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1 Over-bruggen

Het is een vreemde, onzekere tijd. De tijd waarin een piepklein 
maar zeer krachtig virus ons in de ban houdt. We moeten zoveel 
mogelijk fysiek contact vermijden, veel dingen worden afgezegd,
zo ook onze kerkdiensten en de kringen. Er zijn mensen ziek, 
sommigen erg ziek en soms overlijden er mensen. We worden er 
stil van, verdrietig en ook wel onzeker en bang.

Buiten gaat de natuur haar gang, het voorjaar breekt aan. Het is 
de Veertigdagentijd, de tijd vóór Pasen, de tijd van bezinning en 
nadenken over wie zijn we en wie God is voor ons. Het Nederlands 
Bijbelgenootschap heeft voor deze tijd een boekje ‘Over-bruggen’ 
uitgegeven. Mij treft de titel: over-bruggen. Jezus was een brug-
genbouwer. Hij bouwde een brug tussen mensen – hij sprak met 
kinderen, vrouwen, Samaritanen, tollenaars – en tussen mensen en 
God. 

Voor ons huis is een 
sloot. We hebben een 
prachtig uitzicht over 
het water, over de 
narcissen links en in 
de verte zien we een 
brug. Een brug, die de 
ene kant met de ande-
re verbindt. 

Je zou kunnen zeggen, dat wij nu op zo’n brug staan. Aan de ene 
oever is de tijd van vóórdat het nare virus uitbrak: de tijd waarin 
we nog naar de kerk konden, elkaar een hand konden geven en 
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konden genieten van een gezamenlijke maaltijd of koffie drinken 
samen. Aan de andere oever is de tijd van ná het indammen van 
het virus: de tijd die nog zal komen; de tijd waarop we weer fees-
ten kunnen vieren en concerten kunnen bezoeken. Wij bevinden 
ons óp de brug. Het is een smalle, hoge en bij regen een glibberige 
brug. Oversteken is niet zonder gevaar. We moeten ons houden 
aan de mogelijkheden die er zijn en elkaar helpen. Voorzichtige 
stappen doen als we oversteken. Iedereen op de brug probeert 
gewoon verder te komen. De echte helden zijn zij, die zorgen dat 
het mogelijk is. Dat de brug schoon blijft, dat de mensen die vallen 
verzorgd worden, dat de brug stabiel blijft en dat er voedsel is voor 
onderweg. 

Het is de ‘Veertigdagentijd’, tijd om ons te bezinnen. Over brug-
gen, over Jezus, over ons. Hoe gaat het verder? We weten het niet. 
Misschien kunnen we deze tijd gebruiken om na te denken over 
bepaalde structuren in ons leven en in onze maatschappij. Moeten 
we onze producten zo goedkoop mogelijk en ver van huis halen 
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(bijvoorbeeld mondkapjes of mobieltjes uit China)? Kan het niet 
dichter bij huis? Kunnen we niet met minder vliegverkeer toe? Kun-
nen we de nieuwe digitale structuren die ontstaan (nu veel mensen 
thuis moeten blijven werken) ook voortaan inzetten ter bescher-
ming van het milieu? We ontdekken nieuwe mogelijkheden. 

Het zijn moeilijke tijden. Het is aan beide kanten van de brug goed 
vertoeven, maar we moeten eerst een tijd over-bruggen. Een zwa-
re tijd.

Toch wordt het Pasen, er zullen betere tijden komen! Mij schieten 
woorden te binnen van Moeder Teresa: ‘Not all of us can do great 
things, but we can do small things with great love’. Laten we bid-
den en elkaar helpen om deze tijd door te komen, te over-bruggen.

Akke-Clara Thimm-Stelwagen

Tip

We weten allemaal, dat we goed 
de handen moeten wassen tegen 
het coronavirus. Maar hoe lang?

Als u het Onze Vader rustig opzegt 
tijdens het handenwassen, is dat 
precies lang genoeg. En zo bidden 
we wat af deze dagen.
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2 KerKdiensTen & agenda

Zoals u allemaal zult begrijpen zijn hier geen data te vermelden, 
alle diensten en kringen zijn tot nader order afgelast.

