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1 Ter overdenking

Jaartekst 2021 “Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig 
is”. Lucas 6 vers 36

Het is mijn traditie als predikant sinds 1983 dat ik ieder jaar een jaar-
tekst neem die mij door de Evangelische Broedergemeente wordt 
aangereikt. Sinds 1730 heeft de Evangelische Broedergemeente 
deze praktijk van jaarteksten. Een Bijbeltekst die ons het hele jaar 
door mag begeleiden. Voor dit jaar is het weer een prachtige tekst, 
die dicht bij mijn hart ligt.

“Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is”, als mensen zijn 
wij automatisch niet zo barmhartig. Barmhartigheid is een element 
in ons leven waarin wij ons echt moeten oefenen. De uitnodiging 
van de jaartekst is om de mildheid van het leven toe te laten. Onze 
aannames en illusies achter ons te laten en onze oordelen te boven 
te komen.

Als wij de hardheid van het leven zien, dan is de barmhartigheid 
soms ver te zoeken. Als wij zien hoe een oud-president van de 
Verenigde Staten zijn aanhangers oproept om voorbij aan de de-
mocratie tot geweld te komen. Als wij zien hoe complotdenken in 
onze samenleving mensen van elkaar verwijderd, dan zie ik veel 
hardheid en is de barmhartigheid ver weg. Tegelijker tijd, heeft de 
pandemie van het coronavirus in onze samenleving mensen ook 
geleerd om nog meer naar elkaar om te zien, om aandacht te ge-
ven aan hen die alleen in het leven onderweg zijn. Ook deze bewe-
ging is gelukkig zichtbaar.
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Terug naar onze jaartekst: lukt het ons om barmhartigheid in het 
leven te betrachten?
Jezus spreekt deze mooie tekst uit en wij zien bij Jezus regelmatig 
in zijn optreden, dat hij een beroep doet op de barmhartigheid van 
ons als mensen. Hij leert ons in de gelijkenis van de barmhartige Sa-
maritaan, om zonder eigenbelang, maar loyaal naar de medemens 
die je ontmoet in het leven onderweg te zijn.

Zelf spreek ik graag over God als een Onuitsprekelijke Liefdemacht. 
Gods wezen heeft alles met liefde te maken. Maar de uitingsvorm 
van deze liefde is juist barmhartigheid. Vanuit het Hebreeuws klinkt 
hier het woord ‘chesed’ voor barmhartigheid. Maar dit woord 
‘chesed’ kun je ook vertalen met goedheid, goedgunstigheid, wel-
dadigheid en barmhartigheid.

We zouden kunnen zeggen dat de ‘chesed’ van God de loyaliteit 
is die van de Onuitsprekelijke Liefdemacht uitgaat. Het is een hou-
ding van een trouwe bijstand-met-de-daad.
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Hoe lukt het u en mij om loyaal, goedgunstig oftewel barmhartig 
naar onszelf te zijn, en als wij in de spiegel van ons leven kijken en 
tegen onszelf mild kunnen zijn, dat wij ook mild worden ten aan-
zien van de mensen met wie wij in het leven onderweg zijn. Jezus 
gebruikt in deze jaartekst nog het begrip Vader voor de duiding 
van God. Zelf gebruik ik deze duiding liever niet. Laten wij God niet 
te antropomorf menselijk willen afbeelden en al helemaal niet als 
een vader, daarmee vallen wij in een patriarchaal denken, en een 
machtsdenken waar wij juist van verlost zouden mogen worden. 
God als beweger van het goede oftewel God als de Eeuwige of zo-
als ik al eerder duidde, God als Onuitsprekelijke Liefdemacht. 

U voor dit jaar 2021 veel kracht en wijsheid gewenst om vorm te 
geven in uw leven aan de oproep van deze mooie jaartekst, om als 
een barmhartig, mild en loyaal mens in het leven onderweg te zijn.

