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1 Zout en licht

Aan het begin van dit nieuwe jaar is het misschien goed om eens 
na te denken over wie wij nu eigenlijk zijn, wat onze identiteit is.

In december zijn we een nieuw kerkelijk jaar begonnen met een 
periode van verwachting, de adventstijd, gevolgd door feest, het 
feest van de geboorte van Jezus. Voor veel mensen gezellige en 
warme dagen met familie, vrienden, lekker eten en flonkerende 
lichtjes. Voor anderen moeilijke dagen vol gemis en eenzaamheid. 
Al die emoties liggen inmiddels achter ons; januari is de meest 
nuchtere en misschien wel ontnuchterende maand van het jaar. 
Dus is het na al die feestelijkheden helemaal niet zo gek om eens 
na te denken over: wie zijn wij als gelovigen, als gemeente, wat is 
onze identiteit.

Een mogelijk antwoord daar-
op vinden we in de Bergrede, 
in Mattheüs 5: 13-16. Jezus 
spreekt een grote menigte 
mensen toe over vrede en 
recht, doen en laten en het 
Koninkrijk van God, we ken-
nen het allemaal wel want 
het is zeker onder doopsge-
zinden een geliefd Bijbelge-
deelte.

‘Jullie zijn het zout van de aarde’ zegt Jezus. Zout, dan denk je 
spontaan aan eten. Er zijn allerlei uitdrukkingen die betrekking 
hebben op zout: het zout in de pap verdienen, het nog nooit zo 
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zout gegeten hebben, een zouteloze opmerking, etc. Zout is een 
belangrijke smaakmaker. In oude tijden was zout kostbaar omdat 
het schaars voorhanden was. Er waren speciale handelaren in zout. 
Het Picasso Museum in Parijs is gevestigd in het Hotel Salé, het huis 
van een voormalige zouthandelaar. Ook de overheid wilde graag 
een korreltje meepikken en lange tijd werd er in vele landen belas-
ting geheven op zout.

Maar zout is ook een conserveringsmiddel, een middel om etens-
waren langer te kunnen bewaren. Denk maar aan gezouten vis, 
zuurkool en snijbonen in het zout. En je kunt er sommige vlekken 
mee verwijderen.

De volgelingen van Jezus als smaakmakers, conserveerders en 
vlekverwijderaars, ik vind het in overdrachtelijke zin wel een mooi 
en treffend beeld. Zonder zout is er veel minder smaak, bederven 
dingen veel eerder en niemand wil zichtbaar met vlekken rondlo-
pen. Het doet er dus wel degelijk toe, dat blijkt wel uit de vervolg-

Hotel Salé in Parijs, waar nu het Picasso Museum is gevestigd.



februari | maart 2020

3

woorden van Jezus: als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het 
dan weer zout gemaakt worden? 

Jullie zijn het licht in de wereld, vervolgt Jezus zijn rede. Jullie zijn 
een stad die boven op een berg ligt en niet verborgen kan blijven. 
Niemand steekt een lamp aan en verstopt die dan. Nee, men zet 
hem op een standaard zodat iedereen zijn licht kan zien. Zo moet 
jullie licht schijnen voor de mensen.

Licht, daar hebben we naartoe geleefd in de advent, daar hebben 
we van gezongen met kerst, nu is het tijd om zelf licht te worden, 
om uit te stralen wat we gevierd hebben in december.

Dat is niet iets om moedeloos van te raken. Om te denken: wat 
maakt het uit want de wereld ervaart de gemeente niet als zout, 
niet als het licht waar iedereen blij mee is en op af komt. Want was 
het in de tijd van Jezus, in de tijd van Mattheüs dan zoveel anders? 
Was het mondiaal gezien ook niet een heel klein groepje dat Je-
zus volgde en luisterde naar zijn lering? En toch zijn de woorden 
van Jezus al zoveel eeuwen doorgegeven, ze hebben alle wereld-
lijke machten en krachten overleefd. Het gaat niet om de kwanti-
teit maar om de kwaliteit. Bovendien is de gemeente niet op eigen 
kracht zout en licht, maar door Hem die zelf het Licht is voor de 
wereld, het zout van de aarde. Daaruit mogen wij putten om zout 
en licht te worden. Komend uit het licht van kerst is dat een prach-
tig beeld en een geweldige opdracht.

