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1 Advent, kerst 2019 en dAn 
het nieuwe jAAr!

Advent is voor christenen een tijd van bezinning en 
voorbereiding op kerst. Voorbereiding thuis, door boodschappen 
in te slaan, kaarsen aan te steken en alvast kerstversiering op 
te hangen. Voorbereiding in de kerk, door als gemeente samen 
te komen en na te denken, wat de komst van Jezus voor ons 
betekent…

De komst van Jezus, een kindje in een roerige tijd. De mensen 
noemden hem koning, Messias, vredesvorst… Engelen, herders en 
wijzen kwamen en bewezen hem eer. Elk jaar weer vieren we het 
feest van zijn bijzondere geboorte.

Maar hoe vieren we dat op gepaste wijze? Hoe vieren we advent? In 
onze tijd? We schrikken van vreselijke berichten ver weg en dicht-
bij. Grove misdaden in onze eigen omgeving. Mensen voelen zich 
onveilig. Het is griezelig hoe onbezonnen en ondoordacht mensen 
op elkaar reageren: beledigingen, bedreigingen en vernielingen 
heen en weer. Waar gaat dat naar toe? Wie wordt meegezogen 
en wie bewaart een koel hoofd en een warm hart? Welke houding 
past ons?

Ik moet denken aan de bezinnende, meditatieve houding van Ma-
ria, de moeder van Jezus. Zij is vol vertrouwen in Gods toekomst 
met haar. Haar antwoord, als de engel haar de boodschap van God 
doorgeeft is niet berustend maar bereidwillig en beamend: “De 
Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. 
Daarna liet de engel haar weer alleen” (Lucas 1:38 Nieuwe Bijbel-
vertaling).
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En een tijd later na de merkwaardige kraamvisite van die zorgzame 
herders: “De herders maakten bekend wat tot hen gesproken was 
over dit kind…En Maria bewaarde al deze woorden, die overwe-
gende in haar hart.” (Lucas 2:17b, 19).

Deze rustige, weloverwogen houding heeft diepe indruk gemaakt 
op de christelijke kerk door de eeuwen heen. Maria is daarin iets als 
een voorbeeld geworden voor de gemeente van Christus:

1. Zij luistert naar het woord van de engel (de boodschapper van 
God) en naar de woorden van de herders over Jezus – een 
Herder onder de herders  geboren.

2. Zij is bereid om dienstbaar te zijn aan de Heer die haar leven 
binnenkwam.

3. Zij zal Gods weg niet altijd en direct begrepen hebben, maar ze 
mediteerde erover. Ze wilde niet alleen met haar oren, maar 
ook met haar hart horen en verstaan.

Annunciatie. Leonardo da Vinci, Museum Uffizi Florence, Italië.
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Ik geloof dat ook wij als gemeente van nu veel van Maria’s houding 
kunnen opsteken. (Dat is niet alleen iets voor katholieken!). Ze zou 
een voorbeeld voor ons kunnen zijn – niet alleen in de adventstijd.

Luisteren: luisteren naar de stemmen van anderen, binnen en bui-
ten de gemeente, naar christenen, en open staan voor de verhalen 
van moslims of andere mede-landers, luisteren naar de woorden 
uit de bijbel die gaan over leven met God.

Bereid om dienstbaar te zijn, daar waar we dat kunnen. Voor de 
buurvrouw die zo eenzaam is, of voor de stadsgenoot die een fa-
milielid heeft verloren. 

Mediteren en nadenken over alles wat geschreven staat in dat dik-
ke boek over God en de mensen, over wat het zou kunnen beteke-
nen voor ons, hier en nu. 