In verbondenheid, Tom Rijken
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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

 7 maart Het Klooster Bavel 11.00 uur
   mevr. M.C. Eberwijn-Vervelde
 1 april Het Klooster Bavel 18.30 uur
   Avondmaalsviering
   ds. Chr. Duhoux-Rueb
 4 april Waalse kerk Breda 11.00 uur
   Paas Schalmdienst
   ds. K. Holtzapffel en ds. R. Dewandeler

Het Klooster is nu nog gesloten, net als de meeste kerken. Het is 
afhankelijk van de maatregelen of de diensten doorgang kunnen 
vinden. Zodra dit kan dan laten wij u dit weten.

agenda

Helaas staat er vanwege alle maatregelen niets op de agenda.
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3 van de kerkenraad

Helaas konden we op 12 januari niet fysiek bij elkaar komen, 
maar moesten we wederom onze toevlucht nemen tot een 
vergadering via beeldscherm.

Het is natuurlijk fijn dat de mogelijkheid er is, zo kunnen de zaken 
toch door gaan, maar we missen het contact in levende lijve wel. 
Dat zal voor u niet anders zijn. Nu zowel de kerkdiensten als de 
kringbijeenkomsten niet door kunnen gaan, missen we elkaar en 
is het stilletjes in de gemeente. Toch was het wel nodig om te ver-
gaderen. Helaas kon de intrededienst van ds. Tom Rijken niet door-
gaan en voorlopig hebben we die doorgeschoven naar april, in de 
hoop dat we dan wel weer bij elkaar mogen komen. Zo gauw er 
duidelijkheid is hoort u van ons natuurlijk. Ook hebben we het ge-
had over de Menno Simons lezing die we gepland hadden in april. 
Tom Rijken schrijft daar in zijn stukje ook over. Voor alle zekerheid 
hebben we die doorgeschoven naar het najaar. Dan is de kans gro-
ter dat we weer met meer mensen bij elkaar mogen komen en het 
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is wel de bedoeling om voor die lezing ook mensen van buiten onze 
gemeente uit te nodigen.

Tijden zijn onzeker, we weten niet wanneer we langzamerhand 
weer terug zullen gaan naar normaal. Maar we blijven hoop hou-
den. Mocht u of iemand die u kent uit onze gemeente behoefte 
hebben aan een (telefoon)gesprek of een andere vorm van con-
tact, laat het dan alstublieft weten aan onze predikant of aan een 
lid van de kerkenraad. Nu we elkaar niet zien is het moeilijker om 
goed contact te houden, en dat willen we wel heel graag.
Van de familie Smink, van Wilma Lubsen en van het Adoptiepro-
gramma mochten we kerstkaarten ontvangen met hartelijke groe-
ten en de beste wensen voor 2021.

Op 2 maart vergaderen we weer, al of niet elektronisch.

Een hartelijke groet van de kerkenraad voor u allen,
Marjolein Peters, secretaris

Zuid Hollands Zeeuwse ring

Daar onze Ringdag op zondag 24 januari niet door kon 
gaan, hebben wij als Doopsgezinde Gemeenten uit de Ring 
ieder een filmpje van 2 minuten ingestuurd en daar is een 
compilatie van gemaakt.
U kunt de inbreng van alle gemeenten terug zien op de 
website van de Ring: www.ringzuidwest.doopsgezind.nl.

6 keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief van de Ring. 
Aanmelden kan via www.ringzuidwest.doopsgezind.nl .
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4 aan boord van de ark

Onze kleine Ark dobbert over de woelige baren van de 
coronatijd. We weten ons dankzij de prachtige quilt van 
Marjolein, gesteld onder Gods regenboog.

Marjolein gebruikte voor de boot ook de kleuren van de regen-
boog; letterlijk worden we gedragen door de kleuren van Gods 
verbond. We hebben aan boord een veelkleurige bemanning: 
streng gelovigen, kleingelovigen maar ook goedgelovigen en alle 

