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1 Niet alleeN met PiNkstereN

Dit prachtige lied staat in ons Liedboek ‘Zingen en bidden in huis 
en kerk’ (Lied 691). De tekst raakt mij. Marijke de Bruijne schreef 
het, de melodie is van Gon Voorhoeve:

1 De Geest van God waait als een wind
 op vleugels van de vrede,
 als adem die ons leven doet,
 deelt ons een onrust mede
 die soms als storm durft op te staan,
 geweld en kwaad durft tegengaan,
 een koele bries die zuivert.

2 Die Geest van God is als een vuur,
 als vlammen fel bewogen,
 verterend wat aan onrecht leeft,
 een gloed vol mededogen.
 Een vonk van hoop in onze nacht,
 een wenkend licht dat op ons wacht,
 een warmt’ in hart en ogen.

3 In stilte werkt de Geest van God,
 stuwt voort met zachte krachten,
 een wijze moeder die ons hoedt, 
 een bron van goede machten.
 Zij geeft ons moed om door te gaan,
 doet mensen weer elkaar verstaan,
 omgeeft ons als een mantel.

Het is een pinksterlied, maar dit lied hoef je natuurlijk niet alleen 
met Pinksteren te zingen. In de drie coupletten wordt met drie 



De Ark         jrg 19  nr 3  

2

beelden beschreven, ja zelfs geschilderd hoe Gods Geest werkt.

In het eerste couplet wordt met een bijbels beeld Gods Geest ver-
geleken met een wind. Het Hebreeuwse ‘ruach’ en het Griekse 
‘pneuma’ drukken meer uit dan ons Nederlandse woord ‘wind’. Het 
betekent naast ‘geest’ ook ‘adem’, ‘storm’, ‘bries’, kortom dat wat 
met blazen en turbulentie te maken heeft. Met andere woorden 
Gods adem/geest/wind inspireert ons, brengt ons in beweging te-
gen geweld en kwaad en zet ons in dienst van de vrede. De ‘wind-
kracht’ van Gods Geest varieert van een koele bries (windkracht 3) 
tot een orkaanachtige storm (windkracht 9). Zo werkt God – soms 
verfrissend, soms ruw en onstuimig, zodat we onrustig worden en 
wakker schrikken.

In het tweede couplet staat vuur centraal. Gods Geest is ‘hartver-
warmend’ en ‘lichtgevend’. Maar zij kan ook verterend en zuive-
rend werken, zoals een wond kan genezen door een desinfecte-
rend middel. Dit vuur van God brandt als kampvuur: het is een licht 
in de nacht en warmte als we rillen van de kou in de wereld. Als dat 
vonkje op ons overslaat, groeit het vuur en laait het op. Zo kunnen 
we licht en warmte uitstralen in onze gemeente en naar buiten toe 
naar de omgeving waarin we wonen en werken.

Het derde couplet laat ons zien dat Gods Geest ons stille kracht en 
vastigheid geeft. Met zachte krachten worden we voortgestuwd. 
Wat voor zachte krachten? Misschien een woord of een gebaar van 
liefde dat ons weer op de been helpt, een zetje geeft of troost. Die 
Geest – die niet alleen beperkt is tot Pinksteren – geeft ons gebor-
genheid – zoals een moeder haar kind in bescherming neemt. Gods 
Geest wil ons troosten, maar ook uit gevoelens van machteloos-
heid en berusting halen.
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Soms werkt de Heer in welda-
dige stilte, dan weer luid en op-
zienbarend als een knetterend 
vuur of een razende storm. Met 
Pinksteren hebben christenen 
overal ter wereld bijzondere 
aandacht voor het veelvormige 
werk van God door zijn Geest. 
Gods Geest verbindt ons met el-
kaar. Ook wij als Doopsgezinde 
Gemeente Breda vieren dat God 
nog steeds in en door mensen, 
in en door ons werkt – soms 
zachtjes en dan weer krachtig.

Akke-Clara Thimm-Stelwagen

mededeliNgeN

•	 Vakantie predikanten 
Van 3 t/m 6 juni zijn onze predikanten afwezig. 
Van 16 juli t/m 6 augustus zijn onze predikanten met 
vakantie.

 In dringende gevallen kunt u contact op nemen met de 
kerkenraad. 