Marjolein Peters
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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

 5 februari Kring Tilburg bij Sitie Schermer
 6 februari Bijbelkring bij Hannah Heerema
 19 februari Verbintenisgroep bij Wies en Frans

2 KerKdiensten & AgendA

diensten

 2 februari Het Klooster Bavel 11.00 uur
   ds. Chr. Duhoux-Rueb
 1 maart Het Klooster Bavel 11.00 uur
   mevr. Eberwijn-Vervelde
 5 april Het Klooster Bavel 11.00 uur
   dhr. F. van Berkum
 9 april Het Klooster Bavel 19.30 uur
   avondmaalsviering
   ds. Akke Clara Thimm-Stelwagen
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3 VAn de KerKenrAAd

Op 14 januari kwam de kerkenraad bij elkaar om ook in het 
nieuwe jaar de zaken van de gemeente te behartigen.

We spraken onder andere over 
de doop van Rinske Rompen-
Phaff en besloten om het Mak-
kumer bord dat jarenlang in de 
kerkenraadskamer heeft gehan-
gen en nu in opslag was, aan 
haar te geven ter gelegenheid 
van haar doop. Een vorm van 
doorgeven aan een volgende 
generatie, ook van de wereldlij-
ke goederen van de gemeente. 

Bovendien stond het bord op de uitnodiging van Rinske. Over de 
doopdienst kunt u elders meer lezen.

Behalve dat Makkumer bord zijn er nog meer dingen in opslag:
• de reliëfs die op de preekstoel zaten
• twee portretten van Menno Simons (modern en traditioneel)
• de quilt met de ark van Noach
• de drie glas in lood raampjes
• een antieke statenbijbel (kanselbijbel)

Omdat we geen eigen gebouw meer hebben kunnen we eigenlijk 
niets met die spullen en de opslag kost geld. Daarom willen we 
eerst in eigen kring informeren of er onder onze leden en vrienden 
belangstelling is voor deze dingen of zijn er misschien ideeën over 
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een mogelijke bestemming. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit 
laten weten aan het secretariaat.

Ook staat er nog heel veel archief in opslag. Dit zou eigenlijk uit-
gezocht en opgeschoond moeten worden. Wie wil er mee helpen 
om de archieven klaar te maken om over te dragen aan het archief 
van de burgerlijke gemeente Breda? Als blijkt dat er binnen de ge-
meente geen mensen zijn die dit kunnen/willen doen, dan zal er 
hulp tegen betaling gezocht moeten worden.

De volgende vergadering is gepland op 25 februari 2020.

Namens de kerkenraad,
Marjolein Peters, secretaris

in memoriAm

Op 1 december j.l. overleed ons oud-lid Margo van Juchem-
Lamme op 94-jarige leeftijd.

Margo was lang lid van onze gemeente en was actief en 
betrokken. Ze besloot om naar Bilthoven te verhuizen om 
dichter bij haar zus en zoons te wonen. Nog lang hadden 
verschillende gemeenteleden contact met haar tot dat
vanwege haar hoge leeftijd niet meer mogelijk was.
De afscheidsbijeenkomst op 9 december werd bijgewoond 
door zr. du Rieu en br. en zr. Peters.
Wij wensen haar familie veel steun en sterkte.
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4 uit de rAAd VAn KerKen BredA

De raad van kerken Breda organiseert al jaren op dinsdagmiddag 
om 12.30 uur het middagpauzegebed in de Grote Kerk in hartje 
Breda.

