar in Duiven.
Vervolgens bogen we ons weer over ons tekstboek: pagina 86 ‘Uit
het leven gegrepen’, waarin de tuinierder wordt geconfronteerd
met zevenblad. Zevenblad moet je bij voortduring bestrijden, je
18
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moet het met wortel en tak uitrukken. De enige andere effectieve
oplossing is: verhuizen. We hebben met elkaar hartelijk gelachen
en vervolgens heel serieus met elkaar gesproken over taal: Huub
Oosterhuis: “taal kan alleen verwoesting zaaien en van ons doen
geen daad beklijft”. We zien in het gedicht (Lied 601 uit het Nieuwe
Liedboek) ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ dat daar verwoord
wordt, wat taal kan aanrichten. Het begint met mensen of groepen net iets anders te benoemen en geleidelijk leidt het via veranderend en uiteindelijk stigmatiserend taalgebruik, tot pesten en
buitensluiten. Hoe alert zijn wij mensen op dergelijke uitlatingen.
Doen wij er het zwijgen toe of laten we zo nu en dan onze stem
horen. Zouden we dat vaker moeten doen? Discussievragen die
ons aan het denken zetten. Ook in de politiek zien we taal soms
verworden tot niets ontziend wapen.
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Wij die met Kerst het licht hebben verwelkomd en nu uitzien naar
Pasen, laten wij ons spreken en onze daden enten op het licht. Met
Oosterhuis zingen en weten we: “Alles zal zwichten en verwaaien, wat op het licht niet is geijkt. Licht, laatste woord van Hem die
leeft”.
Op 11 april komen we ‘s avonds weer bijeen bij Sitie Schermer in
Kaatsheuvel. We gaan dan verder met pag. 87 ‘Kunst in woord en
beeld’.
Namens de Kring, Frans van Berkum

3.4 E etgroep
De afgelopen periode is de eetgroep weer twee keer bij elkaar
geweest. De eerste keer was op 27 januari in Eindhoven.
Hier hebben we na de lunch met elkaar naar elkaars uitgekozen
muziek geluisterd en besproken waarom dit je/ons iets doet. Mooi
om te zien dat het spectrum zo heel erg divers is, van Doe Maar tot
Jan de Haan. De afgelopen keer was op 22 februari in Breda. Na een
pannenkoekenmaaltijd hebben we aan de hand van het lied ‘Geen
nieuws, is goed nieuws’ van De Kast het gehad over het nieuws,
berichtgeving en hoe dat ons en onze omgeving beïnvloedt.
De komende keer is al geweest tegen de tijd dat u dit leest, namelijk op 31 maart. Dan doen we mee met de do-re-lu muziekdienst in
Eindhoven gevolgd door de lunch en misschien nog een kort opvolgend programma.
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De keren daarna zijn in ieder geval:
• Zondag 26 mei, diner, 17:00 uur, locatie n.t.b.
• Zondag 23 juni, BBQ, 16:00 uur,
locatie: Pastoor Gillisstraat 40, Rijen
David Peters
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P asen
Want als Hij is opgestaan vannacht
dan ook onze moed
om te doen als Hij.
Want als Hij is opgestaan
in deze vroege ochtend
dan ook onze wil om Hem te volgen.
Want als Hij is opgestaan
dan ook ons geloof
dat het donker niet het laatste woord spreekt.
Als er iets nieuw is deze dag
is het onze liefde, gebroken uit Hem
en bestemd voor de wereld.
Want als er iets is opgestaan
is het ons antwoord op: ‘Heb je me lief?’
uit:
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G efeliciteerd

jarigen !

13 april – mevr. E. Kriens
18 april – mevr. A.N. Broese van Groenou- Heuff
20 april – mevr. M. Peters-Mathijsen
21 april – mevr. R.S. Rompen-Phaff
23 april – mevr. P.H. Kisjes
24 april – dhr. R. Jansen
20 mei – mevr. M.M. Phaff-Schaap
24 mei – dhr. J.B.A. Hulshoff
29 mei – mevr. G.A. Reinhold-Scheuermann
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