Ook Het Klooster in Bavel is dicht. Zodra we weer veilig bij elkaar 
kunnen komen laten we u dat zeker weten. Voor nu kunnen we 
natuurlijk wel elkaar eens even bellen om te horen hoe het gaat 
en om gewoon even een praatje te maken. Een kaartje sturen is 
natuurlijk ook leuk.

Laten we hopen en bidden dat deze angstige tijd gauw voorbij mag 
zijn.
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3 van de KerKenraad

Op 25 februari vergaderde de kerkenraad. Naast de vaste 
agendapunten werd er gesproken over de Schalmdienst die er 
Eerste Paasdag zou zijn in de Waalse Kerk.

U begrijpt dat dit, net als zo vele bijeenkomsten niet doorgaat. 
Daarnaast zijn we bezig om voor de zaken die we nog in de opslag 
hebben een bestemming te zoeken. Mocht iemand van u belang-
stelling hebben voor
• 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)
neem dan even contact met mij op.

Ook voor het opschonen van het archief is waarschijnlijk een oplos-
sing (tegen betaling), zodat het daarna naar het gemeentearchief 
van Breda kan. In verband met de huidige toestand rekenen we er 
op dat de volgende vergadering op 14 april niet doorgaat. We ho-
pen op 19 mei weer bij elkaar te kunnen komen.

De kerkenraad wenst u allen veel sterkte, moed en kracht in deze 
onzekere tijden.

Marjolein Peters, secretaris
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4 van de prediKanT

Het is nu nog maar een week geleden, dat ik voor het eerst een 
dag thuisbleef en de huisbezoeken afbelde. Ook huisbezoeken 
kunnen niet meer, worden afgeraden.

‘Pak maar wat dozen uit’, zei iemand tegen mij. Maar daar is het 
nog nauwelijks van gekomen. Er blijft veel te doen. Met collega’s 
hebben we besproken, hoe we de huisbezoeken, vergaderingen, 
en kerkdiensten kunnen vervangen. Ik heb een camera gekocht en 

kan nu met u telefo-
neren met beeld, als u 
dat wilt.

Mijn echtgenoot Paul 
heeft inmiddels twee 
keer een kerkdienst 
opgenomen in de lege 
Doopsgezinde kerk 
te Aalsmeer. Veel ini-
tiatieven, teksten en 
ideeën worden ge-
koppeld aan de site 
van de Algemene 
Doopsgezinde Socië-

teit, zie https://www.doopsgezind.nl/index.php, rubriek ‘Omzien 
naar elkaar’. Een tekst die daar staat, is het gebed van mijn collega 
Carolien Cornelissen dat ook elders in deze Ark staat.

Het behoort tot de mogelijkheden, dat ik een nieuwsbrief rond ga 
sturen, waarin nieuws uit de gemeente staat en teksten ter bemoe-
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diging. Ik wil u vragen, als u teksten mooi vindt of nieuws heeft 
wat daar in kan: stuur het gerust op naar mij. Ook onze Ark komt 
regelmatig uit, dat is ook een contactblad om dingen in te delen. 

Ik ben begonnen met een belronde om op die manier contact met 
u allen te onderhouden. Als u behoefte heeft aan een luisterend 
oor of aan een gesprek en het duurt u te lang voordat ik u bel, belt 
u dan gerust zelf, ik ben veel thuis aan het werk dus meestal te be-
reiken. Voor wie wil kunnen we zelfs elkaar zien, u hebt daarvoor 
alleen internetverbinding en een telefoon of computer/laptop met 
camera nodig.

Sommigen onder u missen de kerkdiensten. Wie internet heeft, 
kan de kerkdienst van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer of 
andere gemeenten beluisteren, bekijken of lezen. Voor in de Stille 
week, voor Witte Donderdag maak ik misschien een opname van 
een korte overdenking. U leest hierover nog in de nieuwsbrief. Als 
u geen internet hebt en wel graag een preek of een overdenking 
wilt lezen, belt u dan gerust dan kan ik het u per post opsturen.
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5 verslagen Kringen & grOepen

5.1 Kring Tilburg

Op 5 februari kwamen we samen bij Sitie Schermer. Ook dhr. K. 
van der Hilst uit Tilburg was ter oriëntatie gekomen.