varianten daar omheen. Diverse, veelkleurige, eigenzinnige men-
sen die met elkaar in hetzelfde (corona)schuitje zitten. Voorlopig 
zijn er geen aanlegplaatsen beschikbaar, wij zijn als het ware ook 
bootvluchtelingen enkel we hebben allemaal nog onze eigen thuis-
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haven ter beschikking. Soms eenzaam en alleen, soms met her en 
der een bezoek; nu en dan een kerkdienst via TV of een doopsge-
zinde dienst die wordt gestreamd. Sommigen luisteren naar dien-
sten waarin God lof wordt gezongen. Ja, we zijn heel divers, maar 
allen hebben we behoefte aan ontmoeting. Laten we daarom de 
loopplank uitgooien, zodat we enkele nieuwe leden kunnen ont-
moeten die in de Ark scheep willen gaan. We heten Tom Rijken en 
zijn vrouw Janneke Rijken-Groeneweg hartelijk welkom als nieuwe 
leden van onze Doopsgezinde Gemeente. Ook Hannah Heerema 
wil dit jaar van belangstellende officieel lid worden. Herman van 
Sante en Maatje van Sante-Stevense zijn bij onze gemeente vriend 
geworden. Welkom allemaal in onze boot, waar we van tijd tot tijd 
best behoefte hebben aan nieuwe geluiden, die ons helpen koers 
te houden of die de bemanning ondersteunen. Het exacte doel is 
niet voor een ieder hetzelfde, maar allen willen we elkaar vasthou-
den en bemoedigen op onze weg door het leven.

Als we de quilt nader bezien kunnen we een aantal dieren bekijken. 
Het vogeltje, dat voor op de boeg staat, met daarachter de leeuw. 
Een dreiging voor de vogel van het vrije woord, die vrijuit door de 
wereld vliegt en die soms in het oosten maar ook in het westen wil 
zijn, die vrij van noord naar zuid trekt. Laten we de leeuw in ons 
wat temmen, zodat de vrije gedachte niet in angst hoeft onder te 
duiken. Laten we die vrije uitwisseling van gedachten ondersteu-
nen door naar elkaar te luisteren, respectvol zoals dat in onze krin-
gen eigenlijk zeer goed lukt. De duif die op ons oude kerkgebouw 
stond, staat voor een voorbode van land in zicht, een coronavrije 
aanlegplaats, waar we weer samen kunnen delen wat ons bezig-
houdt. Ook het spinnetje voor aan de boeg werkt dapper mee aan 
het onderhouden van ons netwerk, onderling in de Ring en zelfs 
wereldwijd het web (internet). U ziet, er zijn diverse specialisten 
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onder de dieren aanwezig. Op de achtersteven klimt nog een aap 
aan boord; volgens Marjolein Peters staat de aap symbool voor de 
leden aan de rand van de gemeente en mensen die nieuwsgierig 
zijn naar onze gemeente; ze willen misschien weten hoe het eraan 
boord toegaat, wie de scepter zwaait of wellicht gewoon een stuk-
je meevaren naar een volgende haven om elders eens te passagie-
ren. Zoals u ziet gebeurt er van alles aan boord; een volgende keer 
wil ik enkele andere dieren wat nader beschouwen. Misschien kunt 
u nog eens goed kijken of de afbeelding wel helemaal Bijbelvast 
is weergegeven. Er kleeft volgens een van de kinderen toch een 
foutje aan deze prachtige verbeelding van de Ark. Wellicht ontdekt 
u het ook.

Voor nu hoop ik dat we met elkaar onze boot zeewaardig houden 
en elkaar zo nu en dan – ieder vanuit onze eigen veilige thuishaven 
– eens een hart onder de riem steken. Vanuit de kerkenraad willen 
we binnenkort weer een nieuwsbrief uitbrengen en als het kan ha-
ken we weer aan bij het initiatief van de GDS/FDS voor een veertig-
dagenkalender. Ik wens ons allen een behouden vaart.

Frans van Berkum

gefeliciTeerd jarigen!

31 maart – dhr. J.P. van der Mei
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5 van de predikanT

Met veel werkvreugde ben ik begin januari begonnen met het 
werk in onze Doopsgezinde Gemeente Breda. Janneke en ik zijn 
weer lid geworden in uw midden.

En het voelt voor ons beiden goed om na 21 jaar weer in de ver-
trouwde streekgemeente Breda terug te zijn. In mijn leven is er 
veel veranderd. Ik ben ouder geworden, kijk relativerender naar 
onze samenleving en ben zeker in mijn denken meer vrijzinnig ge-
worden. Geloof is voor mij een waardevol element in het leven, 
maar ik zie dat mensen ook zonder bij een geloofsgemeenschap te 
horen, heel gelukkig in het leven onderweg kunnen zijn. Behoren 
bij een geloofsgemeenschap oftewel in ons geval bij de Doopsge-
zinde Gemeente is waardevol om een kring van mensen te heb-
ben, waarmee je samen in eenzelfde richting kunt kijken. Waarmee 
je ethisch belangrijke waarden van het leven kunt delen. De Ge-
meente helpt je als zingevingsplek, waarbij zeker de gemeenschap, 