Vanaf januari wordt dit gebed voortaan op vrijdagmiddag 12.30 uur 
gehouden. De Raad van Kerken sluit vanaf dan aan bij de Coventry 
liturgie. De liturgie en het gebed sluiten aan bij een netwerk van 
kerken door heel Nederland, die elke vrijdag rond het middaguur 
bidden voor vrede en verzoening. Mocht u in de stad zijn, kom ge-
rust binnen en sluit u aan bij het gebed voor vrede en verzoening.

Wilt u meer weten over het ontstaan, over het uitwisselen van in-
spiratie, of steden waar ook op vrijdag rond het middaguur gebe-
den wordt voor vrede en verzoening, kijkt u dan op
www.coventryberaad.nl of vraag bij gelegenheid mij om nadere 
informatie. 

Frans van Berkum
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5 VerslAgen Kringen & groepen

5.1 Kring tilBurg

Op 8 januari kwamen we bij elkaar bij Sitie Schermer; een 
goed begin van het nieuwe jaar. We gingen verder met het 
themaboekje 2019/2020 ‘Van waar komt mijn hulp’ met het 
hoofdstuk: Hopen op hulp.

Dat stukje eindigt met de 
volgende tekst: “Als we ons 
levensavontuur waardig zijn, 
dan zijn wij mensen onze ei-
gen hulp. Dan voldoen we 
immers aan onze oorspron-
kelijke goedheid.” Niet voor 
niets suggereert Psalm 121: 
“Onze hulp is van de Here 
die ons als goede mensen 
heeft geschapen”. Laten we 
dat vasthouden, de mensen 

zijn als goede mensen geschapen! Dat laat onverlet dat er mensen 
zijn die slechte dingen doen; maar het uitgangspunt is dat wij Gods 
goedheid in elkaar en elkaars handelen mogen en kunnen ontdek-
ken.

Op 5 februari komen we weer bij Sitie Schermer in Kaatsheuvel en 
buigen we ons over pag. 15 e.v. : ‘Wereldveranderend’ een tekst 
van Kalle Brüsewitz.

Namens de kring Tilburg, Frans van Berkum
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5.2 BijBelKring

Op 9 januari kwam de Bijbelkring bij elkaar bij Frans en Wies.
Met ons zevenen zijn we verdergegaan met teksten uit 
Handelingen. De hoofdstukken 6 en 7 over de steniging van 
Stefanus hebben we voor kennisgeving aangenomen en we 
hebben ons verdiept in Handelingen 8.

We lezen daar hoe Stefanus wordt begraven en hoe er om hem 
wordt gerouwd. Alleen Saulus vond het doden van Stefanus prima 
en begint met de vervolging van mannen en vrouwen. Ondanks dat 
gaat Filippus door met de verkondiging van Christus.

In Samaria vestigt een zekere Simon de aandacht op zich door zijn 
toverkunsten en hij oogst bewondering bij de inwoners van die 
stad. Maar als ze de prediking van Filippus horen verandert hun 
houding. Ze laten zich massaal dopen. Ook Simon wordt gedoopt. 
Wat ons verwonderde was dat de doop door Filippus kennelijk niet 
volledig was geweest. Vanuit Jeruzalem komen Petrus en Johan-
nes het doopwerk afmaken door de dopelingen de handen op te 
leggen, waardoor zij de Heilige Geest ontvangen. Opvallend is dat 
Simon dat als een ‘kunstje’ ziet. Hij biedt geld want hij wil dat ook 
kunnen!

We hebben onze ervaringen gedeeld over onze eigen doop. Som-
migen van ons waren als kind gedoopt, anderen als (jong)volwas-
sene.

In het verhaal over de ontmoeting van Filippus met de kamerheer 
komt opnieuw de doop ter sprake. Iemand vroeg zich af wat toch 
de inhoud van de schatkamers van de koningin van Ethiopië zou 
zijn geweest, een vraag die tot grote hilariteit leidde. 



De Ark         jrg 20  nr 1

10

Wij probeerden ons voor te stellen hoe Filippus in de wagen klimt 
om bij de kamerheer te gaan zitten. Na de doop van de kamerheer 
verdwijnt Filippus ineens in het luchtledige om daarna op te duiken 
in Asdod.

