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1 Voor wie na mij komen

Een rabbi was aan het wandelen. Hij zag een man die een 
johannesbroodboom plantte. Hij spreekt die man aan:
“Wanneer gaat die boom vrucht dragen?”
“Over zeventig jaar.” antwoordt de man hem.
“O, maar waarom plant u niet een boom die sneller vrucht 
draagt? – U zou er dan zelf van kunnen profiteren.”
“Rabbi, mijn hele leven heb ik kunnen oogsten van bomen die ik 
niet zelf geplant heb. Daarom plant ik nu een boom voor hen die 
na mij komen.”

Dit gesprek tussen de rabbi en de boomplanter raakt mij door zijn 
eenvoud en wijsheid. En het zet me aan het denken, omdat die man 
van de ‘boomplant-actie’ anders denkt en handelt dan wij meestal 
gewend zijn te denken en te handelen.

- Hoe oud is die boomplanter? Is hij van mijn leeftijd of jonger of 
ouder? – Het wordt niet gezegd.

- Ja, en waarom plant hij niet een boom waarvan hij al zélf de 
vruchten kan plukken?

Ik hoor hem niet mopperen over jongeren die alleen aan zichzelf 
denken. Ik zie hem ook niet alleen voor zichzelf zorgen zo van 
“help uzelf, zo helpt u God”.

Blijkbaar is hij zich bewust van wat hij gekregen heeft van vorige 
generaties. Hij is er dankbaar voor en geniet ervan.
Tegelijkertijd wil hij voor wie na hem komen – voor de komende 
generaties – ook iets achterlaten, waar ze dankbaar van kunnen 
genieten. Hij verplaatst zich in anderen.
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Hij gelooft en vertrouwt in de toekomst. Hij durft ver vooruit te 
denken en niet alleen aan nu. Zijn motto luidt niet ‘het zal mijn tijd 
wel duren’ of ‘après moi la déluge’ (na mij de zondvloed). 
Die eigenwijze boomplanter kiest er bewust voor om aan mensen 
te denken die jonger zijn dan hij en iets voor hun bestaan te doen. 
Zij moeten ook iets te eten, te leven en te genieten hebben. Dat 
gunt hij hen van harte, zoals zijn voorouders vooruit dachten en 
wilden dat hij het goed of zelfs beter dan hen zou hebben. 

Hij plant niet een hele boomgaard. Daar heeft hij waarschijnlijk 
helemaal niet de energie en het vermogen voor. Hij doet wat hij 
kan en plant één boom die ook nog eens veel tijd nodig heeft om 
te groeien en vruchten te geven. Ik bewonder zijn geduld, zijn ver 
vooruitziende blik, zijn wijze zorgzaamheid voor mensen die hij 
niet eens kent.
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Dat is duurzaamheid: niet alleen bomen omhakken, maar nieuwe 
planten. Niet alleen aan jezelf denken: ‘wat heb ik eraan’, maar ook 
‘wat hebben anderen eraan, na mij’.
Niet alleen sparen voor jezelf, maar investeren en risico nemen om-
wille van hen die na mij komen. Weten dat je al profiteert van wat 
mensen vóór jou en voor joù gedaan, geplant, gespaard, geïnves-
teerd, gegeven hebben.

Het valt niet mee om ver vooruit in de toekomst te denken zonder 
bang te worden. Maar misschien helpt het om je minder door angst 
en meer door dankbaarheid te laten bepalen. 

Politiek wordt er duurzamer en hoopgevender van. Een geloofsge-
meenschap wordt er duurzamer en hoopgevender van. De schep-
ping van God, de wereld waarin we leven, wordt er duurzamer en 
gelukkiger van. 

Daar geloof ik heilig in: in doorgeven van wat we gekregen heb-
ben – dankbaar en wijs, traditiebewust en toekomstgericht. Ou-
deren voor jongeren en jongeren voor ouderen, samen. Laten we 
het meer en meer wagen om bewust de toekomst vorm te geven 
omwille wie na ons komen en omwille wie voor ons waren. Dat kan 
persoonlijk, maar ook samen, als gemeente.