de kring van mensen waardevol 
is. Juist in deze tijd van corona 
hoor ik uit de Gemeente op mijn 
huisbezoeken terug, dat men 
het onderlinge contact zo mist. 
Er is niet alleen het isolement 
van het als enkelingen thuis 
zijn, maar tevens ook het gemis 
van de maandelijkse ontmoetin-
gen in het midden van onze Ge-
meente in het Klooster in Bavel. 
We hopen dan ook echt, dat wij 
in maart weer een dienst zullen 
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kunnen houden en als het meezit op zondag 18 april onze intrede-
dienst vorm kunnen geven.

De plannen voor de toekomst zijn verder om in het najaar een 
Menno Simons lezing in het Dorpshuis Klooster in Bavel te organi-
seren rond het thema: ‘De doperse wortels en haar toekomst’ en 
we hopen in het najaar ook een ontmoeting te organiseren met de 
jongeren die 25 jaar geleden in onze Doopsgezinde Gemeente nog 
in het kinder- en jeugdwerk participeerden. Dus plannen genoeg.

Als u een huisbezoek op prijs stelt, laat het mij dan weten. Bel ge-
rust of mail mij. Mijn werkdagen voor de Doopsgezinde Gemeente 
Breda concentreren zich op de maandag en de dinsdag, maar ook 
op andere dagdelen is mogelijk. 

Ik hoop u spoedig te mogen ontmoeten.

Met hartelijke groeten, Tom Rijken 

6 kun je nog Zingen, Zing dan mee

Onder dat motto ben ik opgegroeid met veel zingen. Thuis, op 
school, op de zondagschool en ’s zondags in de kerk. Ik vond 
zingen leuk en kon uren op zolder schommelen en het hoogste 
lied zingen.

Of ’s avonds in bed net zo lang liggen zingen tot ik in slaap viel. Vol-
gens mijn moeder had ik bepaalde liederen voor bepaalde gelegen-
heden. Zo scheen ‘Grote God wij loven U’ speciaal voorbehouden 
te zijn geweest voor toiletbezoek.
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In de loop van de jaren heb ik een aardig repertoire bij elkaar ge-
zongen, altijd met veel plezier en met liederen waar ook veel herin-
neringen bij horen.

Helaas mogen we al enige tijd niet zingen in de kerkdiensten. Be-
grijpelijk, maar ik mis het wel heel erg. Pas dan besef je hoe samen 
zingen verbindt. Als we eens een volle kerk hebben, met een Ring-
dag of zo, dan roepen we allemaal: wat zingt dat toch heerlijk met 
zoveel mensen! Maar ook als we in onze diensten met een beschei-
den aantal zijn, dan is het fijn om samen de woorden en de melodie 
al zingend te delen en zo actief aan de dienst deel te nemen.
Nu dat allemaal niet kan is het misschien wel een mooie tijd om 
eens een lied wat nader te beschouwen. Ik heb gekozen voor lied 
276 uit het liedboek: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’. Een 
mooi lied om een dienst mee 
te beginnen. Het heeft niet 
direct een binding met een 
bepaald thema, Bijbelge-
deelte of een tijd in het ker-
kelijk jaar, het kan een heel 
jaar door gezongen worden. 
De tekst is van Huub Ooster-
huis en de melodie komt uit 
Valerius’ Gedenckclanc uit 
1626. Misschien kent u het 
wel als ‘Komt nu met zang 
van zoete tonen’.

Het lied past heel goed bij onze gemeente, we hebben immers het 
‘vaste dak boven onze hoofden’ verkocht en we hebben ervaren 
dat het eigenlijk niet uitmaakt waar je samenkomt. Het gaat uit-
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eindelijk niet om het gebouw, maar de mensen met wie je samen-
komt, de gemeente is belangrijk. ‘Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. Huis dat een levend lichaam 
wordt als wij er binnen gaan om recht voor God te staan’. 

In het tweede couplet wordt de nadruk gelegd op het woord. Ook 
iets dat ons wel aanspreekt. ‘Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid’. De woorden komen soms van ver, 
soms weten we niet eens waar ze vandaan komen, maar ze zijn 
essentieel om stem te geven aan ons gemeente zijn, aan wat ons 
verbindt en aan onze gezamenlijke zoektocht.