Vandaar dat we een uitgebreid kennismakingsrondje maakten, 
waarin we ook als kringleden sinds jaar en dag toch weer nieuwe 
of andere zaken van elkaar hoorden. Het was een zeer levendige 

uitwisseling met elkaar en 
zodoende kwamen we ei-
genlijk niet toe aan ons the-
maboekje ‘Vanwaar komt 
mijn hulp’, pagina 15: Wereld-
veranderend.

Op 4 maart waren we op-
nieuw bijeen in Kaatsheuvel. 
We bespraken met elkaar 
pagina 15 e.v. : een tekst van 
Kalle Brusewitz. Het is en 
blijft voor ons een moeilijk te 

volgen verhaal, waar we met elkaar niet echt uit kwamen. Ook het 
afsluitende gedicht: ‘Red mij niet’ vrij naar Maarten van Roozen-
daal is een tekst die ons niet echt aanspreekt. Volgende keer 1 april 
vervalt i.v.m. het coronavirus. We hopen elkaar weer te ontmoeten 
op 29 april bij Sitie thuis. Dan gaan we verder met pagina 21: Mo-
menten van helderheid (een tekst van Gerke van Hiele).

Namens de kring Tilburg, Frans van Berkum
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5.2 bijbelKring

1 Op 6 februari begon de Bijbelkring met het luisteren naar 
een tekst van Lao-Tse uit het Chinese spreukenboek de Tao-Teh-
King. De tekst vindt u op pagina 10 in dit blad. Het gaat over het 
bestaan van tegenstellingen.

Als we lezen over het optreden van Saulus tegenover de volgelin-
gen van Jezus, zijn bekering en daarna als Paulus zijn vurig pleidooi 
vóór Christus, dan is er geen grotere tegenstelling denkbaar: van 
tegenstander tot volgeling. In beide gevallen heel extreem.

We hebben lang stilgestaan bij de actie van Ananias. Hij luistert 
naar de stem die tegen hem zegt: “Ga naar het huis van Judas en 
leg de handen op bij Saulus, die met blindheid is geslagen.” Ananias 
werpt eerst bezwaren op, immers Saulus vervolgt zijn medegelovi-
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gen, maar hij gaat uiteindelijk toch. Het bijzondere is dat hij Saulus 
aanspreekt met ‘broeder’, in een andere vertaling met ‘vriend’. Hij 
blijkt niet alleen geluisterd te hebben naar de stem die hem heeft 
geroepen, hij treedt de ander met open hart tegemoet.

De overgang van Paulus en Ananias naar Petrus vonden we wel erg 
groot. Toch is het verhaal over Tabitha heel bijzonder. Het knielen 
en bidden van Petrus en daarna het opstaan van Tabitha riep veel 
emoties op. Het was goed elkaar daarvan deelgenoot te maken.

Wanneer iedereen het schone erkent

als werking van de schoonheid,

staat ons ook het lelijke voor ogen;

wanneer een ieder inziet 

dat de deugdzame

daden van deugd verricht,

wordt ook de ondeugd zichtbaar.

Geef u er daarom rekenschap van:

zijn en niet-zijn

komen uit dezelfde wortel voort.

Moeilijke en gemakkelijke dingen

bereiken hun voleinding

door het besef van elkaars

aanwezigheid.

Lang en kort

worden aan elkaar gemeten.

Hoog en nederig

eigen tot elkaar.

Klank en stem

voegen zich naar elkaar

en later volgt

op eerder.

De wijze volhardt daarom

niets doende in zijn doen

en leert doende zonder woorden.

De talloze schepselen leren zo

en hij wijst hen niet af.

Zonder iets te bezitten

brengt hij het zijne voort.

Dag en nacht is hij bezig,

maar hij laat zich er niet op voorstaan

en omdat hem er niets aan gelegen ligt

wordt het hem niet ontnomen.

Uit: Lao-Tse, Tao-Teh-King

uiT heT Chinese spreuKenbOeK
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2 Op de bijeenkomst van 5 maart heeft de Bijbelkring zich 
gebogen over Handelingen 10 en 11.