•	 Verhuisd 
Vanaf 3 juni is het nieuwe adres van Rob Rauch: 
Händellaan 84 
4837 EB Breda
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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

 28 mei Kring Tilburg bij Wies en Frans
 20 juni Bijbelkring bij Anneke Polling

2 kerkdieNsteN & ageNda

dieNsteN

 2 juni Het Klooster in Bavel 10.30 uur
   br. Frans van Berkum
 30 juni Het Klooster in Bavel 10.30 uur
   ds. Akke Clara Thimm-Stelwagen
 7 juli Zomerdienst Grote Kerk Breda 10.30 uur
 14 juli Zomerdienst Grote Kerk Breda 10.30 uur
 21 juli Zomerdienst Grote Kerk 10.30 uur
 28 juli Zomerdienst Grote Kerk 10.30 uur
 4 aug. Zomerdienst Grote kerk 10.30 uur
 11 aug. Zomerdienst Grote Kerk 10.30 uur
   ds. Maaike Rosen Jacobson & ds. Paul F. Thimm
 18 aug. Zomerdienst Grote Kerk 10.30 uur

De ledenvergadering die gepland was op 28 mei
is verzet naar 23 oktober 2019,

vanwege het klaarmaken van de financiële stukken.
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3 VaN de kerkeNraad

Op 8 mei vergaderde de kerkenraad. Onze penningmeester 
Jeroen van Harskamp gaf aan dat zowel zijn werk als zijn 
thuissituatie heel erg druk zijn en hij tot zijn grote spijt het 
penningmeesterschap moet neerleggen.

Wij hebben daarvoor alle begrip en vragen u daarom dringend:
wie kan en wil de taak van Jeroen overnemen?
Dat hoeft niet persé iemand uit onze eigen kring te zijn, iemand 
‘van buiten’ die dit eventueel tegen een redelijke vergoeding wil 
doen is ook van harte welkom. Als u zich geroepen voelt of iemand 
anders weet dan graag doorgeven aan de secretaris.

Verder werd er vooruitgedacht naar de startzondag op 1 septem-
ber en de kerstviering op 18 december. Wie hier over mee wil den-
ken en/of mee wil werken is van harte welkom!

De volgende vergadering is gepland op 12 juni.

Namens de kerkenraad,
Marjolein Peters, secretaris

Wie
wordt 
onze nieuwe
penningmeester?
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4 VerslageN kriNgeN & groePeN

4.1 kriNg tilburg

Donderdag 11 april waren we 
met zijn zessen bijeen bij Sitie. 
We namen 19 maart al afscheid 
van Jaap Jan en Suzan, maar ze 
waren deze keer echt voor het 
laatst in onze kring.

Met elkaar namen we het laat-
ste stukje van de bundel Blinde 
Vlekken door en we spraken 
met elkaar af dat we op dinsdag 
28 mei als afsluiting van het sei-
zoen bij Wies en Frans samenkomen rond 18.00 uur om het seizoen 
af te sluiten.

De kring wordt nu wel erg klein met vier mensen, dus we zullen ons 
moeten beraden wat we komend seizoen met elkaar gaan doen. 
Daar zullen we u meer over laten horen op de startzondag, begin 
september.

Namens de kring Tilburg, Frans van Berkum
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4.2 bijbelkriNg

In verband met vakantie van Hannah en Anneke kwamen we op 
17 april met een klein groepje bij elkaar bij Wies en Frans.
We bespraken met elkaar Mattheüs hoofdstuk 19.

Discussie, maar ook grote eensgezindheid over vers 7,8 en 9. Wist 
u dat Mozes de mensen geboden had “een akte van afstand mee 
te geven en zich los te maken”? 
(Deut. 24:1)… en Jezus repli-
ceert dan: “omdat Mozes om 
uw verharde hart u heeft toege-
staan u van uw vrouwen los te 
maken.” In een adem vervolgt 
hij dan ook: “maar ik zeg u: wie 
zijn vrouw loslaat en een ander 
trouwt, is een trouwbreker!” 
Trouw, daar hadden we toch 
wel eens vaker over gehoord,  
niet? De God van Israël is zijn 
volk trouw, Jezus blijft zijn Va-
der, zijn roeping trouw tot in de dood… We kennen allemaal het 
lied ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’ etc. Mensen, feilbaar, 
kunnen ondanks intenties tot eeuwige trouw uit elkaar geraken; 
een triest gegeven maar wel een realiteit… God blijft echter trouw, 
zijn liefde voor elk mens blijft….Gods liefde en trouw zijn levens-
lang. Daar worden wij mensen zo nu en dan stil, of zelfs benauwd 
van.

