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1 Ter overdenking

Eens gingen de bomen eropuit om een koning te kiezen.

Ze vroegen de olijfboom: “Wilt 
u onze koning zijn?” Maar de 
olijfboom antwoordde: “Zou ik 
ophouden mijn olie af te staan, 
waarmee mensen en goden 
worden vereerd, om wat te 
wuiven boven de andere bo-
men uit?” Toen vroegen ze het 
aan de vijgenboom: “En u, wilt 
u onze koning zijn?” Maar de 
vijgenboom antwoordde: “Zou 
ik ophouden mijn zoete vruch-
ten af te staan, om wat te wui-
ven boven de andere bomen 
uit?” Toen vroegen ze het aan 
de wijnstok: “En u, wilt u onze 
koning zijn?” Maar de wijnstok 
antwoordde: “Zou ik ophouden 
mijn sap af te staan, dat goden 
en mensen verblijdt, om wat te 
wuiven boven de andere bo-
men uit?”

Ten slotte vroegen de bomen 
aan de doornstruik: “En u, wilt u 
onze koning zijn?” En de doorn-
struik antwoordde: “Als u mij 
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werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn 
schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn tak-
ken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren.”

Dit sprookje is te lezen in het boek Rechters, hoofdstuk 9. Eigenlijk 
is dat niet zo’n bekend Bijbelboek. Het beschrijft de periode van 
de vestiging in het beloofde land Kanaän; dat was natuurlijk geen 
leeg land toen het volk Israël daar aankwam. Er woonden allerlei 
volkeren en die waren niet van plan om zonder slag of stoot dat 
vreemde volk hun gebied af te staan. Je vindt er een hele geschie-
denis van de wording van een volk en het vinden van een eigen 
plaats in de regio. Die rechters waren de leidende figuren, mannen 
en vrouwen die zowel bestuurlijk als militair het voortouw namen 
bij de verovering van het land en de opbouw van een bestaan. Tel-
kens komt hetzelfde thema terug: ontrouw aan God leidt tot on-
derdrukking en rampspoed, maar berouw en inkeer brengen red-
ding en voorspoed.
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De verhalen die in dit boek staan zijn zeker niet altijd zachtzinnig. 
Ze zijn rauw en gewelddadig met soms details die je liever niet had 
willen lezen. Toch is het boeiend om dit Bijbelboek eens helemaal 
door te lezen, want ondanks zijn ouderdom, na 515 v.C., is het ver-
rassend menselijk en actueel. De zomerdiensten in de Grote Kerk 
zijn dit jaar gewijd aan een aantal van die Rechters. 

Dat sprookje van de bomen vertelt Jotam aan de burgers van Si-
chem. Ze hebben net Abimelech, de zoon van Gideon tot hun leider 
gekozen, omdat hij familie van hen was. Het eerste wat Abimelech 
doet is een legertje gewetenloze avonturiers inhuren om al zijn 
broers, er wordt een getal van zeventig genoemd, te vermoorden. 
Alleen de jongste, Jotam, ontsnapt aan het bloedbad. Als de inwo-
ners van Sichem vervolgens Abimelech tot hun koning uitroepen 
vindt Jotam het tijd om hen te confronteren met de keuze die ze 
hebben gemaakt.

Daar gaat dat sprookje dus over: let op welke keuze je maakt. 
Aan wie vertrouw je het leiderschap toe en welke criteria hanteer 
je daar voor. En het gaat niet alleen over leiderschap, maar ook 
over denkbeelden, ideeën, filosofieën die je kunt aanhangen. Hoe 
moeten mensen samen leven in een maatschappelijk verband, is 
er gelijkwaardigheid, aandacht en zorg voor mensen met minder 
vermogens, zijn vluchtelingen welkom en is er respect voor anders-
denkenden? En waar liggen de accenten, wat is belangrijk en wat 
wordt gezien als niet gewenst?

Ook in onze tijd, in onze maatschappij worden die vragen gesteld. 
Iedere keer als er verkiezingen zijn, of als er een nieuwe politieke 
partij opgericht wordt, dan wordt u gevraagd om een keuze te 
maken. Iedere keer als er een vluchtelingencentrum in een stad of 
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dorp gepland is, als het milieu en het klimaat onderwerp van discus-
sie zijn. En zo zijn er vele voorbeelden te vinden die we onderling 
moeten regelen. Niet alleen in wetgeving, maar ook in gezamenlijk 
geaccepteerd gedrag, samen leven en het in grote lijnen eens zijn 
over wat fatsoen is en wat onfatsoen. Ook al lijkt dat ver van de 
Bijbelse boodschap af te staan, het vraagt toch om bezinning op 
de maatschappij, op normen en waarden en de onderlinge relatie 
van mensen. 

De olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok bedanken alle drie voor 
de eer om koning te worden. Ze zijn met hun vruchten al dienst-
baar aan mensen en goden en hebben geen behoefte om boven de 
andere bomen uit te steken, alleen maar te wuiven en hen te over-
heersen. De doornstruik wil wel. Maar wil je wel een doornstruik 
als koning, die dan wel schaduw geeft, maar ook scherpe stekels 
heeft en dreigt met een verterend vuur als hij niet gekozen wordt? 
Denk na en maak een keuze die beantwoordt aan Gods liefde en 
trouw en de wereld zoals Hij die bedoeld heeft. Die oproep van 
Jotam is nog steeds actueel.

Marjolein Peters 

BerichT van de penningmeesTer

Op 8 januari overleed zr. Corrie de Jonge op 91-jarige leeftijd. 
Misschien kent niet iedereen haar meer, want ze was al 
geruime tijd verhuisd naar Hengelo, maar nog altijd van 

harte betrokken bij en verbonden met Breda. Corrie heeft in 
haar testament onze gemeente bedacht met een aanzienlijk 
bedrag van € 4.500,- waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.
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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

 1 september Startzondag 10.30 uur
 12 september Bijbelkring bij Hélène Kisjes 14.00 uur
 22 september Eetgroep, locatie nog te bepalen 17.00 uur
 
NB Verbintenisgroep en Kring Tilburg: data worden vastgesteld
  op de Startzondag

2 kerkdiensTen & agenda

diensTen

 11 augustus Zomerdienst Grote Kerk 10.30 uur
   ds. Maaike Rosen Jacobson & ds. Paul F. Thimm
 1 september Het Klooster Bavel, ds. A. Polling 10.30 uur
   Startzondag, zie pag. xx
 29 september Het Klooster Bavel, ds. Paul F. Thimm 10.30 uur
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3 van de kerkenraad

Zomertijd is komkommertijd, 
dat geldt niet helemaal voor de 
gemeente, want de kerkenraad 
kwam gewoon bij elkaar op 12 juni.

• De startzondag werd besproken (zie pag. xx).

• Op 5 september komt het bestuur van de Ring Zuid West 
Nederland in de personen van ds. Christien Duhoux- Rueb 
(voorzitter) en ds Marijn Vermet (adviseur) op bezoek bij onze 
gemeente. De bedoeling is om te informeren naar de stand 
van zaken in de gemeente en te bespreken wat de Ring voor 
onze gemeente zou kunnen betekenen. Mocht u belangstelling 
hebben en dit gesprek mee willen maken, dan kunt u zich 
opgeven bij ondergetekende. 

• Verder werd er gesproken over de Advents/Kerstviering op 18 
december, regeren is per slot vooruitdenken.

De zomer zullen Jeroen van Harskamp en Joop van der Mei 
benutten om de financiële stukken in de grondverf te zetten.

Noteert u dat alvast in uw agenda, wij zorgen dat u op tijd de 
nodige papieren krijgt.

De volgende vergadering is gepland op 7 augustus.

Marjolein Peters, secretaris

De jaarlijkse ledenvergadering is woensdag 23 oktober
19.30 uur in Het Klooster, Bavel
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4 verslagen kringen & groepen

4.1 kring TilBurg

Op 28 mei kwamen we rond 18.00 uur met de voltallige Kring 
Tilburg bij Wies en Frans in Dongen samen. Het was de laatste 
keer van dit seizoen.

We hadden met elkaar gezorgd voor een heerlijke maaltijd en ook 
het weer werkte mee aan een feestelijke stemming; ds. Paul Thimm 
kon aan het einde van de middag deze keer bij de kring aanschui-
ven. Zoals gewoonlijk was er ook een kort meditatief moment en 
zo rond 21.00 - 21.30 uur ging een ieder weer huiswaarts. Hoewel 
de kring erg klein wordt willen we toch kijken of we het nieuwe sei-
zoen regelmatig bijeen kunnen komen. Op de startzondag zullen 
we daarover iets vertellen.

