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1 ‘Thuis op de aarde’
heT nieuwe jaarThema van de algemene 
doopsgezinde sociëTeiT

Onze kinderen hebben een thuis en een ‘thuis-thuis’. ‘Thuis-thuis’ 
is waar ze vandaan komen, waar wij, hun ouders wonen.

Thuis is waar ze zelf wonen, want alle drie de kinderen hebben 
inmiddels een eigen woonplaats als student of werkende. Ze zijn 
graag thuis in hun eigen omgeving, met medestudenten of met 
een partner. En gelukkig zijn ze ook graag bij ons, thuis-thuis, als 
het zo uitkomt. Wat is het belangrijk, om een eigen thuis te heb-
ben. Een plek waar je jezelf kunt zijn, uit kunt rusten en naar terug 
kunt keren, als je weg bent geweest. Het is niet vanzelfsprekend. 
De Hebreeuwse letter beth (ב) Betekent ‘huis’. De vorm van de let-
ter ב is als een huis: de Eeuwige is de grond onder je voet, steun in 
je rug en een dak boven je hoofd om je weg in het leven op aarde 
te gaan… Dit zie je terug in de vorm van de letter. 

 
Het hebben van een eigen 
huis is van levensbelang. Je 
voelt je thuis in je eigen huis, 
in je eigen land. Maar ja, wat 
als dat eigen land niet meer 
bewoonbaar is... tenminste, 
niet voor jou? Als je huis niet 
meer bewoonbaar is…. ten-

minste, niet voor jou? Wat als er overstromingen, branden, explo-
sies of oorlogen plaatsvinden? Als je je huis moet verlaten en niet 
meer terugziet? 
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Ons thuis is de aarde. Dit thuis, deze aarde bewonen wij niet al-
leen. Maar liefst 17 miljoen mensen, dat is ongelooflijk veel en het 
thuis van veel mensen. En dan zijn er nog de dieren en de planten. 
We moeten rekening met elkaar houden in dit grote, dicht bevolk-
te huis. Dit huis is van God, want ‘Van God is de aarde en al wat 
leeft…’ (Psalm 24). De Bijbel maakt ons daarvan weer bewust.

Laten we samen stil staan bij wat ‘Thuis op de aarde’ betekent. Hoe 
ga jij om met jouw thuis? Waar voel je je het meest thuis? Wie zijn er 
voor jou belangrijk in dat thuis? Hoe houd je rekening met de me-
debewoners? Hoe belangrijk is de rest van de schepping voor jou? 
En wat is de rol van God in dit alles (voor jou)? 

Een mooi thema misschien om met elkaar in de komende tijd aan 
de slag te gaan. 

Akke-Clara Thimm-Stelwagen

gefeliciTeerd jarigen!

11 okt – dhr. C.W.B. van Bogget

2 nov – mevr. J. de Boer-Ykema

18 nov – mevr. T. Harmsen-Smits

23 nov – mevr. W. Rijdes-van Soest

29 nov – mevr. H. van der Sluis-Westerlaan
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2 KerKdiensTen & agenda

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

diensTen

 4 oktober Het Klooster Bavel 11.00 uur
   ds. G.A. Reinhold-Scheuermann
 1 november Het Klooster Bavel 11.00 uur
   Herdenking overledenen
   ds. Chr. Duhoux-Rueb
 6 december Het Klooster Bavel 11.00 uur
   2e advent avondmaa
   mevr. M. Peters-Mathijsen

agenda

 8 oktober Bijbelkring
 12 november Bijbelkring

Het Klooster Bavel
14.00 – 16.00 uur}

De jaarlijkse ledenvergadering is dinsdag 27 oktober
19.30 uur in Het Klooster, Bavel
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3 sTarTzondag 2020

Op 13 september kwamen we bij elkaar op onze vertrouwde plek 
in Bavel. Frans en Wies gingen voor in een inspirerende dienst 
die in het teken stond van het jaarthema van de ADS:
Thuis op de aarde. 

Na de koffie vertrokken we naar Oosterhout naar proeflokaal Breg-
je, naast het museum Oud Oosterhout. Het was prachtig weer zo-
dat we buiten konden genieten van de lunch die prima verzorgd 
was. Na de lunch brachten we een bezoek aan de buren, het mu-
seum Oud Oosterhout. En hoewel het voor de meesten van ons 
niet het feest der herkenning was, hebben we wel genoten van de 
prachtig aangelegde tuin, de miniatuurgebouwen en de heerlijke 
omgeving. En dat allemaal is het werk van vrijwilligers. Het binnen-
gedeelte leverde meer herkenning op, oude ambachten en een in-
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druk van het leven in het begin van de vorige eeuw. Voor velen 
van ons waren er herkenbare voorwerpen; niet altijd met de beste 
herinneringen zoals bleek bij een zelf gebreide wollen borstrok.