Een ander markant stukje in hoofdstuk 19 is het verhaal van de rijke 
jongeling. Jezus zegt: “makkelijker komt een kameel binnen door 
het oog van een naald, dan een rijke in het koninkrijk van God!” 
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U, als trouwe Bijbelkenners, weet natuurlijk allemaal dat het gaat 
over de poorten in Jeruzalem. Een zwaar beladen kameel, komt 
makkelijk door de hoofdpoort de stad in, maar door een smalle en 
lage stadspoort binnenkomen… een hels karwei. Alle bepakking 
en	 lading	 afladen,	 kameel	 voorzichtig	 door	 de	 poort	 laten	 gaan	
en alle bepakking en lading zelf met hand- en menskracht door de 
smalle poort slepen, om dan vervolgens alle bagage weer op de 
kameel vast te sjorren. De weg van Jezus, van bekering is niet de 
gemakkelijke via de hoofdpoort; nee, die gaat via die smalle stads-
poort…. waar we ons van onze (overtollige bagage / welvaart) 
moeten ontdoen om Sion binnen te komen. Het was een boeiende 
en leerzame middag.
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Op 16 mei kwamen we bij Hannah samen, deze keer met de hele 
groep. We bogen ons over Mattheüs 20. Ook hier weer bekende 
Bijbelverhalen:  U kent het vast: de werkers in de wijngaard. De 
Heer van de wijngaard gunt iedere werker een loon, waarmee hij 
of zij het dagelijks brood kan kopen. Daarna volg het verhaal van 
de twee zonen van Zebedeus: hun moeder wil voor hen vast een 
plaats ter linker en rechter zijde van Jezus (in de hemel) regelen. 
Jezus antwoordt hun moeder: “dat is niet aan mij maar aan de Va-
der”. Als laatste het verhaal van de genezing van de blinden: ze 
schreeuwen om de aandacht van Jezus te trekken: “Heer, ontferm 
u over ons, - o zoon van David!” De schare valt tegen hen uit, dat ze 
zich koest moeten houden, maar ze schreeuwen des te harder… 
Jezus stopt en roept ze toe: “wat wilt ge dat ik voor u doe ?”. Zij 
antwoorden: “Heer, dat onze ogen open gaan!” Ontroerd raakt Je-
zus hun oogleden aan en meteen kunnen ze weer kijken. Jezus is 
bewogen over mensen die hij ontmoet. Zijn wij ook bewogen, als 
we mensen ontmoeten die op ons hun hoop/vertrouwen hebben 
gesteld? Of lopen we liever maar gewoon door…hardhorend met 
een niets en niemand ziende blik?

Donderdag 20 juni komen we voor de laatste keer dit seizoen bij-
een bij Anneke Polling. We hebben dan Pinksteren gehad en gaan 
aan de slag met Handelingen 2.

Namens de Bijbelkring, Frans van Berkum
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4.3 VerbiNteNisgroeP

Op de tweede dag in april waren we te gast 
bij Ankie en Guus in Prinsenbeek. Marianne 
Phaff kwam voor het eerst in onze groep. 

Na een heerlijke maaltijd beluisterden we met 
elkaar enkele liederen van Huub Oosterhuis, 
gezongen door zijn dochter Trijntje. Het album ‘Mensen veel ge-
luk’, uitgebracht voor zijn 85e verjaardag bevat een aantal mooie 
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liederen. We waren onder de indruk dat Huub Oosterhuis als jonge 
vader in het geboortejaar van Trijntje het lied schreef: “Ken je mij, 
wie ken je dan…. Ken jij mij beter dan ik…” etc. Trijntje zingt dit nu 
ruim 40 jaar later. De muziek is van Stijn van der Loo en de piano-
begeleiding van Hans Vroomans. Een betoverend samenspel, van 
woord, stem en muziek. We hebben diverse nummers beluisterd 
en genoten van de muziek, stilte en met elkaar uitgewisseld wat 
het	bij	ons	opriep.	Ankie	bedankt	voor	deze	fijne	avond.	Jaap	Jan	
en Suzan waren er deze keer voor het laatst en kregen een kaart 
met een afscheidsgroet mee. Als ze samen een beetje op orde zijn 
in het Gelderse Duiven, gaan we met elkaar hen een keer opzoe-
ken. 