Lucas geeft hierin een staaltje van bijzondere vertelkunst door ge-
bruik te maken van parallellie. In hoofdstuk 9 was dat al het geval 
met Ananias en Saulus. Twee personen die elkaar nooit eerder had-
den ontmoet krijgen allebei een visioen waardoor ze naar elkaar 
toe worden gedreven.

Dat zien we ook in het lange verhaal over de ontmoeting met Pe-
trus en Cornelius. De Romeinse hoofdman ziet in een visioen een 
engel die hem aanspoort contact te zoeken met Petrus. Op zijn 
beurt krijgt Petrus in een visioen te horen dat het Joodse onder-
scheid tussen rein en onrein voedsel niet langer van toepassing is. 
De inhoud van deze twee visioenen wordt in het verdere verhaal 
telkens opnieuw meegedeeld aan andere personages.

Het zijn geen pure herhalingen, want gaandeweg wordt duidelijk 
dat in het contact tussen Joden en onbesnedenen de Geest aan 
het werk is. Het lijkt een discussie die ver achter ons ligt, maar we 
herkennen een zelfde situatie in onze tijd, waarin het steeds weer 
dreigt te gaan om wij aan de ene kant en zij aan de andere kant. 
Wij in het comfortabele westen tegenover zij, de vluchtelingen uit 
onder meer het Midden-Oosten en Afrika.

Wat ons opviel in het hele gebeuren is dat de ‘heidenen’ eerst de 
Heilige Geest ontvangen en daarna met water worden gedoopt, 
terwijl in Handelingen 8 de doop door Filippus wordt afgerond met 
het ontvangen van de ‘Heilige Geest’.
Iemand merkte op dat Handelingen 10 heel geschikt zou zijn om te 
lezen op Pinksterzondag, omdat de gave van de Heilige Geest zo’n 
belangrijke rol vervult.
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Onder voorbehoud gaan we op donderdag 2 april verder met Han-
delingen. We komen bij elkaar bij Anneke Polling, om 14.00 uur.

Namens de Bijbelkring, Anneke Polling

5.3 verbinTenisgrOep

Op dinsdag 18 februari 2020 kwamen we 
samen bij Wies en Frans,  in overleg met 
eenieder een dag eerder dan oorspronkelijk 
gepland.

Ankie, die in de kersttijd haar bovenarm had gebroken, was samen 
met Guus van de partij. Na de maaltijd bogen we ons over het arti-
kel uit Doopsgezind Plus van februari/maart ‘Omzien… of vooruit-
zien?’ van Machteld van Woerden. Een stuk gebaseerd op Jesaja 
43,18-19:

Gedenk niet wat vroeger was
richt je niet op wat eertijds gebeurde.
Zie, ik doe iets nieuws,
nu ontspruit het,
herken je het niet?

Bijbehorend lied van Huub Oosterhuis: ‘Blijf niet staren, op wat 
vroeger was,’ etc. Staren geeft precies weer wat ons makkelijk 
overkomt. Het is een vorm van verstarring en dan zie je eigenlijk 
niets meer. Blijf niet hangen in “had ik maar, als dit of dat etc.”. 
Probeer eens van een afstandje opnieuw naar een situatie te kijken 
die zich telkens opnieuw aan je opdringt, waarvan je niet loskomt. 
Misschien ontdek je ineens een uitgestoken hand die er in die situ-
atie ook was en die je bijna zou vergeten. Met wat meer overzicht 
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(helicopterview) – wat meer afstand – wordt het makkelijker om 
te zien welke goede krachten er in je omgeving (geweest) zijn. De 
tweede regel van Jesaja: “Zie, ik doe iets nieuws, nu ontspruit het, 
herken je het niet?” Dat is een uitgestoken hand temidden van ons 
vaak wat vruchteloze en winterse ‘had ik maar’-denken. Omzien 
en vooruitzien horen beide bij de wat stille periode tussen Kerst en 
Pasen. Het kan zijn dat er voorzichtig iets op je toekomt, zoals de 
natuur zich opmaakt om open te barsten als het lente wordt. Het is 
al begonnen, merk je het niet?

Nu in deze crisistijd laten we niet omzien, maar de uitgestoken 
handen van mensen en organisaties zien, die proberen om in deze 
ongebruikelijke situaties, anderen behulpzaam te zijn… Het is al 
begonnen, merk je het niet?