‘Namen voor Hem, dromen, signalen, diep uit de wereld aange-
waaid. Monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord’. Ik hoor daar in dat we veelkleurig mo-
gen zijn, ieder ons eigen accent mogen leggen, een persoonlijke 
verhouding met en een eigen beleving van wat we in het algemeen 
God noemen. 

Het derde couplet spreekt over het avondmaal. ‘Tafel van Een, 
brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God, 
mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. Breken en delen, 
zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis’. 
Als we samen avondmaal vieren, breken en delen, dan doen we 
iets wat ondenkbaar is. Steeds weer komt dat oud en vergeten ge-
heim als nieuw tot ons om te weten dat we elkaar gegeven zijn en 
dat we samen Jezus gedenken: zijn leven, sterven en opstanding 
als het koord dat ons samenbindt. Hoe verschillend we ook zijn, we 
horen bij elkaar. We zijn met elkaar verbonden als we avondmaal 
vieren, als we samen zingen, maar ook als we samen stil zijn.
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Lied 276 is een fijn lied om de dienst mee te beginnen. Misschien 
wordt het soms ervaren als afgezaagd omdat het vaak gebruikt 
wordt, het blijft een prachtige tekst en een pakkende, opgewekte 
melodie om te zingen. Wat mij betreft is het een blijvertje en zin-
gen we het nog heel vaak!

Marjolein Peters

Als u een lied hebt dat u erg aanspreekt, dat u dierbaar is, 
waar u bepaalde herinneringen aan hebt of gedachten over 
hebt die u graag wilt delen, aarzel dan niet en schrijf er een 

stukje over. Gewoon op uw eigen manier, in uw eigen woor-
den, dan kunnen we toch een beetje ‘samen zingen’!

U bent van harte uitgenodigd!

7 verslagen kringen & groepen

7.1 bijbelkring

Verslag van 26 november en 12 december 2020.

In Handelingen hoofdstuk 16 is Paulus in Derbe en Lystra. Uit een 
boekje waar de kaarten van de reizen van Paulus in staan voeg ik 
een plaatje toe. Paulus laat ons kennis maken met de discipel Timo-
theüs, een zoon van een Joodse moeder en Griekse vader. Paulus 
laat hem besnijden en dat is vreemd! In het vorige hoofdstuk 15 
vers 19-20 lazen we over de onenigheid hierover (het wel/niet be-
snijden van heidenen). Daarna reist hij verder nadat hij een visioen 
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heeft gehad. Hij gaat scheep naar een Romeinse kolonie, Macedo-
nië. Daar aangekomen, op zoek gaand naar volgelingen van Jezus, 
ontmoet hij Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira. Deze gelovi-
ge vrouw nodigt hem uit bij haar thuis. Zij ervaart de Heer en Paulus 
doopt haar. Haar slavin, die een waarzeggende geest in zich heeft, 
achtervolgt Paulus en Silas. Ze waarschuwt de mensen luidkeels 
en dat gaat Paulus te ver. Hij beveelt de geest uit haar te gaan! 
Zo verliest de slavin haar waarde voor de haar meesteres Lydia. 
Hierover wordt in het openbaar stennis geschopt. Daarom worden 
Paulus en Silas opgepakt. Zij worden terechtgesteld door de over-
heid: “Deze joodse mensen brengen onze stad in rep en roer en ze 
verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden 
of volgen.” Zo belanden Paulus en Silas in het binnenste van de 
gevangenis met strenge bewaking, hun voeten worden in een blok 
vast gezet. Rond middernacht baden de discipelen, zongen God lof 
toe. De medegevangenen luisterden mee. Doch plotseling kwam 
er een aardbeving; de gevangenis schokte op haar grondvesten. 
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Deuren gingen spontaan open, boeien braken…. De bewaarder 
ontwaakte, zag alle open deuren om hem heen en raakte in pa-
niek! Hij trok zijn zwaard om zich van kant te maken, in de waan 
dat alle gevangenen gevlucht waren…. Paulus riep met luide stem: 
“Wij zijn er allemaal nog!” De bewaarder haalde licht en leidde alle 
gevangen naar buiten. Hij vroeg aan Paulus en Silas: “Wat moet 
ik doen om behouden te blijven?” Zij antwoordden: “Stel uw ver-
trouwen op de Here Jezus en ge zult behouden blijven.” Je kan nu 
zeggen: zo gezegd zo gedaan! …. Paulus en Silas mochten nu ver-
trekken, maar Paulus vond dit geen goed idee…. ze waren gege-
seld en vernederd in het openbaar en zonder één vorm van proces 
in de gevangenis gezet. Als Romeins staatburger ongebruikelijk. 
Hij weigerde dus en vroeg de hoofdlieden om zelf te komen om 
hen uitgeleide te doen. Zij waren nu bevreesd, nu beiden Romeins 
staatburger bleken te zijn. Zij besloten hen zelf uitgeleide te doen 
en verzochten hen de stad te verlaten. De discipelen gingen terug 
naar Lydia en bemoedigden de verzamelde gelovigen en vertrok-
ken daarna.