Toen iedereen uitgekeken was hebben we de dag afgesloten met 
een kopje thee/koffie of een andere versnapering. Al met al was 
het een inspirerend en ontspannen begin van een nieuw seizoen 
in de gemeente. Met dank aan allen die het georganiseerd hebben 
en niet in de laatste plaats aan de goedgunstigheid van de weer-
goden.

Marjolein Peters

4 van de prediKanTe

Wat een schrik! Wat er precies is gebeurd, niemand weet het. 
Feit is, dat Paul en ik met de auto een pittig ongeluk hebben 
gehad: de auto is vier keer over de kop geslagen.

Gelukkig is er verder niemand betrokken geraakt bij het ongeluk 
en zijn we levend uit de auto gekomen. We hebben onze vakantie 
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geannuleerd en zijn de hele zomermaand thuis geweest. Ziek ge-
schreven. Want Paul heeft twee gebroken nekwervels en draagt 
een nekband, 24 uur per dag. We hopen dat daardoor de wervels 
weer goed aangroeien. Dat neemt veel tijd. Zelf ben ik er genadig 
van afgekomen met alleen gebroken en gekneusde ribben en een 
‘seatbelt-print’. Zo’n ‘seatbelt-print’ veroorzaakt nog wel eens in-
terne bloedingen. Daarom hielden ze mij ook een nachtje in het zie-
kenhuis. Maar gelukkig kreeg ik geen bloedingen. Inmiddels ben ik 
zover hersteld, dat ik 50% aan het werk kon gaan. Het valt allemaal 
nog niet mee. Ik had zo graag goed afscheid genomen van jullie 
allemaal. Allereerst verhinderde het coronavirus onze samenkom-
sten en de pastorale bezoeken konden niet doorgaan. Toen ik die 
weer een beetje oppakte, kwam het ongeluk erbij. 

Daarom: beste mensen, bedankt voor de tijd die ik in de Doops-
gezinde Gemeente Breda en omgeving mocht zijn. Het vertrou-
wen dat jullie in mij stelden. Toen ik nog maar net begonnen was, 
overleden er een aantal mensen en leidde ik de rouwdiensten. We 
deelden samen het verdriet en ik leerde jullie kennen. Samen heb-
ben we gelachen en gehuild. Ik denk dat het ons dichter bij elkaar 
gebracht heeft. Het is jammer om zo vroeg al te moeten stoppen, 
maar de geografische afstanden worden te groot. 

Inmiddels heeft de afscheidsdienst (30 augustus) al plaats gevon-
den, in kleine, dat wil zeggen gemeentelijke kring. Fijn dat dit mo-
gelijk was in deze tijd, dank jullie wel! 

Tenslotte: bedankt voor alle goede wensen, lieve kaarten en mail-
tjes die we kregen na ons ongeluk. Het hielp en helpt ons nog 
steeds. We hebben een boog tussen keuken en kamer, daar han-
gen bijna alle kaarten.
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Zo lopen we elke dag een aantal 
keren onder jullie goede wen-
sen en gebeden door. 

Een hartelijke groet,
Akke-Clara Thimm-Stelwagen

5 van de KerKenraad

Op 15 september vergaderde de kerkenraad. Ook in bijzondere 
tijden moet het werk doorgaan en gelukkig kunnen we weer 
fysiek bij elkaar komen.

Aan de orde kwam o.a. de komende jaarvergadering op 27 oktober. 
Onze gemeente is veel eenvoudiger geworden, maar dat neemt 
niet weg dat een ledenvergadering wel moet. En de financiële stuk-
ken zijn altijd een hele uitdaging. Gelukkig is dit met hulp van br. 
van der Mei gelukt, dank daarvoor. U krijgt op tijd alle benodigde 
stukken en we verwachten u in grote getalen op de vergadering.

De kerkenraad is ook bezig om weer 
een predikant te vinden. Binnenkort 
krijgt u daar allemaal een brief over.

De volgende vergadering is gepland 
op 20 oktober.

Marjolein Peters
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6 BijBelKring

Op 10 september kwamen we voor de eerste keer sinds de 
uitbraak van corona bijeen in het Klooster, zodat we wel bij 
elkaar zijn, maar op afstand aan een grote tafel. Als nieuwe 
deelneemster begroetten wij Marjolein Peters.