Filippus doopt de Ethiopische eunuch. Schilderij van Abraham Bloemaert 1622.
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We hebben de tekst serieus bestudeerd en besproken. En ook deze 
keer was er genoeg aanleiding om met elkaar te lachen. Dat maakt 
onze bijeenkomsten heel waardevol.

De volgende bijeenkomst is gepland op donderdag 6 februari, 
14.00 uur bij Hannah Heerema.

Namens de Bijbelkring, Anneke Polling

5.3 VerBintenisgroep

De verbintenisgroep kwam op 22 januari door 
ziekte niet bijeen. De kring is met het vertrek 
van Jaap Jan en Suzan klein geworden, dus we 
hopen enkele nieuwe mensen aan te trekken.

We komen in ieder geval woensdag 19 februari rond 18.00 uur bij 
Wies en Frans bijeen. We bespreken dan een artikel uit Doops-
gezind NL en/of Doopsgezind Plus of wat we dan als brandende 
zaken op ons hart hebben. Mocht u mee willen doen, u bent van 
harte welkom op 19 februari in de Verdistraat 2 te Dongen. 

Namens de verbintenisgroep, Frans van Berkum
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6 doopdienst rinsKe rompen-phAff

Op zondagmorgen 19 januari 9.30 uur begint de ontmoetings-
ruimte van de doopsgezinde gemeente Alkmaar al aardig vol 
te stromen. Ook enkele leden van de doopsgezinde gemeente 
Breda en van de eetgroep zijn present.

Rond kwart voor tien is het al gezellig vol en rond vijf voor tien 
komen ook de laatste gasten uit alle windstreken van Nederland 
binnen. Fijn en bemoedigend om te zien, naast ouderen ook opval-
lend veel jongeren, met en zonder kleine kinderen. Even na tienen 
heeft ieder, na een bakje thee of koffie in de ontmoetingsruimte, 
een plekje in deze oude doopsgezinde vermaning gevonden. De 
kerkzaal zit van voor tot achter vol.
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Ds. Louise Pondman opent met een ieder welkom te heten en geeft 
aan dat ze blij is met zoveel jongeren en ze heet ook hun jonge kin-
deren van harte welkom. Na het aansteken van de kaars zingen we 
met elkaar “onze dank, voor deze nieuwe morgen, voor de mooie 
aarde, de goede dingen en voor groei.” Na de bemoediging zingen 
we “Dank U – o God, ik wil U danken, dat ik danken kan”. Tijdens de 
inleiding op de dienst wordt er even kort iets van de oorsprong van 
de doopsgezinden aangestipt. Na de lezingen en de overdenking 
is er stilte, muziek en dan een korte inleiding op de doop. Rinske 
wordt uitgenodigd haar belijdenis uit te spreken, die ook volledig 
in de liturgie is opgenomen. Hierna volgen de doopvragen aan 
Rinske en de vraag aan de gemeente om Rinske in hun midden op 
te nemen. Na een gebed volgen doop en handoplegging en krijgt 
Rinske haar dooptekst mee: “Groet de bewoners van het huis dat 
je binnengaat; laat vrede in dat huis komen!”