Na het zomerreces en de startzondag komt deze huiskamerclub 
weer bij elkaar om met elkaar te eten en het gesprek aan te gaan.

Namens de verbintenisgroep, Frans van Berkum
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5 VakaNtiewekeN Fredeshiem

5.1 Zomerweek met Chagall

Eiderberg 2 | 8346 KL Steenwijk-de Bult
T 0521 535 100 | E info@fredeshiem.nl
zaterdag 20 juli – zaterdag 27 juli 2019

We	ontvangen	u	graag	vanaf	15.00	uur	met	een	kopje	koffie	of	thee	
in ‘uw’ huiskamer en maken nader kennis met de andere deelne-
mers. Dagelijks serveren wij het ontbijt, de lunch en een 3 gangen-
diner in ons restaurant. 

Gastenleiding: Ineke Reinhold, Loes Prakke en Ineke Verhulst.

We bieden deze week een scala van mogelijkheden waaraan u 
deel kunt nemen: tekenen en schilderen, of mandala tekenen. Een 
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dagtocht naar een museum, le-
zingen over Chagall en zijn wer-
ken. Er ligt een puzzel en er is 
een kast met spelletjes. Gezellig 
winkelen in Steenwijk behoort 
ook tot de mogelijkheden.
Uiteraard kunt u er zelf op uit 
om	 te	 fietsen	 of	 te	 wandelen.	
Ook is er iedere avond de moge-
lijkheid om een avondsluiting bij 
te wonen met een verhaal dat 
Chagall ooit uitbeeldde.

Voor reservering zie hierboven het adres, telefoon of email.
Eenpersoonskamer € 699,00 p.p.
Tweepersoonskamer  € 629,00 p.p.

Voor vrijplaatsenfonds aanvragen bij Ineke Reinhold
T 020 67 08 312 / 0346 564 128 | E reinhold8@chello.nl.

5.2 Zomerweek Fredeshiem augustus

Eiderberg 2 | 8346 KL Steenwijk-de Bult
T 0521 535 100 | E info@fredeshiem.nl
zaterdag 3 augustus – zaterdag 10 augustus 2019

We	ontvangen	u	graag	vanaf	15.00	uur	met	een	kopje	koffie	of	thee	
in ‘uw’ huiskamer en maken nader kennis met de andere deelne-

Marc Chagall: David en zijn harp,
lithografie, 1956.
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mers. Dagelijks serveren wij het ontbijt, de lunch en een 3 gangen-
diner in ons restaurant. 

Gastenleiding: Anneke Bos.

We bieden deze week een scala van mogelijkheden waaraan u 
deel kunt nemen: een dagtocht naar Friesland, een lezing, gezellig 

winkelen in Steenwijk. Er liggen puzzels en er is een kast met spel-
letjes,	en	uiteraard	kunt	u	erop	uit	om	te	fietsen	en	te	wandelen.	
Fredeshiem ligt midden in de natuur! 

Voor reservering zie hierboven het adres, telefoon of email.
Eenpersoonskamer € 699,00 p.p.
Tweepersoonskamer € 629,00 p.p.
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Voor vrijplaatsenfonds aanvragen bij Ineke Reinhold
T 020 67 08 312 / 0346 564 128 | E reinhold8@chello.nl.

5.3 shakesPeare weekeNd oP Fredeshiem 
 eN sameN Naar dieVer

Eiderberg 2 | 8346 KL Steenwijk-de Bult
T 0521 535 100 | E info@fredeshiem.nl
zaterdag 17 augustus – maandag 19 augustus 2019

We	ontvangen	u	graag	vanaf	15.00	uur	met	een	kopje	koffie	of	thee.	
Na het diner staat de bus klaar om u naar de voorstelling Maat voor 
Maat bij het Shakespeare Theater in Diever te brengen. Maat voor 
Maat is een komedie over een ernstig onderwerp, het gaat over 
gerechtigheid en medelijden. Met als belangrijkste vraag of het 
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mogelijk is om met gelijke maten te meten in een wereld waarin 
iedereen liegt. Maat voor Maat is een van de laatste komedies die 
William Shakespeare heeft geschreven.

