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1 Ter overdenking

“En van je hela hola houd er der moed maar in, houd er de 
moed maar in…” zongen we als de wandeltocht iets langer en 
zwaarder bleek dan waar we op gerekend hadden. En het hielp, 
we zongen elkaar en onszelf moed in, je liep ineens makkelijker 
ondanks je kleine vermoeide beentjes en het eindpunt leek niet 
zo eindeloos ver weg meer.

Het doet me een beetje denken aan deze tijd. De maatregelen du-
ren al zo lang en het eind is nog niet in zicht. We gaan zo meteen de 
Adventstijd in, een tijd van hoop en verwachting. Een tijd van voor-
bereiding en bezinning. Maar we zijn zo onzeker, wat kan er wel 
en wat niet? Kunnen de kinderen komen en de kleinkinderen? Zou 
er wel een kerstavonddienst zijn waar we in een volle Grote Kerk 
in Breda de aloude kerstliederen samen zingen? Kan onze advent-/
kerstavond wel doorgaan en wie zijn er straks met de feestdagen 
eenzaam door alle ge/verboden? We kunnen er niets met zeker-
heid over zeggen. Zou het helpen als we samen in gedachten heel 
hard zingen: “En van je hele hola houd er de moed maar in”?

Zacharias en Elisabeth uit Lucas 1 weten alles van de moed erin 
houden. Hun hele leven hebben ze volgehouden, zijn ze trouw ge-
bleven, ook al was er niets dat er op wees dat aan de draad van hun 
leven ooit nog eens de draad van de toekomst vastgeknoopt zou 
worden in de vorm van een kind. En dan, als Zacharias in de tempel 
dienst doet, komt de engel Gabriël hem bezoeken en vertelt hem 
dat hij een zoon zal krijgen. Ik vind het niet verwonderlijk dat hij 
niet meteen in een jubelzang uitbreekt, maar vraagt: “Hoe kan ik 
weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn 
vrouw is al op leeftijd”.
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Hij heeft er moeite mee om het nieuwe, het voor hem onmogelijke 
te bevatten, het gaat zijn denken en zijn voorstellingsvermogen te 
boven. Daarom krijgt hij van de engel tijd om dit nieuwe te denken, 
om zich er voor open te stellen wat hem straks gaat overkomen: 
hij kan niet meer spreken totdat het hem daadwerkelijk overkomt, 
totdat Johannes geboren wordt en zijn naam krijgt. Het is geen 
straf omdat hij niet meteen gelooft, maar het geeft hem tijd om 
het nieuwe te beamen en te omarmen. De adventsoefening van 
Zacharias, die zwijgend moet wachten totdat hij de belofte in zijn 
armen mag houden. Hij kon niet eens meer zingen om de moed er 
in te houden en toch hield hij vol; hij kon pas zingen toen zijn tong 
weer losgemaakt werd en wat een prachtig lied zong hij, van oud-
testamentische allure:
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“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.”
(Lucas 1: 77-79)

De trouw en volharding van Zacharias en Elisabeth, de hoop die ze 
hun hele leven volgehouden hebben, een leven in een verwachting 
die uiteindelijk waargemaakt wordt, wat een prachtig verhaal om 
mee op weg te gaan naar het licht van kerstmis. Ik hoop dat we 
met elkaar, als dat nodig is, van harte kunnen zingen: “En van je 
hela hola houd er de moed maar in”, om samen op weg te gaan 
naar de komst van het kind. En wat er dan allemaal mag en niet 
mag, ook dat houden we nog wel even vol want we houden de 
moed erin.

Ik wens u allen een hoopvolle 
en verwachtingsvolle advents-
tijd en een licht en warm kerst-
feest.

Marjolein Peters



De Ark         jrg 20  nr 6

4

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

 6 december Het Klooster Bavel 11.00 uur
   2e advent avondmaal
   mevr. M. Peters-Mathijsen
 13 december Lutherse Kerk Breda 10.30 uur
   Schalmdienst
	 	 	 ds.	Maaike	Rosen	Jacobson	en	ds.	Roel	Knijff
   Aanmelden bij Jennie van Dorp via
   jennievandorp@hetnet.nl / 06 21813858
 16 december Het Klooster Bavel 19.30 uur
   Advents-/Kerstavond
   ds. Tom Rijken
 3 januari Het Klooster Bavel 11.00 uur
   Nieuwjaars-/Intrededienst
   ds. Tom Rijken

agenda

 26 november Bijbelkring 14 uur Het Klooster
 27 november Verbintenisgroep 18 uur Tilburg
 3 december Kring Tilburg  bij Sitie, Tilburg
 10 december Bijbelkring 14 uur Het Klooster
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3 van de kerkenraad

De ledenvergadering stond op de agenda. Inmiddels is die achter 
de rug en het was hartverwarmend hoeveel leden en vrienden 
gereageerd hebben op het voorstel om ds. Tom Rijken per
1 januari 2021 te beroepen.