Namens de gemeente overhandigt Hilda Wouwenaar met een kor-
te tekst aan Rinske een bijbel, de Naardense, die het dichtst bij de 
Hebreeuwse grondtekst blijft. Zelf mag ik daarna Rinske namens de 
Doopsgezinde Gemeente Breda het wandbord uit de kerkenraads-
kamer van de kerk aan de Cimburgalaan overhandigen. ‘Dopen wat 
mondig is, spreken dat bondig is…etc’. Ze is hiermee duidelijk ver-
rast en blij. Wij als doopsgezinde gemeente Breda zijn blij dat het 
woord en dit oude bord bij een nieuwe generatie zo welkom zijn. 
Tot slot zingen we “Mag ik jou tot vriend zijn, mag ik voor jou Chris-
tus zijn? Bid voor mij om de genade ook van jou gediend te zijn”. 
Na de zegen zingen we elkaar Gods vrede toe: “Vrede wens ik je 
toe, aandacht wens ik je toe, dat er mensen zijn met wie je kunt 
delen. Zegen wens ik je toe”. Een prachtige vreugdevolle dienst vol 
oprechte en warme emoties.
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Daarna verlaten we de kerkzaal, om in de ontmoetingsruimte 
Rinske persoonlijk te feliciteren, elkaar uitgebreid te begroeten 
en spreken. Daarna nog wat nakaarten tijdens de goede en met 
liefde verzorgde lunch. Dank gemeente Alkmaar op deze broeder-
schapsdag. Een waar feest om met zoveel enthousiaste mensen 
een nieuw lid van de wereldbroederschap te mogen verwelkomen.

Een lid dat ons bij de les wil houden en die op 7 juni bij ons in Bavel 
zal voorgaan in de dienst. Noteert u de datum vast in uw agenda.

Frans van Berkum 
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Belijdenis VAn rinsKe rompen-phAff

Op mijn 18e sprak ik al uit dat ik me wilde laten dopen, maar nog 
niet de woorden had. Zo ben ik al meerdere malen aan mijn belijde-
nis beginnen te schrijven. Meer en meer waren de woorden er wel, 
maar loop ik vast op de gemeente. Binnen het doperdom laat je je 
dopen binnen een gemeente, maar zo honkvast ben ik niet. Voor 
mij zit de kracht van de Doopsgezinde Broederschap ook in het 
feit dat je juist thuis kan ko-
men in een gemeente waar 
ook ter wereld. En inmiddels 
voel ik me al zuster, maar wil 
ik het ook zijn.

Opgegroeid in het Brabant-
se land waar ik naar een ka-
tholieke school ging is het 
voor mij nu een logische 
keuze om me te laten dopen 
bij de gemeente waarin ik 
geboren ben.

Ten overstaan van jullie (en 
God) wil ik uitspreken dat ik 
geloof in God. God is voor 
mij ’t licht. De kracht die 
voor beweging zorgt en de 
bron waarbij je terecht kan 
met alles waar je zelf geen 
invloed op ervaart. Jezus 
is hierin voor mij een voor-
beeld en leermeester die 
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gefeliciteerd jArigen!

24 februari – mevr. E.H. van der Hoeven-Jongman

28 februari – dhr. J.J. van der Weel

1 maart – dhr. J. van der Mei

toont hoe je een goed christen kan zijn. Zowel door de lessen die 
hij geeft en die staan beschreven in de Bijbel, als ook het gezel-
schap waarin hij zich begeeft en hoe hij zich hierbij verhoudt. Dit 
alles is mij tot inspiratie. De heilige geest is voor mij de verbindende 
kracht tussen mensen en met de aarde. Ik ervaar dit als de liefde 
die ik voel. Elke keer sta ik weer versteld van de hoeveelheid liefde 
die ik te geven heb en ervaar. Voor de mensen om mij heen en die ik 
liefheb, maar juist ook de liefde die ik ervaar door de ontmoetingen 
in de broederschap. Hoe vluchtig deze contacten ook zijn, gelijk 
voel ik me verbonden. Voor mij is dit onder andere een teken van 
de heilige geest. Voor mij is het een logische keuze om m’n geloof 
te belijden binnen het doopsgezinde gedachtegoed. Ik streef er 
naar een bewust leven te leiden. De open, accepterende doch kri-
tische en vermanende blik die de gemeenschap gewoon is, is wat 
ik nodig heb om het juiste te blijven doen. Dat doen hierbij hoog 
aangeschreven staat is voor mij muziek in de oren en op het lijf 
geschreven. Met deze twee prachtige kernwaarden wordt het dan 
ook tijd me uit te spreken en tot besluit te laten dopen.

Uitgesproken door Rinske Phaff op 19 januari 2020 te Alkmaar