Namens de kring Tilburg, Frans van Berkum

4.2 BijBelkring

Op 20 juni sloot de Bijbelkring het seizoen 2018-2019 af met een 
gesprek over Handelingen 2, het zogenaamde Pinksterverhaal.

Als inleiding op de tekst luisterden we naar een lied uit Taizé: Veni 
Sanctus Spiritus. Het boek Genesis begint met de vermelding van 
Gods geest: “In het begin schiep God de hemel en de aarde. De 
aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag over de watervloed; 
en de Geest van God zweefde boven het water.” (herziene Staten-
vertaling).
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Als het volk Israël vijftig dagen na Pesach bij elkaar komt in Jeruza-
lem voor het Wekenfeest, is er opnieuw sprake van een ingrijpen 
van godswege. De gelovigen worden geraakt, aangeraakt door de 
Geest van God.

Vervuld van Heilige Geest gaan ze in vreemde talen spreken, zodat 
alle vrome mensen uit vele volkeren, die naar Jeruzalem waren ge-
komen voor het Wekenfeest, hen kunnen verstaan. Door de impuls 
van de Heilige Geest verstaan de mensen wat er wordt gezegd. Dit 
verstaan schept een intense eenheid en verbondenheid. De om-
standers begrijpen er niets van en dan komt Petrus even uitleggen 
wat dit allemaal betekent. Volgens ons voegt de uitleg van Petrus 
niets toe aan het verhaal en wij vinden het opmerkelijk dat door de 
woorden van Petrus zoveel mensen tot geloof komen en zich laten 
dopen.

Wij hebben de woorden van Petrus gelaten voor wat ze zijn en heb-
ben geprobeerd onder woorden te brengen op welk moment wij-



augustus | september 2019

9

zelf zo’n impuls van verbondenheid en bezieling hebben ervaren. 
Het was goed om dat met elkaar te delen.

De volgende bijeenkomst zal zijn op donderdag 12 september 2019, 
om 14.00 uur, bij Hélène Kisjes, Concordiaplein 11. We bespreken 
dan Handelingen 3.

Anneke Polling

4.3 verBinTenisgroep

Deze groep ging eind april al met zomerreces. Kamerleden 
zouden er jaloers op zijn.

Inmiddels zijn Jaap Jan en Suzan verhuisd naar 
Duiven. Nieuwe bewoners hebben inmiddels 
hun intrek genomen in de woning in Rijen. De 
verbintenisgroep gaat na het ‘zomerreces’ een 
trip oostwaarts plannen. Afgelopen periode 
brachten Wies en Frans een bezoekje bij Joep 
en Elise. Langzaamaan gaat het beter met hen. Wellicht dat we in 
het nieuwe seizoen hen ook af en toe weer bij de verbintenisgroep 
ontmoeten.

Op de startzondag proberen we de verschillende bijeenkomsten 
en kringen in de agenda vast te leggen.

Namens de kring, Frans van Berkum
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4.4. eeTgroep

Het was weer een gezellige, maar kleine BBQ afgelopen 23 juni. 

Deze keer geen thema, geen opdrachten, geen invulling, alleen 
gezellig bij buurten en een planning maken voor het komende sei-
zoen. Namens de Eetgroep wensen we iedereen een heerlijke zo-
mer toe en graag tot een bijeenkomst in het najaar of later.

Als je een keertje (of vaker) mee wilt eten dan ben je natuurlijk van 
harte welkom. Graag tijdig aangeven bij David Peters,
davidenkim@telfortglasvezel.nl

Om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker aan kunnen schuiven 
gaan we komend seizoen alternerend op de vrijdagavond en de 
zondagavond bij elkaar komen. Zo geven we meer mensen de ge-
legenheid om mee te doen als het hen uitkomt.
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Planning voor het seizoen 2019 – 2020

• Zondag 22 september, vanaf 17.00 uur diner, 
locatie volgt nog

• Vrijdag 25 oktober, vanaf 17.00 uur bij Joop, 
Neubourgstraat 28, Breda

• Vrijdag 13 december, kerstdiner bij David en Kim, 
Past. Gillisstraat 40, Rijen

• Zondag 26 januari, lunch na de dienst bij de Rem. Kerk, 
Dommelhoefstraat 1a, Eindhoven