Verheugend om te zien dat 
de overgrote meerderheid in-
stemde met het voorstel (er 
waren geen tegenstemmen) 
en we zien dan ook reikhal-
zend uit naar de intrededienst 
op 3 januari 2021. Intussen 
wordt er gewerkt om de pa-
pieren in orde te maken. Bijna 
alle andere agendapunten 
werden tot genoegen afge-
handeld, behalve het vacant 
zijn van het penningmeester-
schap. Helaas meldde ook dit 
keer niemand zich.

Ook de Herdenkingsdienst kwam aan de orde. Met name hoe om 
te gaan met de maatregelen van afstand houden en zo min moge-
lijk lopen. Gelukkig is alles goed gegaan. Het is ieder jaar weer bij-
zonder hoe belangrijk het is voor mensen dat hun geliefde herkend 
en erkend was in de gemeente en dat er op gepaste wijze afscheid 
genomen wordt. Dit jaar hadden we vanwege het coronavirus ver-
schillende nabestaanden die niet durfden te komen, maar als er 
niets aan de hand was geweest waren ze er zeker wel bij geweest.

Ingang Lutherse Kerk in Breda.
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De volgende vergadering is gepland op 24 november en dan zal er 
onder andere gesproken worden over de Advents-/Kerstdienst en 
de Intrededienst.

Marjolein Peters, secretaris

UiTnodiging

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Advents-/
Kerstviering op 16 december om 19.30 uur in ’t Klooster
in Bavel.

Onze (bijna) predikant heeft de leiding en het belooft als 
vanouds een warme en gezellige avond te worden.

Komt allen te samen!
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4 doopsgezinde gemeenTe Breda

Dinsdag 27 oktober 2020

In ons onderweg zijn door het leven mogen wij weten:
‘Je wandelt nooit alleen’. Op ons pelgrimspad door het leven
is het een wandeling met ups en downs.

Vanavond hebben wij opnieuw de aanscherping van de corona-
regels gehoord in deze tijd van pandemie. Ons isolement van een 
ieder persoonlijk wordt steeds groter, en dat terwijl wij mensen 
eigenlijk in ons wezen aangewezen zijn op contact met elkaar. Wij 
wandelen op met een partner of met familie, vrienden, bekenden 
en met elkaar als gemeenteleden. Wij groeien als mensen in de 
ontmoeting met de ander en deze ontmoeting komt steeds meer 
onder druk te staan. Als het geloof ons iets leert is het dat wij aan-
gewezen zijn als mensen op elkaar.

De gedachte van ‘Je wandelt nooit alleen’, is vertaald uit de mu-
sical Carrousel die in 1945 in de VS ontstond, en waarin het lied 
werd gezongen: ‘You never walk alone’. Het gaat terug op de 
hoofdrolspeelster Carrie in de musical, die haar geliefde verliest en 
van haar beste vriendin Nettie krijgt te horen: je moet volhouden 
want “You’ll never walk alone – walk on, walk on, with God in your 
heart”. Een lied dat later een evergreen is geworden en door vele 
bekenden	is	gezongen,	zoals	Lee	Towers,	en	het	is	het	lijflied	van	
de voetbalclub Liverpool. Van oorsprong is het echter gewoon een 
gospel – met de prachtige gedachte: lieve mens, je wandelt nooit 
alleen.

Wij als kleine doopsgezinde gemeente Breda, weet, wij wandelen 
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nooit alleen, wij hebben elkaar en wij hebben onze doopsgezinde 
broederschap, met daarachter een prachtige wereldbroederschap.