Joop van der Mei stelt ons de vraag of wij gebruik willen maken van 
het aanbod van de GDB aan vacante gemeenten: hulp/ begeleiding 
voor onze kring! Nu Anneke ernstig ziek is lijkt dit een goed idee. 
Frans zal de aanvraag doen voor de komende twee bijeenkomsten 
op 8 oktober en 12 november.

Wies frist ons geheugen op met het lezen van het verslag van de 
laatste bijeenkomst in februari van Anneke. Dit ging over Handelin-
gen 10 en 11. Vandaag gaan we verder met hoofdstuk 12 en 13 over 
de bevrijding van Petrus en de eerste reis van de apostel Paulus. 
We laten ons verbazen door de herhalingen van diverse gebeurte-
nissen om ons het blijvende belang ervan in te prenten.
Bijv. de verschijning van een engel: Bij het graf van Jezus en hier 
aan Petrus in de gevangenis (H.12 vers 7) aanhoudend gebed door 
de volgers van Jezus. Hier in gebed voor Petrus (H.12 vers 5). Hero-
des heeft christenen op laten pakken en laten mishandelen. Jaco-
bus liet hij onthoofden. De joden vonden dit prima! Zo liet Herodes 
ook Petrus in de week van het Paasfeest oppakken om erna be-
recht te worden, zoals Jezus ook aan het volk getoond werd door 
Pilatus. De volgers van Jezus vormen voor Herodes een bedreiging! 
Deze Herodes Agrippa, de kleinzoon van de Herodes van de kin-
dermoord ten tijde van de geboorte van Jezus probeert dus zo de 
Joden te vriend te houden…Petrus laat hij door soldaten bewa-
ken, 3 ploegen van 4 man. In de nacht ligt hij in de cel geketend 
aan 2 soldaten te slapen. Dan verschijnt de engel, die de ketenen 
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losmaakt en Petrus naar buiten begeleidt. Als hij dan veilig buiten 
staat, verlaat de engel hem. Petrus beseft totaal verbouwereerd, 
dat hij uit handen van Herodes door God is gered. Hij spoedt zich 
dan naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. De 
christenen daar in gebed bijeen geloven het eigenlijk niet totdat ze 
hem zien…Hij roept hen op aan alle vrienden het bericht van zijn 
bevrijding te vertellen. Dan verdwijnt hij in de nacht. Herodes, ont-
steld over de ontsnapping, berecht de soldaten. Hij heeft Petrus 
niet kunnen vinden. Dan vertrekt hij uit Judea en gaat naar Cae-
sarea. Daar en later in Tyrus en Sidon spreekt Herodes de menigten 
toe. Het volk reageert dan:” Hij is geen mens, maar een God!” Dan, 
doordat Herodes God niet eert, verschijnt hem een engel van de 
Heer die hem straft met ziekte. Zo komt Herodes aan zijn eind.

In hoofdstuk 13 gaat het over de eerste reis van Paulus. De Heilige 
geest spreekt hier tot de christenen, die in gebed bijeen zijn: “Sau-
lus en Barnabas moeten Antiochië̈ verlaten en werk gaan doen 

Bevrijding van Petrus uit de gevangenis . Gravure van Raphael.
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waarvoor Ik hen heb uitgekozen” (dit is een stad in het huidige 
Syrië̈ en dus niet in Turkije.) De heilige Geest stuurt hen op weg 
naar Cyprus. Daar spreken ze over Jezus tot de joden in de synago-
gen. Ze ontmoeten de joodse tovenaar Barjezus (in het Grieks Ely-
mas), die doet alsof hij een profeet is. Hij werkte voor de Romeinse 
bestuurder van Cyprus: Sergius Paulus. Deze laatste wilde graag 
het goede nieuws over Jezus horen, maar dit was tegen het zere 
been van Barjezus.

Toen voer de Heilige Geest in Saulus (later Paulus genaamd). Hij 
sprak tot Barjezus: “Jij bent een kind van de duivel en een vijand 
van alles wat goed is! Daarom zal de Heer je straffen. Je zult een tijd 
lang blind zijn en de zon niet kunnen zien.” Toen Sergius Paulus dit 
zag, kwam hij tot geloof. Paulus en Barnabas verlaten dan Cyprus 
en reizen verder naar Perge in Pamfylië in het zuiden van Turkije. 
Barnabas reist verder en Paulus gaat wederom in de synagogen 
het goede nieuws over Jezus vertellen. De joden zijn van al deze 
herhalingen van de geschiedenis niet gediend en gaan morren. 
Zij willen het goede nieuws niet horen en zo besluit Paulus zich te 
wenden tot de heidenen. Die nemen de boodschap gaarne aan en 
komen blijmoedig tot geloof! Zo verbreidt het woord van de Ene 
zich door het land! Leest U het zelf nog maar eens na.