• Vrijdag 20 maart, vanaf 17.00 diner, 
locatie volgt

• Zondag 26 april, 
tijd en locatie nader te bepalen

• Vrijdag 22 mei, vanaf 17.00 uur diner, 
locatie nog te bepalen

• Zondag 21 juni, BBQ bij David en Kim, 
Past. Gillisstraat 40, Rijen

Graag tot komend seizoen!
David Peters
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5 sTarTzondag 1 sepTemBer 2019

Na alle vakantieperioden starten we ons kerkelijk seizoen weer 
enthousiast met elkaar op 1 september om 10.30 uur in het 
Klooster te Bavel. U bent daarvoor allen van harte uitgenodigd!

Anneke Polling zal die ochtend voorgaan in de dienst. Zij heeft een 
boeiend verhaal voorbereid dus het zou jammer zijn als u dat mist.
Na de dienst drinken we met elkaar koffie om rond 12.15 uur te ver-
trekken voor de lunch. ‘De Uitdaging’ Dorpstraat 40 in Ulvenhout 
ontvangt ons met een heerlijk kopje soep, en lekkere broodjes.

Na de lunch starten we als gemeente met een kleine verrassing 
voor u. Geen bijbelquiz, geen sportieve hoogstandjes maar wel iets 
boeiends, ingewikkeld misschien, maar ook prachtig en van kunst-
historische waarde… Ook komt u iets meer van deze streek te we-
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ten, die voor velen van ons niet ons ‘moers-land’ is… kortom een 
uitdaging. Die gaan we met elkaar aan in de erkerkamer aldaar. Tot 
slot besluiten we met elkaar de middagbijeenkomst met een kop 
thee, koffie of iets fris, waarna we ‘een wereld wijzer’ weer huis-
waarts gaan.

Opgave tot uiterlijk zondag 25 augustus,
bij Frans van Berkum en/of Wies du Rieu:

fransenwies@kpnplanet.nl
0162-314690 / 06-82842762 (mobiel Frans)

6 geïnspireerd…

Van zondagavond 2 juni tot en met vrijdag 7 juni waren mijn 
man Paul en ik op een studiereis met 13 andere Doopsgezinde 
voorgangers. We waren in het studiecentrum van de Quakers in 
Birmingham (VK): Woodbrooke.

Met die plaats hebben Doopsgezinden een bijzondere connectie, 
want de Gemeentedagbeweging stond in de jaren twintig van de 
vorige eeuw aan de wieg van de verschillende broederschaps-
huizen zoals Mennorode, Fredeshiem, Aardenburg, Bilthoven en 
Schoorl. Wie had kunnen vermoeden, dat een kleine eeuw later 
datzelfde Woodbrooke voor onze geloofsgemeenschap een bron 
van inspiratie zou kunnen worden? 
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We kregen een training op het 
gebied van spiritueel leider-
schap (soulful leadership), on-
der leiding van Margaret Be-
nefiel die zich bezighoudt met 
organisaties en spiritualiteit. Ze 
is directeur van de organisatie 
Shalem Institute for Spiritual 
Formation (www.shalem.org) 
en geeft trainingen aan mana-
gers, voorgangers en directeu-
ren over leiderschap vanuit een 
diepere laag. Ze brengt leiders 
in verbinding met de vraag: ‘Waar gaat het echt om?’. Ze is in haar 
training niet gericht op hoe kunnen leiders winst maximaliseren of 
hoe komen we aan meer klanten of leden, maar: ‘Waar gaat het 
eigenlijk om? Wat is er echt nodig in een organisatie om haar doel 
te bereiken?’ 

Mevr. Benefiel gaf de training vanuit haar (Quaker) spiritualiteit. 
Dat betekent dat stilte en vertrouwen op Gods Geest een belang-
rijke rol spelen. Volgens haar gaat leiderschap vanuit spiritualiteit 
er om dat je je bewust wordt van wat God aan het licht wil bren-
gen. Dat je ontvankelijk wordt voor wat zich wil openbaren en dat 
je daarbij aansluit. 

Daarom nam stilte een belangrijke plaats in binnen de training. We 
werden gedragen door het samen stil zijn in ontvankelijkheid, door 
samen te zingen en door samen in gesprekken op zoek te gaan 
naar bezieling en geestdrift. Onderwerpen die aan bod kwamen 
waren onder meer bezieling in het werk, leiderschap en verande-
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ring in organisaties en geweldloos communiceren. Benefiel intro-
duceerde ons in leerzame vakliteratuur. 