Jezus was in zijn leven onderweg met zijn kring van discipelen en 
zei ook zoiets tegen hen (zie Mattheüs 9 vers 35-38). Jezus gaat 
door steden en dorpen en geneest zieken. Hij ziet de grote scha-
re, de samenleving. Raakt bewogen – in het diepst geraakt. Jezus 
werd met ontferming bewogen staat er – er is een diepe snaar die 
in zijn gevoel geraakt wordt. Jezus zegt uiteindelijk: de oogst is 
groot – maar er zijn weinig arbeiders.

Wij als gemeente, hoe klein dan ook, mogen ons geluid als doops-
gezinde gemeente laten horen. In eerste instantie naar elkaar toe, 
met de belofte in ons hart, weet, u wandelt nooit alleen, de Onuit-
sprekelijke Liefdemacht is als bron in ons bestaan altijd aanwezig. 
Laten wij ieder op onze levensweg daarbij een steen in de rivier van 
het leven verleggen.

Ik sluit af met:

Ga met ons mee
God, loop voor ons uit
om de goede weg te wijzen.
Sta achter ons,
als een steun in de rug
en omarm ons als een vriend.
Wees onder ons
als we dreigen te vallen:
vang ons dan op. 
Woon in ons midden
en geef kracht voor alle dag.
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5 verslagen kringen & groepen

5.1 kring TilBUrg

Vrijdagmiddag 6 november waren we als Kring Tilburg na lange 
tijd weer bijeen bij Sitie.

Na het uitwisselen van de laatste nieuwtjes bogen we ons teza-
men over de GDB-bundel ‘Waar komt mijn hulp vandaan?’. Kan het 
toepasselijker in deze moeilijke coronatijd? Met elkaar lazen we 
hoofdstuk 1 en dat opent met Psalm 121, een opgangslied: 1. Ik hef 
mijn ogen op naar de bergen: vanwaar komt mijn hulp? 2. Mijn hulp 
komt van de Eeuwige, de maker van hemel en aarde. En vers 7: De 
eeuwige waakt over je tegen alle kwaad, Hij waakt over je ziel. 8. 
De Eeuwige waakt over je gaan en komen, van nu en tot in eeuwig-
heid.

Sta om ons heen
als een muur die ons beschermt
tegen angst en zorgen.
Wees boven ons:
uw zon geeft ons warmte.
Verlicht ons met uw zegen,
vandaag en morgen.
Ga zo met ons mee
op al onze wegen.
Ga met ons mee. 

Tom Rijken
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Wat een vertrouwen spreekt de psalmist hier uit. Hij waakt over U. 
Waken, niet zitten dutten, sluimeren. Hij is met zijn aandacht bij je, 
overdag en ’s nachts! Hij waakt over je! Een bemoedigende bood-
schap in deze tijd. Donderdagmiddag 3 december komen we weer 
samen bij Sitie en gaan we verder met de bundel.

Namens de kring, Frans van Berkum

5.2 verBinTenisgroep

Sinds de laatste keer op 18 februari in Dongen 
zijn we niet meer bijeen geweest. Inmiddels is 
er toch het nodige gebeurd.

Ruud Jansen heeft aangegeven met de groep mee te willen doen. 
Ook gaf hij aan dat er in de pastorie in Tilburg, waar hij woont, gele-
genheid is om op gepaste afstand te koken en met elkaar de maal-
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tijd te kunnen gebruiken. Op 27 november komen we rond 18.00 
uur samen bij Ruud in de pastorie aan de Hoefstraat in Tilburg. We 
willen met elkaar eens brainstormen over ‘vermanen’ een typisch 
Doopsgezind begrip. Tevens willen we dan met elkaar afspreken 
waar en wanneer we in het nieuwe jaar weer samen komen. 

Namens de Verbintenisgroep, Frans van Berkum

5.3 BijBelkring

Op donderdagmiddag 8 oktober kwamen we samen met onze 
oud-predikante Ineke Reinhold bijeen in de bovenzaal van
’t Klooster te Bavel.

Ineke leidde ons weer in over het wel en wee van de apostelen in 
Hoofdstuk 14 en 15 van het Boek Handelingen. Wat een genot om 
met een groep van zo’n zeven mensen onder leiding van een ras-
vertelster op te gaan in het verhaal. Om beurten lazen we een stuk 
over de reis van Paulus en Barnabas naar Iconium. Ze bezochten 
de synagoge en velen kwamen tot geloof. De Heer was mét hen en 
dat geloof straalden ze ook uit. Teken en wonderen geschiedden 
onder hun handen. Dan ontstaat er gemor, afgunst en de menigte 
raakt verscheurd en men wil hen mishandelen en stenigen.