Maria houdt haar hoofd koel, ook als blijkt dat ze in verwachting is 
en ongehuwd. Een pijnlijke situatie in haar tijd. Maar Maria luistert 
naar de engel en is bereid. Laten wij aan de rustige, bezonnen en 
dienstvaardige Maria een voorbeeld nemen en ons zo voorberei-
den, om – zelfs en juist in deze roerige tijd - Hem te ontvangen…
Dat is een uitdaging voor ons allemaal, in deze advents- en kerst-
tijd, maar ook in het nieuwe jaar 2020! God zegene u bij deze uitda-
ging…

A.C. Thimm-Stelwagen
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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

 8 december Eetgroep bij David en Kim
 8 januari Kring Tilburg bij Sitie Schermer
 9 januari Bijbelkring bij Wies en Frans

2 kerkdiensten & AgendA

diensten

 1 december Het Klooster Bavel, zr. M. Peters 10.30 uur
   1e Advent, avondmaalsviering
 8 december Waalse Kerk, Catharinastraat Breda 11.00 uur
   Schalmdienst, ds. R de Wandeler en
   ds. M. Rosen Jacobson
 18 december Het Klooster Bavel (woensdag!) 19.30 uur
   Advents/Kertsviering
   ds. Akke Clara Thimm-Stelwagen
 5 januari Het Klooster Bavel, ds. A.A. Rijken 10.30 uur
 19 januari Ringdag in Ouddorp
   zie pagina 16
	19	 januari	 doop	van	Rinske	Phaff-Rompen	in	Alkmaar
   zie pagina 18
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3 vAn de kerkenrAAd

Op 16 oktober kwam de kerkenraad bij elkaar. Er werden 
voornamelijk praktische punten besproken: de ledenvergadering 
op 23 oktober, de herdenkingsdienst op 3 november, het 
dienstenrooster 2020 en de kerstkaart.

De ledenvergadering op 23 oktober werd bijgewoond door 13 le-
den	en	vrienden.	De	gebruikelijke	jaarverslagen,	financiële	stukken	
en kascontrole werden behandeld. Jeroen van Harskamp nam af-
scheid als penningmeester en werd zeer bedankt voor al zijn in-
spanningen door de voorzitter.

Dit is voor onze gemeente een grote aderlating. We proberen dit 
op te lossen; een van de kerkenraadsleden zal de betalingen gaan 
doen, maar ideaal is dat niet.
Daarom nogmaals een dringende oproep:

Onze volgende vergadering en tevens de laatste van dit jaar is op 
3 december.

Penningmeester gezocht!

Wie wil het penningmeesterschap 
van de gemeente op zich nemen, 
of wie weet iemand die dit zou wil-
len doen – mag ook iemand van 
buiten de gemeente zijn.
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De kerkenraad wenst u allen gezegende kerstdagen en een goed 
2020,

Namens de kerkenraad,
Marjolein Peters, secretaris

nieuws vAn de PredikAnte

Na onze verhuizing van 
Huissen naar Mijdrecht 
zijn nog niet alle dozen 
uitgepakt. De studeerkamer 
is nog een grote chaos, 
maar in de loop van de 
tijd hebben we goede 
hoop dat alle spullen weer 
tevoorschijn zullen komen. 

Ik heb nu ook een ander e-mail adres:
thimmstelwagenac@gmail.com.
Wilt u dit in uw computerbestanden aanpassen?

Als u de predikant nodig hebt, belt of mailt u dan gerust.
Alleen liever niet op maandag, dat is mijn vrije dag.

In de week na kerst heb ik vakantie. Als u dan behoefte 
heeft aan een predikant kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de kerkenraad. 
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4 in memoriAm rob rAuch

Op 7 november overleed onze organist Rob Rauch. We wisten 
allemaal dat hij ernstig ziek was, maar de snelheid waarmee hij 
achteruit ging overviel ons toch wel. 