De benadering van Benefiel stoelt op een gedegen academische 
basis. Onze training in Woodbrooke was een kennismaking met 
het omvangrijke programma dat Benefiel verzorgt en dat twee jaar 
duurt. Benefiel werkt vanuit moderne inzichten in onder meer ma-
nagementtheorie en organisatiepsychologie. 

Het was geweldig om vier dagen met collega’s zo intensief naar 
verbinding met God en met elkaar te zoeken, en het samen te erva-
ren! Samen stil zijn is een manier van focussen op iets, openstellen 
voor wat er komt. Het is ook een soort onthaasting, loslaten, oefe-
nen in geduld. En in de stilte gebeurt er iets: vaak wordt de commu-
nicatie na de stilte anders. Effectiever, bescheidener, je komt eer-
der tot de kern van problemen. Paul merkte schertsend op: ‘bidden 
spaart tijd en geld’, en echt: zo kan het zijn als je je open stelt voor 
Gods Geest: in stilte…
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Het riep veel op bij onze groep. 
Onder meer kwam bij ons de 
vraag boven hoe wij met el-
kaar op verschillende niveaus 
leiding geven aan onze broe-
derschap en onze gemeenten. 
Hoe kunnen we de inzichten 
– en misschien elementen uit 
deze training – toepassen voor 
ons werk in de gemeenten. En 
hoe kunnen we elkaar blijven 
stimuleren en inspireren in de 
toekomst. Want deze vier da-
gen in Woodbrooke waren ook 
goed voor de groepsgeest van 

ons predikanten. De band onderling is gegroeid en verstevigd – de 
band met elkaar, en met de Eeuwige.

Aan dit artikel is gewerkt door
Annegreet van der Wijk,

Fulco van Hulst en
Akke-Clara Thimm-Stelwagen



augustus | september 2019

17

meegenomen uiT WoodBrooke

Gods’ droom, gedicht van Charles Péguy
vertaald door Jelle Waringa en Wiske Beuker

God zei: Ik zal zelf een droom in jou dromen
goed dromen komt van mij, weet je.

Mijn dromen lijken onmogelijk,
nauwelijks praktisch en ook niet voor de voorzichtige man of vrouw
een beetje riskant, soms 
een beetje onbezonnen, wellicht.

Een aantal van mijn vrienden blijft liever lekker zitten
een dutje doen, geen beeld voor ogen.

Maar van hen die mijn dromen delen
vraag ik wat geduld,
een beetje humor,
een vleugje moed
en een luisterend hart – ik doe de rest wel.

Dan zullen ze het wagen en zich verbazen over hun durf:
rennen en hun snelheid bewonderen;
bouwen en vol ontzag zijn
over de schoonheid van hun gebouw.

Je zult me vaak tegenkomen
wanneer je werkt in je broeders en zusters die het risico delen
in je vrienden die in je geloven
genoeg om hun eigen dromen te delen,
hun eigen handen,
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hun eigen harten,
aan jouw gebouw.

En de mensen die in jouw pad staan,
blijf even bij ze
en loop door, wetende dat zij ook een droom kunnen vinden.

Er zullen zonovergoten dagen zijn
en soms een beetje regen – 

Een beetje afwisseling afkomstig van mij.

Dus kom maar, wees tevreden. 

Het is mijn droom die je droomt,
mijn huis dat je bouwt,
mijn zorg die je voelt
mijn liefde die je deelt
en dit is waar het om draait.

Charles Péguy (1873–1914)
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gefeliciTeerd jarigen!

15 augustus – dhr. J. van Harskamp

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

20 augustus – mevr. M.L. du Rieu

1 september – dhr. M.J. van der Waaij

1 september – dhr. D. Peters

4 september – dhr. P. Beun

22 september – dhr. G.S. Schaafsma

26 september – dhr. K.J. van Hilten

7 geloven meT een glimlach

Tijdens een warme zondag wil de dominee aan 
de preek beginnen. Hij zegt: “Mensen, ik heb een 
lange en een korte preek voor u. We gaan nu eerst 
collecteren, en afhankelijk van hoeveel er in de col-
lectezak terecht komt, kies ik welke preek ik ga houden.”