In hoofdstuk 17 reisde Paulus verder naar Tessalonica. Dan zien we 
een herhaling van eerdere reizen. Eerst een bezoek aan de Joodse 
synagoge, waar er drie sabbatten achtereen de Schriften werden 
uitgelegd. Hij legde uit dat Christus moest lijden en opstaan uit de 
dood. “Deze Jezus is de Christus en die predik ik U.” Er waren meer-
dere mensen die zich aansloten bij Paulus. Bij mij kwam de parallel 
boven van grote evangelische gemeenten, die groeien als kool….
Wij horen van deze grote groepen gelovigen in Nederland, die in 
coronatijd nog kerken met velen. Zo gaat het steeds in de Bijbelver-
halen. De Joden worden jaloers op de grote aantallen volgelingen, 
brengen hen in opspraak en jagen zo Paulus opnieuw weg. Paulus 
gaat uiteindelijk naar Athene. Hij ziet daar de vele afgodsbeelden 
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en ook een klein beeld met eronder de tekst: ‘voor een onbekende 
God…’. In Athene krijgt hij door verkondiging ook vele volgelingen. 
Er komen vragen van wijsgeren: wat verkondigt U Paulus? Paulus 
bevestigt hen in hun gelovigheid en Godvrezendheid. Hij refereert 
aan hun beeld voor een onbekende God. “Ja, die verkondig ik U!” 
(zie vers 24-32). Zo ook hier weer spotters en gelovigen. Met en-
kele volgers vertrekt Paulus naar Korinthe.

Tot zover lazen we. Tot slot bedanken we Ineke voor haar fijne be-
geleiding van onze kring en uitleg van de teksten.

Wies du Rieu

7.2 eeTgroep

Lieve allemaal, het is al weer een hele tijd geleden dat we fysiek 
bij elkaar mochten komen.

Na al die tijd voelen we ons momenteel meer een Zoomgroep dan 
een eetgroep, daarom zijn we vooralsnog de ‘eet’groep. Eten zat 
er het afgelopen jaar niet veel in gezien de omstandigheden. Veel 
van onze standaard dingen (zoals de jaarlijkse BBQ) konden door 
de geldende maatregelen niet doorgaan. Los van het feit dat het 
misschien op een gegeven moment wel mocht betekende dit niet 
automatisch dat dat ook slim was om te doen. Via Zoom hebben 
we wel contact gehouden, dank aan Akke-Clara daarvoor. Dit is 
niet altijd makkelijk, je ziet elkaar wel maar ook weer niet ‘echt’. Dit 
heeft er wel voor gezorgd dat we, meer dan ooit, begaan zijn met 
elkaar en elkaars situatie. Datgene wat zo vanzelfsprekend (met 
een nadruk op het fysiek elkaar spreken) was, is dat nu niet meer. 
Je praat wel met elkaar, maar het gevoel elkaar te spreken is soms 
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ook verder weg. Dat neemt niet weg dat we elkaar al meerdere 
malen gesproken hebben, veelal om te kijken hoe het met ieder-
een gaat en hoe we allemaal met de huidige situatie omgaan. Dit 
gebrek aan fysiek samenzijn belet ons tot op zekere hoogte om 
elkaar aan te geven dat een situatie ons aangaat of dat je er niet al-
leen voor staat. We hebben allemaal moeten leren hoe we dit toch 
kunnen doen terwijl we digitaal samenzijn. Het toch naar elkaar uit- 
en omkijken, ondanks de omstandigheden is daarmee misschien 
dan ook de belangrijkste herinnering die aan deze tijd overhouden. 
Alleen zo kunnen we elkaar hier doorheen helpen. Deze fysieke af-
stand neemt echter niet weg dat we nog steeds leuke en zinvolle 
dingen met elkaar kunnen doen of dat we geen boeiende en leer-
zame gesprekken kunnen voeren.