Toen wij om een organist verle-
gen zaten, jaren geleden, hoor-
den we via de Remonstranten 
dat Rob met groot enthousi-
asme orgel en piano speelde 
en hij bleek bereid om dat ook 
in onze diensten te doen. Wat 
waren we blij met zijn inzet! 
Rob wandelde tijdens de dienst 
regelmatig heen en weer tus-
sen orgel en piano en bracht zo 
een extra muzikaal element in 
de dienst. In het meditatief or-
gelspel na de overdenking liet 
hij zich vaak inspireren door de 
woorden van de voorganger/
ster en hij kon daar na de dienst enthousiast over vertellen. Rob 
was een warme, hartelijke man, altijd belangstellend en vol smake-
lijke verhalen. ‘Mieters’ en ‘zie je het voor je?’ waren gevleugelde 
uitspraken van hem.

Hij kwam graag in onze gemeente en was niet alleen belangstel-
lend, maar hielp ook daadwerkelijk een handje mee. Zo vertegen-
woordigde hij onze gemeente bij de Schalmgemeenschap en nam 
de coördinatie van de huisbezoeken van onze predikant op zich.
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De dankdienst voor zijn leven was op 14 november in zijn eigen 
Lutherse Kerk, die helemaal vol zat. Zelf had hij alles uitgezocht: 
liederen, lezing, organisten, voorganger en hoe het er uit moest 
zien. Het was goed om hem zo te herkennen in deze dienst en dat 
bracht hem nog even heel dichtbij. Na de dienst hebben we hem 
begeleid naar De Bieberg, waar hij bijgezet is bij zijn ouders.

We verliezen in Rob een warme, positieve en gezellige man die vol 
verhalen zat. Een man met een groot hart voor ieder die op zijn 
pad kwam. Rob, dankjewel voor wie je was en voor alles wat je ons 
gegeven hebt. We missen je.

Marjolein Peters

Interieur van de Lutherse kerk in Breda.
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5 verslAgen kringen & groePen

5.1 kring tilburg

In verband met diverse agenda’s ging de samenkomst op
16 oktober niet door.

Op woensdag 6 november kwamen we bij elkaar bij Sitie in Kaats-
heuvel. Na het uitwisselen van diverse privézaken startten we met 
het kleine doopsgezinde themaboekje ‘Van waar komt mijn hulp’. 
We lazen met elkaar het eerste stuk en vervolgens psalm 121. We 
hebben een genoeglijke avond met elkaar gehad en op woensdag 
8 januari gaan we met elkaar in gesprek over het stukje: ‘Hopen op 
hulp’.

Namens de kring Tilburg, Frans van Berkum

5.2 bijbelkring

Op woensdag 9 oktober waren we te gast bij Talleke Harmsen 
in Breda. We spraken met elkaar over Handelingen 4. Petrus en 
Johannes belanden in de gevangenis, ze komen voor de Joodse 
leiders en hen wordt het zwijgen opgelegd.

Maar Petrus en Johannes, eenvoudige mensen, niet echt geletterd, 
vertellen zonder angst waar ze voor gaan. Opnieuw krijgen ze te 
horen dat ze er het zwijgen toe moeten doen. Petrus en Johannes 
zeggen klip en klaar: God zou het niet goed vinden als we wel naar 
jullie luisteren en niet naar hem. We moeten wel vertellen over de 
dingen die we gezien en gehoord hebben. Uiteindelijke worden ze 
vrijgelaten en voegen ze zich weer bij de andere apostelen en ze 
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gaan tezamen bidden. Leest u het maar eens na Hoofdstuk 4 vers 
23 -31. Daarna volgt een kort stukje over de eerste gelovigen, die 
alles samen delen. Heel onopvallend staat dan in het tweede deel 
van vers 33: “God liet op veel manieren zien hoe goed hij voor ge-
lovigen was”. Wij lezen er heel makkelijk overheen; maar het is op-
nieuw een essentieel gevoelen dat vele schrijvers in de bijbel heb-
ben ervaren en ons willen meegeven.