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

 9 oktober Bijbelkring bij Talleke Harmsen
 16 oktober Kring Tilburg bij Sitie Schermer
 22 oktober Verbintenisgroep bij Ankie Maris 18.00 uur
 23 oktober Ledenvergadering Het Klooster, Bavel 19.30 uur
 25 oktober Eetgroep bij Joop van der Mei 17.00 uur

2 kerkdiensten & agenda

diensten

 3 november Het Klooster Bavel 10.30 uur
   Voorganger nog niet bekend
 1 december Het Klooster Bavel, zr. M. Peters 10.30 uur
   Avondmaalsviering
 8 december Waalse Kerk, Catharinastraat Breda 11.00 uur
   Schalmdienst
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3 Van de kerkenraad

Op 5 september waren ds. Christien Duhoux-Rueb (voorzitter) 
en ds. Marijn Vermet (adviseur) op bezoek namens de Ring 
Zuidwest-Nederland. Zij bezoeken alle gemeenten van de Ring 
om te inventariseren wat er leeft en wat de Ring kan betekenen.

Ook br. Peters als onze vertegenwoordiger bij de Ring was aanwe-
zig. Het werd een heel levendig gesprek, waarbij aangestipt werd 
dat er in korte tijd veel veranderd is voor onze gemeente. De ver-
koop van het gebouw, nieuwe predikanten en nu recent weer het 
vertrek van een predikant. Met name daarover hebben wij onze 
zorg uitgesproken en gevraagd of en wat de Ring hierin voor ons 
zou kunnen betekenen, met name het noodpastoraat.

Verder is er gesproken over een eventuele predikant voor de ver-
strooiing, zoals die er vroeger ook was. Vanuit de Ring werd ge-
vraagd naar een coördinator jeugdwerk; ook zijn ze van plan om 
talenten van broeders en zusters die dat willen op de website te 
vermelden. Op 1 oktober is er een predikantenconvent in Rotter-
dam en op 10 oktober vergadert het bestuur van de Ring. 
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Na het gesprek was er voor iedereen soep en een broodje en had-
den we nog een ‘gewone’ kerkenraadsvergadering. Er werden af-
spraken gemaakt over de afscheidsdienst van ds. Paul Thimm. Op 
zondag 10 november zal hij om 14.30 uur intrede doen in Aalsmeer.
 
Joop van der Mei en Jeroen van Harskamp zijn druk geweest met 
de financiële stukken voor de jaarvergadering.

De volgende vergadering zal zijn op 10 oktober.

Marjolein Peters, secretaris

De jaarlijkse ledenvergadering is woensdag 23 oktober
19.30 uur in Het Klooster, Bavel

Vakantie predikanten

Van 15 t/m 22 oktober zijn uw predikanten
Paul F. & Akke-Clara Thimm-Stelwagen met vakantie.

In dringende gevallen kunt u contact op nemen met
de kerkenraad. 
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4 in memoriam
 abraham Vos (1925 – 2019)

Twee maanden nadat zijn lieve vrouw stierf, overleed Bram. 
Hij deed zijn best om het leven op te pakken, maar zijn echte 
levenslust was weg. We namen op 15 februari afscheid van hem 
met een dienst in de Lambertuskerk te Vught, waarna we hem in 
besloten kring naar zijn laatste rustplaats brachten.

“Doorgrond mij, God en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, 
zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig 
is” staat in Psalm 139, waarvan we gedeelten lazen in de afscheids-
dienst. De tekst past bij Bram, die vele wegen ging verspreid over 
de hele wereld.