In de kerst-zoom van 2020 hebben we het gehad over de herinne-
ringen die kerst juist zo kerst voor ons maken en hebben we een 
soort van kerstquiz gedaan die de nodige hilariteit opleverde. Van-
daag (24 januari 2021) hebben we kennis mogen maken met Kelly 
en we hopen dat ze de volgende keer ook weer aan kan sluiten. 
We hebben het (aan de hand van een voorwerp) gehad over Bijbel-
verhalen die iets voor ons betekenen. Vanzelf kwam hier een hele 
interessante verhaallijn uit voort. We begonnen met een Italiaanse 
prent met daarop Thomas die begeleid wordt door een engel. Een 
mooie gedachte die je mee kunt nemen als je de deur uit gaat om 
naar je werk te gaan of ergens anders naar toe. Daarna gingen we 
aan de hand van een op een veld achtergelaten winterpeen naar 
Ruth, die de moed had om haar geboorteland achter zich te laten 
om bij haar schoonfamilie te blijven wonen. In die lijn zat ook het 
verhaal van de kruimels die over waren voor de honden. Ook weer 
de boodschap dat je iets over moet hebben voor elkaar door te 
delen wat je hebt. Toen aan de hand van een steen regelrecht de 
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King James Bijbel.

actualiteit in, vandaag zijn er in meerdere steden betogingen en 
rellen geweest. De steen dan als symbool voor het snel (ver)oor-
delen van anderen en ook jezelf. We moeten misschien wat vaker 
stilstaan bij onze eigen (ver)oordelen. Als brug van daar ook een 
hoopgevend bericht van (onder andere) de nieuwe president van 
de VS uit de King James Bijbel: “Weeping may stay for the night, 
but rejoicing comes in the morning”. We zitten momenteel in een 

lastige situatie en zien dit ook bij anderen om ons heen. Het is dus 
aan ons de taak om elkaar hier door te helpen, want hoe donker de 
nacht ook is, het licht komt in de ochtend weer terug. Daarna door 
naar de ‘kleingelovigen’. De boodschap is dat we niet alleen het 
kleine moeten zien, maar ook het geloof dat er voor ons gezorgd 
wordt. Kortom, allemaal boodschappen van zingeving en ook re-
lativering, omkijken naar elkaar, elkaar troosten en door moeilijke 
tijden heen helpen, de hoop dat er licht aan de horizon schijnt en 
het geloof dat er voor ons gezorgd wordt. Allemaal zinvolle en be-
langrijke boodschappen voor ons in deze lastige tijden. Naast deze 
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zeer interessante gesprekken hebben we ook helaas afscheid moe-
ten nemen van Akke-Clara als onze begeleider. Zij is beroepen in 
Hilversum en gaat dus daar haar weg vervolgen. We danken haar 
voor haar begeleidding in de afgelopen jaren en ook vooral voor 
het digitaal door laten gaan van de ‘eet’groep. Wij gaan onze weg 
vervolgen onder begeleiding van Janneke Rijken. Het programma 
voor de rest van het seizoen is als volgt. Hierbij is het zo dat dit ge-
pland is op basis van het fysiek bij elkaar mogen komen. Indien dit 
niet het geval is dan gaan we over op digitaal ontmoeten om 20:00:

• Vrijdag 26 februari 2021, 17:00 - 20:00
• Zondag 21 maart 2021, 14:00 - 16:00
• Vrijdag 23 april 2021, 17:00 - 20:00
• Zondag 30 mei 2021, 14:00 - 16:00
• Zondag 04 juli 2021 --> BBQ 16:00 - 20:00, 
 Pastoor Gillisstraat 40, Rijen

Wil je een keer komen ‘proeven’ dan ben je van harte welkom. Laat 
het dan even weten op davidenkim@telfortglasvezel.nl of op 06-
21841383.

Namens de ‘eet’groep, David Peters