Donderdag 7 november waren we bijeen bij Joop van der Mei. 
Door omstandigheden was Anneke verhinderd en moesten we het 
zonder haar toelichting en uitleg doen. We zijn verder gegaan met 
het boek Handelingen: Hfdst. 5: Een verhaal over Ananias en zijn 
vrouw	Saffira,	die	niet	 rechtdoor	 zee	 zijn	naar	de	apostelen	 toe.	
Petrus	 spreekt	eerst	Ananias	daarop	aan	en	wat	 later	Saffira.	Al-
lebei sterven ze. In vers 11 staat: Alle gelovigen schrokken erg, net 

Petrus en Johannes voor de Joodse leiders. Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674).
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als alle anderen die het hoorden. Wij als bijbelkring schaarden ons 
bij alle anderen, dit lezend/horend. Na een korte tijd van ‘wat moe-
ten we toch met dit heftige verhaal’ besloten we verder te gaan. 
Het verhaal gaat dan over de apostelen die vele mensen genezen, 
opnieuw voor de hogepriester moeten verschijnen en gevangen 
worden gezet. ’s Nachts opent een engel de gevangenis en zegt 
de apostelen terug te gaan naar de tempel en daar de mensen te 
vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood. En zo gebeurt het 
ook. Opnieuw komen de apostelen voor de hogepriesters en ze 
geven die te verstaan (5 vers 29): “Het is belangrijker naar God te 
luisteren dan naar mensen”. De Joodse leiders worden woedend 
en wilden hen doden. Gamaliel maant ze tot kalmte en zegt als het 
werk van de apostelen niets met God te maken heeft, dan bloedt 
het wel dood; maar als het wel Gods werk is, dan kun je niets tegen 
hen doen. Dan vechten jullie tegen God! Dan worden de aposte-

Betogers in Hong Kong.
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len uiteindelijk vrijgelaten door het Joodse gezag en ze gaan door 
met het vertellen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. 
Die vasthoudendheid van de apostelen doet me denken aan de 
vasthoudendheid van de betogers in Hong Kong. Mensen met een 
diepgewortelde overtuiging laten zich niet zomaar door ‘het ge-
zag’ of ‘de partij’ de mond snoeren. 

Volgende keer 9 januari 2020 gaan we verder met Handelingen 6 
bij Wies en Frans in Dongen.

Namens de Bijbelkring, Frans van Berkum

5.3 verbintenisgroeP

Op dinsdag 22 oktober kwamen we samen 
bij Ankie en Guus in Prinsenbeek. Na een 
heerlijke maaltijd gingen we met elkaar in 
gesprek over een artikel uit Doopsgezind 
Plus van september/oktober: ‘Wie ben ik?’ 
geschreven door Machteld van Woerden.

We	doken	met	elkaar	de	diepte	in	over	essentiële	vragen	over	ons-
zelf, over ons zijn…kennen we onszelf? Zijn we geworden wie we 
wilden zijn? Ook pakten we er een tekst bij uit het tijdschrift ‘Kloos-
ter’, uit het artikel: ‘Terug naar het paradijs van de eenvoud’.

Een stukje uit dit artikel: een + vouw is een-voud. ‘Eenvoud’ we 
denken te weten wat het is, maar hoe bedrieglijk is dat niet. Als we 
spreken over eenvoudige mensen klinkt er vaak een toon in door 
van onnozel… niets is minder waar. In het kloosterleven bedoelt 
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men met eenvoud 
beslist geen onnozel-
heid. De Latijnse oor-
sprong van het woord 
eenvoud maakt veel 
duidelijk; het is de ver-
taling van simplicitas. 
Dat komt van sine plex: 
zonder complexiteit, 
zonder vervlochten-
heid, zonder ingewik-
keldheid dus zonder 
vouwen. Het Latijnse 
‘simpel’ laat het ook 
zien; het komt van sim 
(een) en plico (vou-
wen). Maar… het 
woord vouw heeft hier 

niets te maken met een plooi/vouw in je broek. Dit ‘vouw’ is een 
sterk verouderd Nederlands woord dat betekent: vorm, manier, 
wijze; en ook staat, toestand of gesteldheid. Als ‘vouw’ vroeger 
gebruikt werd om een mens te beschrijven, dan ging het in posi-
tieve zin over iemands ziel, of de geestelijke of morele staat waarin 
iemand verkeerde. Het is oude taal die we niet meer kennen, maar 
die we toch nodig hebben om het woord eenvoud te verstaan in de 
oorspronkelijke betekenis.