Hij werd geboren op 5 juli 1925 in Eindhoven. Hij was de tweede 
zoon van een machinist. Ze hadden het thuis niet breed. Toch kon 
Bram na zijn middelbare schoolperiode werktuigbouwkunde stu-
deren. In de vijftiger jaren kreeg hij werk bij Grasso als construc-
teur-tekenaar. Bij Grasso ontmoette hij Jeantje van Wetten, met 
wie hij in 1955 trouwt. Ze gaan wonen in Basel, Zwitserland. Bram 
was doopsgezind en ook in Zwitserland hadden ze contacten met 
de kerk daar. Toen de kinderen (Marijke en Jan-Frank) geboren 
werden, verhuisden ze naar Nederland. Bram ging werken bij Phi-
lips als Service Engineer in de cryogene (koude) techniek. In deze 
tijd was hij vaak op reis. Waar hij kwam bracht hij kennis en ap-
paraten: in de landbouw, industrie, universiteiten, ziekenhuizen of 
defensie. Wat zag Bram veel van de wereld en wat moet hij veel 
beleefd hebben! Voor de kinderen was hij een zorgzame en rustige 
vader, betrouwbaar en evenwichtig.
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Hij heeft zich voor de doopsgezinden ingezet als voorzitter en pen-
ningmeester in Den Bosch, hij organiseerde mede het studenten-
pastoraat: hij zette zich graag in voor mensen.

Na zijn pensioen ging Bram door met werken in zijn vakgebied. 
Jeanet ging dan vaak mee als hij op reis ging. Toen er kleinkinderen 
werden geboren bleef Bram meer en meer thuis, want hij wilde er 
ook voor hen zijn.

We zijn dankbaar voor het leven van Bram. Hij heeft veel gegeven 
en veel herinneringen nagelaten in de harten van wie hem kenden. 

Machinefabriek Grasso in Den Bosch in de vijftiger jaren.
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5 Verslagen kringen & groepen

5.1 kring tilburg

Door verschillende vakanties is de Kring Tilburg nog niet bijeen 
geweest.

De Kring is ook erg uitgedund: momenteel hebben we nog 4 leden: 
Sitie Schermer, Marianne Phaff, Frans van Berkum en Wies du Rieu. 
Komende keren moeten we toch eens kijken wat we met deze 
kring gaan doen.

Voor dit jaar hebben we de volgende data vastgelegd: 
• woensdag 16 oktober bij Sitie Schermer
• woensdag 20 november eveneens bij Sitie Schermer

Namens de kring Tilburg, Frans van Berkum

5.2 bijbelkring

Na ons zomerreces kwamen we op donderdag 12 september 
bijeen bij Anneke Polling. We wisselden wat ervaringen van de 
vakantie uit, waarna we met elkaar in Handelingen hoofdstuk 3 
doken.

Lukas verhaalt hierin dat Petrus en Johannes een man, die al zijn 
hele leven niet kon lopen, genezen. Ze vertellen de Israëlieten dan 
dat het niet komt door hun eigen kracht of hun geloof komt. Het 
komt door Jezus (3 vers 12). Vervolgens spreken ze over Jezus, die 
de Messias is en die zal wederkeren, zoals door God en zijn pro-
feten in een lang verleden al verteld is. De Bijbel in gewone taal 
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vertaalt in het laatste 
vers in heel eenvoudige 
taal waarover het alle-
maal gaat: Jezus moest 
ervoor zorgen dat jullie 
ophielden met je slech-
te gedrag. Dan zouden 
jullie allemaal gelukkig 
worden. Klip en klaar. 
Heldere taal die nergens 

omheen draait. Wij doopsgezinden zouden vaker een dergelijk hel-
der taalgebruik moeten bezigen.

Voor het komende jaar hebben we de volgende data voor de Bijbel-
kring vastgelegd:
• woensdag 9 oktober bij Talleke Harmsen, Handelingen hfdst. 4
• donderdag 7 november bij Hannah Heerema
• december geen Bijbelkring

2020
• donderdag 9 januari bij Frans en Wies van Berkum-du Rieu 
• donderdag 6 februari bij Joop van der Mei
• donderdag 5 maart bij Heléne Kisjes
• donderdag 2 april bij Anneke Polling
• donderdag 14 mei bij Talleke Harmsen
• donderdag 4 juni bij Hannah Heerema

Mocht u een of meerdere keren willen aansluiten bij de groep, u 
bent van harte welkom!

Namens de Bijbelkring, Frans van Berkum
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5.3 Verbintenisgroep

Sinds de zomervakantie is de 
verbintenisgroep nog niet bij elkaar geweest.

Wies en ik bezochten onze trouwe leden Jaap 
Jan en Suzan in hun nieuwe huis in Duiven, 
waar ze beiden hard bezig zijn het geheel naar hun wensen aan te 
passen. Joep en Elise zijn eveneens druk bezig om hun tuin en erf 
naar hun wensen in te (laten) richten. Een enorme klus, waar ze 
momenteel druk mee doende zijn.