Gastenleiding: Marijke en Aldert Husslage / Sybout en Anna van 
der Meer.

Bij terugkomst wacht u een heerlijk bittergarnituur en besluiten we 
met een gezellige avond.
In Fredeshiem liggen puzzels en er is een kast met spelletjes. Ui-
teraard	kunt	u	er	zondag	ook	op	uit	 trekken	om	te	fietsen	en	te	
wandelen. Fredeshiem ligt midden in de natuur! Het is ook moge-
lijk zondagavond nog eens met elkaar in gesprek te raken over het 
onderwerp.

Wij hebben een beperkt aantal kaarten ingekocht, dit arrangement 
kan tot 1 juni 2019 worden gereserveerd in verband met de reserve-
ring van de theatertickets. 

Eenpersoonskamer € 225,00 p.p.
Tweepersoonskamer € 205,00 p.p.

5.4 kerstweek oP Fredeshiem

Eiderberg 2 | 8346 KL Steenwijk-de Bult
T 0521 535 100 | E info@fredeshiem.nl
zaterdag 21 december – zaterdag 28 december 2019

Een heerlijke en gezellige week in kerstsfeer op Fredeshiem.
We	ontvangen	u	graag	vanaf	15.00	uur	met	een	kopje	koffie	of	thee	
in ‘uw’ huiskamer en maken nader kennis met de andere deelne-
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mers. Dagelijks serveren wij het ontbijt, de lunch en een 3 gangen-
diner in ons restaurant. 

Gastenleiding afwisselend: Henk en Laura Dikker Hupkes / Annie. 

We bieden deze week een scala van mogelijkheden waaraan u deel 
kunt nemen, kerststukjes maken, een lezing, vaartocht met een 
bus naar Giethoorn, gezellig winkelen in Steenwijk en natuurlijk 
kunt	u	erop	uit	om	te	fietsen	en	te	wandelen.	
Uiteraard verzorgen wij de kerstdienst en op beide kerstdagen een 
heerlijk kerstdiner.

Eenpersoonskamer € 749,00 p.p.
Tweepersoonskamer € 644,00 p.p.

Voor vrijplaatsenfonds aanvragen bij Ineke Reinhold
T 020 67 08 312 / 0346 564 128 | E reinhold8@chello.nl.
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5.5 oud & Nieuw oP Fredeshiem

Eiderberg 2 | 8346 KL Steenwijk-de Bult
T 0521 535 100 | E info@fredeshiem.nl
zaterdag 28 december 2019 – zaterdag 4 januari 2020

Gastenleiding: o.a. Raang en Liedeke Boer Iwema.

We bieden deze week een scala van mogelijkheden waaraan u deel 
kunt nemen: tekenen en schilderen, of mandala tekenen. Een dag-
tocht naar een museum, een lezing naar aanleiding van het nog te 
bepalen thema. Er ligt een puzzel en er is een kast met spelletjes. 
Gezellig winkelen in Steenwijk behoort ook tot de mogelijkheden. 
Uiteraard	kunt	u	er	zelf	op	uit	om	te	fietsen	of	te	wandelen.	Ook	is	
er iedere avond de mogelijkheid om een avondsluiting bij te wonen 
met een verhaal dat bij het thema past.
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We	ontvangen	u	graag	vanaf	15.00	uur	met	een	kopje	koffie	of	thee	
in ‘uw’ huiskamer en maken nader kennis met de andere deelne-
mers. Dagelijks serveren wij het ontbijt, de lunch en een 3 gangen-
diner in ons restaurant.

Natuurlijk ontbreekt de oliebol niet op oudjaarsavond en gaan we 
ook dit jaar traditioneel ‘knieperties’ bakken!

Eenpersoonskamer € 749,00 p.p.
Tweepersoonskamer € 644,00 p.p.

geFeliCiteerd jarigeN!

23 juni – dhr. L van den End

27 juni – mevr. M. van Hilten-Otto

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

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

16 juli – dhr. R. de Slegte

23 juli – A.C. Thimm-Stelwagen

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

25 juli – dhr. F. van Berkum

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