Als we nu ‘een’ optellen bij die oude betekenis van ‘vouw’, dan 
betekent ‘eenvouw’ (eenvoud): eenheid in iemands staat van zijn. 
Dan gaat ‘een eenvoudig leven’ plotseling over een leven waarin 
alles tot eenheid is gekomen. Een leven waarin geen complexiteit 
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of ingewikkeldheid is, geen verlangen, geen onrust. Daarin is geen 
leugen en bedrog meer, alleen waarheid, alleen maar ‘zijn’. Leven 
in eenvoud gaat altijd gepaard met onschuld, zuiverheid, nederig-
heid, oprechtheid, naastenliefde, geloven en echte kennis van God. 
Tot zover een stukje uit het artikel in het tijdschrift Klooster.

We spraken met elkaar over leven uit een stuk, over echtheid en au-
thenticiteit. Tot slot kwamen we bij het lied van Huub Oosterhuis, 
geschreven door hem bij de geboorte van zijn dochter Trijntje en 
enige tijd terug door haar gezongen: ‘Ken je mij, wie ken je dan…. 
Ken jij mij beter dan ik?’ We hebben stil en ingetogen geluisterd 
naar dit prachtige en ingetogen lied…

Een inspirerende avond met de nodige stof om over na te denken. 
Volgende keer komen we samen bij Wies en Frans in Dongen: dan 
bespreken we weer een artikel uit Doopsgezind NL en/of Doopsge-
zind Plus

Namens de verbintenisgroep, Frans van Berkum

5.4. eetgroeP

Op 25 oktober waren we als eetgroep bij Joop te gast, die 
heerlijke pannenkoeken gebakken had. We spraken samen over 
de toekomst, zoals we die voor ons zien.

Wat doen we over 5 jaar, over 10 jaar, over 30 jaar? Waar wonen 
we, wat doen we voor werk, met wie leven we samen, wat zijn 
onze hobby’s? Het was een zeer interessante avond, waarin we el-
kaar nader leerden kennen en dieper napraatten over de toekomst, 
niet alleen die van ons afzonderlijk maar ook van de wereld en de 
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ik wens u

Ik wens U een jaar
Als een alfabet
Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en
creativiteit
Tot zegen, zon en zaligheid.

Guido Gezelle

mensheid in het algemeen. 
Waar gaat het naar toe met 
deze wereld?

Op zondag 8 december, ’s 
avonds om 17.00 uur is de 
volgende bijeenkomst, bij 
David en Kim in Rijen. We 
gaan dan o.a. kerstkaarten 
maken voor Doopsgezinde 
jongeren in de Oekraïne o.l.v. 
Rinske. 
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6 ringdAg ouddorP

Op zondag 19 januari 2020 wordt de jaarlijks Ringdag gehouden 
om elkaar te ontmoeten, kennis te maken met elkaar en om 
samen de verbondenheid te vieren binnen de Ring Zuidwest 
Nederland, in heel Nederland en met onze zusters en broeders 
wereldwijd.

De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp heeft een mooi programma 
gemaakt:
•	 09.00	–	09.30	uur	 aankomst
•	 09.30	–	11.00	uur	 morgendienst
•	 11.00	–	12.00	uur	 koffie	met	iets	lekkers
•	 12.00	–	13.00	uur	 workshops	(zie	onder)
•	 13.00	–	14.00	uur	 lunch
•	 14.00	–	15.00	uur	 lezing	of	natuurwandeling
•	 15.00	–	15.30	uur	 pauze
•	 15.30	–	16.00	uur	 afsluiting

Voor de lunch hebt u de keuze uit de volgende workshops:
•	 Koken,	met	elkaar	de	lunch	klaarmaken.	Max.	8	personen
•	 Handletteren/Bible	journaling.	U	zet	teksten	op	papier	
in	verschillende	lettertypen	(	zelf	fineliner	en	potlood	
meenemen). Max. 12 personen

•	 Natuur	in	beeld	en	geluid.	Aan	de	hand	van	foto’s	kijken	naar	
het onderwaterleven in de Grevelingen. Max. 50 personen

•	 Creatief	met	canvas.	Op	een	creatieve	manier	verwerken	wat	
echt belangrijk is in je leven. Max. 12 personen.