De verbintenisgroep komt meestal rond 18.00 uur bijeen, eet dan 
met elkaar en bespreekt dan een onderwerp uit de krant, de actua-
liteit of wat er op dat moment leeft in de groep. Aangezien met het 
vertrek aan Jaap Jan en Suzan ook deze groep kleiner wordt bent u 
van harte welkom om eens een avond mee te doen.

• dinsdag 22 oktober komen we samen bij Ankie Maris in 
Prinsenbeek

• woensdag 27 november zijn we bijeen in Dongen, bij Frans en 
Wies

Namens de verbintenisgroep, Frans van Berkum



De Ark         jrg 19  nr 5  

12

6 Verslag startzondag 
1 september 2019

Op de eerste zondag in september, een zonnige dag, was de 
start van het nieuwe seizoen. Met een man of twintig bogen 
we ons over Mattheüs 25: 31-46, onderdeel van de zogenaamde 
rede der laatste dingen. De tekst was ons aangereikt door de 
Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk.
Een stevige tekst voor een startzondag!

De voorganger – ondergetekende – vond het jaarthema ‘Vanwaar 
komt mijn hulp’ niet echt aansluiten bij de evangelielezing en koos 
als thema ‘Leven in aandacht’. Het accent lag op het doen van 
barmhartigheid: aandacht voor de ander, aandacht voor jezelf. On-
danks de zwaarte van het onderwerp werd het toch een feestelijke 
dienst, vooral ook door de muzikale bijdrage van Rob Rauch.
Na het gebruikelijke kopje thee/koffie togen we naar ‘De Uitdaging’ 
in Ulvenhout. We kregen een uitbundige lunch met heerlijke 
broodjes.
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Daarna verraste Wies du Rieu ons met een inkijkje in de wereld van 
het kantklossen. Aan de hand van dia’s liet zij ons zien hoe speci-
alistisch het werk is. Iedere streek en ieder dorp in Brabant had 
zo zijn eigen patronen en manier van werken. Vooral in het West-
brabantse ‘s Gravenmoer werd en wordt nog steeds gekantklost. 
Ook elk land in Europa heeft zijn eigen kussen en specifieke klos- en 
naaldkanten.
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Wies had ook wat materiaal meegenomen om ons een idee te ge-
ven waarmee gewerkt wordt – garen, klosjes, spelden en kloskus-
sen – en ook diverse patronen voor (stroken aan) mutsen, kleed-
jes, kragen en manchetten. 

Bedankt Frans en Wies voor het organiseren van deze dag!

Anneke Polling-Wichers

gefeliciteerd jarigen!

11 oktober – dhr. C.W.B. Bogget

20 oktober – dhr. ds. Paul F. Thimm

2 november – mevr. J. de Boer-Ykema

18 november – mevr. T. Harmsen-Smitsj

23 november – mevr. E. Rijdes- van Soest

29 november – mevr. H. van der Sluis-Westerlaan
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7 geloVen met een glimlach

pijnlijk

Mia ruimt de kamer van haar broer op, omdat hij 
al dagen ziek in bed ligt. Ze vindt in zijn nachtkastje 
het nog onaangebroken doosje met tabletten, voorge-
schreven door de dokter. Ze wordt ontzettend boos en scheldt 
haar broer uit:
“Heb je je medicijn niet ingenomen, sufferd?! Ik bid elke dag voor 
je gezondheid en jij vertikt het om je medicijn te slikken! Zo maak ik 
me toch belachelijk bij onze lieve Heer!”

tanden

“Is het waar, wat Opa gezegd 
heeft?” vraagt Anna aan haar 
moeder.
“Wat heeft hij dan gezegd?” 
“Dat God ons tweemaal tanden 
schenkt en dat we ze de derde 
keer zelf moeten betalen?”

liegen

“Toen ik zo oud was als jij, had ik nog nooit gelogen!” zei Pa streng 
tegen zijn zoon. “En wanneer ben je er dan mee begonnen?” wil 
zoonlief weten.