Verbintenisgroep van 24 maart bij Ankie en Guus zal i.v.m. het co-
ronavirus niet doorgaan. We hopen elkaar weer te ontmoeten bij 
Frans en Wies op dinsdag 12 mei.

Namens de verbintenisgroep, Frans van Berkum

5.4 eeTgrOep

Het is al weer een tijdje geleden dat we van ons hebben laten 
horen. De ene keer ging het wel door, de andere niet, tot een 
poosje terug.

We hebben gelukkig vier nieuwe leden vanuit (onder andere) het 
Eindhovense zodat we weer een leuke grotere groep hebben. Na 
het kerstdiner hebben we nog kerstkaarten gemaakt voor de Oe-
kraïense doopsgezinden die Rinske op haar reis is tegengekomen. 
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Gezien hoe zij het hebben in hun land, is het minste wat wij kun-
nen doen hen een hart onder der riem steken. De volgende bijeen-
komst is wat heen en weer geschoven om van januari net in febru-
ari te belanden. Die keer zijn we in Eindhoven geweest en heeft 
Rinske een geweldige veganistische lasagne bereid.

Het thema voor februari was de honderdguldenprent van Rem-
brandt van Rijn. Met wie associëren we onszelf het meest in de 
prent die ooit voor honderd gulden van de hand is gedaan? Is het 
degene die toekijkt van een afstandje, de farizeeërs, het kind wat 
graag wil en probeert zijn moeder mee te krijgen, één van de hulp-
behoevenden of wisselt dat? Misschien zijn we ze gedurende ons 
leven wel allemaal een keer geweest, al die verschillende types. 
Mooi om daar over na te denken met elkaar en mooi om dat met 
elkaar te mogen delen. Dat gezamenlijk delen is er voorlopig fysiek 
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helaas niet meer bij. Door alle maatregelen omtrent het COVID19-
virus hebben we onze bijeenkomst voor maart helaas moeten an-
nuleren, net zoals zo veel activiteiten. Dit betekent niet dat we niet 
aan elkaar denken. Juist ook omdat samen eten je nader tot elkaar 
brengt. Samen eten kan juist de sleur of eenzaamheid doorbreken. 
Dit alles betekent dat ook wij de komende tijd op zoek moeten 
naar manieren om ‘bijeen te komen’. Gelukkig biedt deze tijd ook 
de mogelijkheden om dat digitaal/virtueel te doen. Ik denk dat we 
de volgende keer/keren aan onze eigen tafel zitten met een (eigen 
gekookt) potje met de tablet of laptop op tafel. Samen ‘eten’ kan 
vast ook via Skype of facetime.

De komende bijeenkomsten stonden gepland op:
• Zondag 26 april 2020, tijd en locatie n.t.b.
• Vrijdag 22 mei 2020, diner, vanaf 17:00, locatie n.t.b.
• Zondag 21 juni 2020, BBQ, bij David en Kim, Pastoor Gillisstraat 

40, Rijen

Of, hoe en in welke vorm deze data doorgang kunnen vinden is 
nu nog onduidelijk, maar als je mee wilt eten of gewoon wat meer 
informatie wil, dan kun je dit laten weten op davidenkim@telfort-
glasvezel.nl of 06-51599043.

Iedereen moet eten, ook al is het dan voorlopig alleen maar thuis.

David Peters
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6 Maar de lenTe wisT heT nieT…

Het was begin 2020. De mensen worstelden met een lange 
donkere winter. Februari was stormachtig met veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, 
ergens voor wilde waarschuwen. En toen werd het maart.

Het was maart 2020. De straten waren leeg, de meeste winkels 
waren gesloten en veel auto’s kwamen ’s morgens niet van hun 
plaats. Mensen bleven binnen, landen gingen op slot, het werd een 
surrealistische wereld. Iedereen wist wat er aan de hand was…

Maar de lente wist het niet. Voorjaarsbloemen gingen bloeien, de 
eerste lentedag brak aan. De zwaluwen waren bijna weer terug en 
de lucht werd blauw en roze. Het werd later donker en was vroe-
ger licht.