Dan reizen Paulus en Barnabas af naar de Lykaonische steden Lystra 
en Derbe; ook hier geschieden wonderen: een man die van jongs af 
kreupel was, staat op en loopt. In de menigte die dit ziet zegt men: 
de goden zijn tot ons neergedaald in de gedaante van mensen! Bar-
nabas hebben ze Zeus genoemd en Paulus noemden ze Hermes. 
De priester van Zeus brengt dan stieren en bloemenkransen naar 
de	poort	en	wil	die	met	de	menigte	aan	de	goden	gaan	offeren.	
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Met de grootste moeite weten Paulus en Barnabas dan de menigte 
te overtuigen dat ze ook maar gewóne mensen zijn: “keert u toch 
af van die schijngoden en keert u tot een levende God, die gemaakt 
heeft de hemel en de aarde, de zee en al wat er in is”. Met de groot-
ste inspanning kunnen ze de menigte ervan weerhouden.

Maar… dan komen er Judeeërs uit Anitiochië en Iconium die de 
scharen ompraten. Ze stenigen Paulus en slepen hem de stad uit 
in de mening dat hij dood is. Maar als de leerlingen hem omringen 
staat hij op en komt de stad weer binnen om de volgende dag met 
Barnabas naar Derbe af te reizen. Opnieuw een opstandingsver-
haal.

Na ook in Derbe door hun verkondiging de nodige volgelingen te 
hebben gekregen, gaan ze terug naar Lystra en Iconium. Zo staat 

Jacob Symansz. Pynas: Paulus en Barnabas in Lystra. 17e eeuw.
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er: “om de zielen van de leerlingen te versterken en hen op te roe-
pen te blijven in het geloof”. Uiteindelijk varen ze terug naar Antio-
chië, roepen de vergadering bijeen en doen kond van al hun wel en 
wee.

In hoofdstuk 15 wordt er getwist over het al dan niet besnijden van 
de nieuwe volgelingen. Uiteindelijk na diverse twisten reizen Pau-
lus, Barnabas en enkele andere leerlingen af naar Jeruzalem om 
dit meningsverschil aan de apostelen voor te leggen. De gemeen-
te schrijft na wijs beraad een brief aan de nieuwe volgelingen in 
Antiochië met daarin de bemoedigende tekst: “dat het de Heilige 
Geest en ons goed dunkt u geen zwaardere last op te leggen dan 
noodzakelijkerwijs	dit:	u	verre	houden	van	afgodenoffers,	bloed,	
verstikte dieren en ontucht; als ge u daarvoor in acht neemt han-
delt ge goed; vaart wel!” Deze brief nemen Paulus, Barnabas en 
enkele uitgelezen leerlingen – Judas en Silas – mee en lezen die 
in Antiochië voor. Vervolgens gaan ze nog andere steden langs en 
uiteindelijk verschillen Paulus en Barnabas van mening wie er wel 
of niet naar bepaalde gemeenten kan gaan. Van daaraf splitsen de 
wegen van Paulus en Barnabas zich.

Een boeiend stuk, Handelingen 14 en 15; leest u het vooral zelf nog 
eens na.

Op de donderdagmiddagen 26 november en 10 december ontmoe-
ten we elkaar weer om 14.00 uur in ’t Klooster in Bavel

Namens de Bijbelkring, Wies du Rieu
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Vrede

Duif
in de kerstboom,
wat doe jij
in een wereld
die doof is 
voor jouw roep
om vrede?

Toch draag jij
trouw
elk jaar jouw
boodschap uit
– ben jij een
zichtbaar teken.

En herinnert
jouw bestaan
ons aan
een wereld
waarin
wapens zwijgen.
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Licht

Laten we ons
warmen aan 
het licht.

Laten we elkaar
aansteken met
die warmte.

Laat de vlam
van de hoop
in ons opgloeien.

Laat het vuur
in de korte lontjes
uitdoven.

En laat er een
golf van warmte
door de wereld gaan.

Gedichten van Greet Brokerhof-van der Waa
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gefeliciTeerd jarigen!

30 december – dhr. J. Peters

13 januari – mevr. J. Rijken-Groeneweg

21 januari – dhr. J.F.M. van Soest