•	 Muziek.	Samen	liederen	oefenen	aan	de	hand	van	het	thema:	
Vanwaar komt mijn hulp. Max. 50 personen
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•	 Verhalengroep.	Elkaar	verhalen	vertellen	verbindt.	Aan	de	hand	
van het thema gaan we met elkaar op zoek. Max. 8 personen

•	 Bloemschikken.	Met	elkaar	gaan	we	een	bloemstukje	maken	
(eventueel een snoeischaar meenemen). Max. 15 personen.

Er is een programma voor de kinderen. Tijdens de workshops ma-
ken ze een vogelhuisje/voederplank en na de lunch is er een GPS 
speurtocht. 

AAnmelden

Aanmelden voor deze dag tot en met 11 januari 2020 via
ringdag@doopsgezindouddorp.nl.
Bij aanmelding eerste en tweede keuze workshops aangeven en 
lezing of natuurwandeling.
De kosten zijn € 12,50 p.p., kinderen gratis, te voldoen op IBAN: 
NL13 RABO 035 1264 272 o.v.v. van Ringdag 2020 en uw naam.
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7 uitnodiging

De Kogel is door de Kerk… Ik ga me laten dopen op 
Wereldbroederschapsdag in Alkmaar.

Mocht je erbij willen zijn dan is het volgende belangrijk:
•	 Wanneer:	zondag	19	januari	2020	om	10.00	uur
•	 Waar:	Koningsweg	12,	Alkmaar	(voor	info	over	o.a.	parkeren	zie	

www.doopsgezind-alkmaar.nl)

De dag zelf:
•	 Vanaf	9.00	uur	inloop	met	koffie
•	 	10.00	uur	begin	dienst
•	 Na	afloop	van	de	dienst	is	er	ruimte	om	elkaar	te	ontmoeten.
•	 Mocht	je	nieuwsgierig	zijn	naar	het	oude	pand	waarin	ik	

gedoopt ben, dan kan je deelnemen aan de rondleiding die 
gegeven zal worden.

•	 Graag	even	laten	weten	als	je	komt	en	gebruik	wilt	maken	van	
de gezamenlijke lunch: r.s.phaff@gmail.com.

Wie weet tot dan!

Lieve groet,
Rinske	Phaff-Rompen
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8 kerstherberg bredA 2019

Kerst is niet voor iedereen een gezellig feest met familie en/
of vrienden. Eenzaamheid, pijnlijke herinneringen, ruzie etc. 
kunnen de kerstdagen moeilijk maken om door te komen.

In 1981 werd in Breda de Kerstherberg 
in het leven geroepen. De Kerstherberg 
is voor iedereen gratis toegankelijk. De 
hele dag wordt er gratis eten en drinken 
geserveerd. Daarnaast zijn er diverse ac-
tiviteiten zoals muzikale optredens en 
een kindermiddag. 

De	Kerstherberg	is	voor	alle	mensen	die	een	beetje	afleiding,	een	
luisterend oor en gezelligheid zoeken tijdens de kerstdagen, dag 
en nacht.
De kerstherberg opent zijn deuren van kerstavond 24 december 
om 10.00 uur tot en met tweede kerstdag 26 december 19.00 uur 
in Het Rondeel, Kloosterlaan 14 te Breda, tegenover het Chassé-
theater.
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gefeliciteerd jArigen!

30 december – dhr. J.Peters

21 januari – dhr. J.F.M. van Soest