Het was maart 2020. De meeste kinderen konden niet naar school. 
Jongeren studeerden online thuis. Mensen kwamen alleen buiten 
om boodschappen te doen en de hond uit te laten. Kantoren, ho-
tels, restaurants, cafés waren dicht. Ondernemers kwamen in de 
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problemen. Men vreesde voor de capaciteit van de ziekenhuizen 
en er waren niet genoeg beschermende middelen. Iedereen wist 
het…

Maar de lente wist het niet. Onverstoorbaar kwamen er kleine 
groene blaadjes aan de struiken en bomen en de vogels kwinke-
leerde er lustig op los.

Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen 
moesten. Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven mocht niet 
meer. Iedereen moest minstens anderhalve meter afstand hou-
den. In de supermarkt waren veel schappen leeg. De verzorgings- 
en verpleegtehuizen gingen dicht voor bezoekers en vrijwilligers. 
Over de hele wereld werden mensen ziek en velen gingen dood. 
De wereld was onherkenbaar geworden, gevangen door isolatie, 
angst en bezorgdheid. Iedereen wist wat er aan de hand was…

Maar de lente wist het niet en de narcissen en hyacinten bleven 
bloeien. De magnoliaknoppen barstten open en de vogels begon-
nen te nestelen. 
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en TOen…

Het plezier van koken en samen thuis eten werd herontdekt. Ie-
dereen gaf elkaar tips over hoe je je kinderen kon bezighouden. Er 
was weer tijd om te lezen, om die kast eindelijk eens op te ruimen, 
om in de tuin te werken. Iedereen die thuis zat had ineens weer 
tijd voor elkaar. Tijd om voor kwetsbare mensen boodschappen te 

doen of te koken. Tijd om de ander even op te bellen of een kaartje 
te sturen. De overheid en de banken gingen bedrijven en zelfstan-
digen helpen die in de knel gekomen waren. Gepensioneerd zorg-
personeel bood massaal aan om te komen helpen. Overal kwamen 
vrijwilligers vandaan, iedereen wilde helpen. De werkers in de zorg 
werden helden genoemd en kregen bloemen, applaus en taarten. 
Alle kerken luidden tegelijk de klokken. Het was het jaar waarin 
we het belang erkenden van gezondheid, van saamhorigheid, van 
verbondenheid en dit deed iets met het collectieve bewustzijn. De 
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economie ging bijna kopje onder, maar vond zichzelf opnieuw uit. 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar dat de 
we ons altijd zouden herinneren, dat wisten we allemaal.

Maar de lente wist het niet. Steeds meer bloemen gingen bloeien, 
de bomen werden groen, de hommels en de vlinders kwamen te-
voorschijn en het werd warmer.

En toen kwam de dag van bevrijding. De premier vertelde op tv 
dat de noodsituatie voorbij was. En dat het virus had verloren. Dat 
iedereen SAMEN had gewonnen. En iedereen ging de straat op en 
gaf de buurman weer een hand. En de mensen waren weer men-
selijk geworden. Ze hadden weer open ogen en open harten. Ze 
konden weer ademen en waren dankbaar en blij. En toen kwam de 
zomer…

Omdat de lente het niet wist en er nog steeds was. Ondanks alles, 
ondanks het virus, ondanks de angst, ondanks de dood.

Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het 
leven…

Dit is een bewerking van een tekst van
Susan Blanco (de Taalrecycler)
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Licht, geluid, beweging, lied,
wit de glans van hergeboorte
goud de glans van eeuwigheid,
die ons aanraakt en bekleedt
met dit wonder, ongekend.
Diep geheim. Dood en herleving.

Inzicht als een witte flits,
inslag als een bliksemschicht,
dood heeft niet het laatste woord.
Leven sterker dan de dood!
Woorden schieten nog tekort.
Diep geheim. Dood en herleving.

Vreugde die zich in ons brandt,
vuur dat reinigt en verteert
wat ons nog tot ballast was,
rook die zuivert en ontsmet
wat ons van de dood nog aanhangt.
Diep geheim. Dood en herleving.
Zie het leven om je heen,

bloeiend staat daar geel de narcis
die haar kleurige trompet blaast.
Hoor je eigen harteklop
die het levensritme meeslaat.
Diep geheim. Dood en herleving.