We gaan in het Klooster te Bavel op 8-10 en 12-11 van 14.00 uur-
16.00 uur verder met het boek Handelingen, hoofdstuk 14 e.v. U 
bent van harte welkom om aan te sluiten. Er is rond de grote tafel 
voldoende plek om afstand te houden!

Wies du Rieu
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7 laTer is misschien Te laaT

Later, als ik mijn studie afgerond heb, dan…
Later, als ik een vaste baan gekregen heb, dan…
Later, als ik getrouwd ben, dan…
Later, als de kinderen het huis uit zijn, dan…
Later, als ik met pensioen ben, dan…

Vaak hoor je het mensen zeggen. Later, 
straks, over een paar jaar, dan… Maar je 
leeft niet straks, je leeft nu. Wie uitstelt om 
van iedere dag iets moois en goeds te ma-
ken, lijkt op een treinreiziger die in de trein 
stapt en alleen maar gericht is op zijn eind-
bestemming. Hij vergeet tijdens de reis te 
genieten van het landschap dat aan hem 
voorbij trekt, al dan niet met een kopje kof-
fie en een lekkere koek. Leven doe je hier 
en nu, en hoe je nu leeft is even belangrijk 
als waar je naar toe leeft. Een dag, eenmaal 
voorbij, kan niet meer overgedaan worden. 
Jammer dus als het een rotdag is, of wordt 
voor zover dat aan jou ligt. Soms zijn er natuurlijk vervelende din-
gen en gebeurtenissen waarmee ‘we moeten leren leven’, dingen 
die buiten jouw macht en mogelijkheden liggen.

Je kan bijvoorbeeld een prachtige baan krijgen aan de andere kant 
van het land, maar het thuisfront ziet dat helemaal niet zitten. Of je 
bent totaal uitgekeken op je werk en je zoekt iets anders, maar dat 
lukt helemaal niet, ook al solliciteer je op alles wat je maar kunt vin-
den. Of er zijn spanningen op je werk, of thuis, of in het bestuur van 
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de tennisclub waar je secretaris bent. Zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. ‘Soms zit het mee, soms zit het tegen’ heet het in de 
volksmond. Geestelijk verzorgers worden ermee geconfronteerd 
op de werkvloer, in de gemeente. Vaak is een luisterend oor al heel 
wat, niet alle problemen zijn immers direct oplosbaar, maar ieder 
mens wil op z’n tijd weleens zijn hart luchten. Soms moet je de din-
gen overlaten aan de ‘genade van de tijd’. Tijd kan soms genezend 
werken, al heb je daar als troost niet zoveel aan als vandaag een 
moeilijke dag is.

Maar gelukkig heeft iedere dag naast alle beperkingen ook z’n 
mooie dingen, z’n gouden randjes. Het zou jammer zijn wanneer je 
de dag alleen door tegenslagen en teleurstellingen liet kleuren. Als 
dat wel zo is, dan vergeet je misschien wel het belangrijkste wapen 
in de strijd tegen alle mogelijke tegenvallers: de humor.

Goede humor relativeert en haalt van sommige dingen een klein 
beetje van de zwaarte weg. Bij goede humor kunnen mensen sa-
men lachen, soms zelfs temidden van toestanden waarbij het hui-
len je nader staat. En samen lachen kan bevrijdend zijn en meestal 
kom je er als mensen dichter door bij elkaar. En als er niets meer 
te lachen valt, dan blijven de bloemen en kleuren in de wereld ons 
toch nog toelachen. De merels zingen door, de hond komt kwispel-
staartend naar je toe, de kat geeft je kopjes en de zon knipoogt. 
Zieke mensen of mensen die de dood in de ogen kijken ontdekken 
ineens wat echt waardevol is. Zij glimlachen over ons ‘grote moe-
ten’ en het gevaar dat we aan zoveel mooie dingen van het leven 
voorbij leven. Zonde toch om uit te stellen tot later wat nu al geno-
ten kan worden. 

Vrij naar een tekst van Frank Duivenvoorde,
uit ‘Leve’, een uitgave van de Protestantse en Katholieke

Geestelijke verzorging Krijgsmacht.