Dankbaarheid en groot geluk
zó te worden aangeraakt,
zó nabij de eeuwigheid,
deel en deelgenoot te zijn
van een nieuwe werkelijkheid.
Diep geheim. Dood en herleving.

paaslied van MarijKe de bruijne
uit Zangen van zoeken en zien, lied 725

7 van heT adOpTieprOgraMMa

Al enige tijd heeft u niets meer gehoord over het 
adoptieprogramma van Doopsgezind Wereldwerk. In dat 
programma steunen wij nog steeds een kind met € 200,- per jaar.
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Dankzij hulp van bui-
ten kunnen kinderen 
in Brazilië, Paraguay, 
Bangladesh, Bolivia en 
Tanzania uit de ergste 
armoede komen door 

onderwijs te volgen. Wereldwerk steunt ongeveer 160 kinderen en 
heeft onze hulp daarbij hard nodig. Daarom een warme aanbeve-
ling om ook dit jaar weer samen die € 200,- bij elkaar te brengen, 
zodat een kind ergens op de wereld een betere kans heeft op een 
zelfstandig en menswaardig bestaan. We zullen er diverse keren 
voor collecteren, maar ook giften op onze rekening zijn natuurlijk 
heel erg welkom. 

in MeMOriaM

Op zondag 22 maart overleed onze zuster Elly Kriens ten 
gevolge van het coronavirus. Ze zou in april 89 geworden 
zijn.

Elly was jaren een actief lid van onze gemeente. Twee keer 
zat ze een periode in de kerkenraad en ook van de zuster-
kring was ze een trouw en actief lid. De laatste jaren kon ze 
niet meer naar de kerk komen, maar alle bezoekjes, kaarten 
en bloemen heeft ze heel erg gewaardeerd.
Vanwege de restricties die momenteel gelden zullen de kin-
deren op een later tijdstip de rituelen rond het afscheid doen 
plaatsvinden.
Wij wensen de kinderen en hun familie veel sterkte.
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besTe Mensen, bbQ’ers, belangsTellenden,

De Bredase Bijbel Quiz gaat dit jaar door !!!!!!

Op vrijdagavond
20 november in zaal
Gemeenschapshuis 
Vianden in Breda

Nadere berichten 
volgen.

Met vriendelijke groeten, Namens het BBQ-team,
Irene van Duyvenbode

Wel mensen, noteer alvast vrijdagavond 20 november in uw 
agenda en begin met studeren: zowel Bijbelkennis alsook 
kennis van de stad Breda en de regio.

Deze Bijbelquiz is alle keren verrassend en ook heel gezellig.
U kunt zich t.z.t. opgeven bij mij: Frans van Berkum, dan 
kunnen we met een kleine club Mennisten deelnemen.
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Eeuwige,

Hier ben ik.
Ik open mij voor u.
Wees bij mij.
Omarm mij.
Draag mij.
Wieg mij als een kind
in de armen van haar moeder.
De wereld buiten
is niet meer zoals ik hem ken.
Onzekerheid en angst
hebben het leven veranderd.
Ze kloppen ook aan mijn hart,
de angst en de twijfel.
Ik wil ze niet binnen laten,
maar ik merk dat het moeilijk is
om me teweer te stellen.
Daarom bid ik u:
help mij om vast te houden aan u,
sterk mijn vertrouwen
dat u mij draagt,
ons allen draagt,
als een kostbaarheid
in uw liefdevolle handen.
En dat wat er ook gebeurt,
wij nooit dieper kunnen vallen
dan in uw handen.

Amen

gebed van CarOlien COrnelissen
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gefeliCiTeerd jarigen!

18 april – mevr. A.N. Broese v.Groenou-Heuff

20 april – mevr. M. Peters-Mathijsen

21 april – mevr. R.S. Rompen-Phaff

23 april – mevr. H.P. Kisjes

24 april – dhr. R. Jansen

15 mei – dhr. J. Harskamp

20 mei – mevr. M.M. Phaff-Schaap

24 mei – dhr. J.B.A. Hulshoff

29 mei – mevr. ds. G.A. Reinhold-Scheuermann


