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1 Pasen – Laat uw hartsvLam branden

In mijn vrije tijd beeldhouw ik. Het beeld dat ik enkele jaren 
geleden gemaakt heb is een hartsvlam uit Carrera marmer. 
Een hartsvlam omdat ik vind dat wij niet bij de pakken moeten 
neerzitten. Niet meewaaien met de geluiden van alledag. Ons 
niet moeten neerleggen bij het deprimerende wereldgebeuren.

Het is Pasen geworden, 
om te geloven in het nieu-
we perspectief dat er is. 
Het coronavirus gaan wij 
langzaam overwinnen. De 
hoop is dat na Pasen, wij 
weer als Doopsgezinde 
Gemeente Breda samen 
zullen kunnen komen.

Ja, soms is het vuur in ons 
leven wat gaan smeulen, 
dat je alleen nog maar 
een oranje gloed ziet, het 
vuur dreigt uit te gaan. In 
die situaties moeten er 
weer wat houtblokken 
op het smeulende vuur-
tje worden gelegd. Moet 
je de zingeving in je leven 

weer zien te vinden, moet je de matheid van het leven de deur uit-
zetten.
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Het is niet voor niets lente geworden. Terug naar uw hartsvlam. Ja, 
waar wordt u nog warm van? Waar loopt u nog warm voor? Hoe is 
het gesteld met uw hartsvlam? Lukt het u om iets van inspiratie op 
te doen? Komt u nog in beweging op weg naar het nieuwe perspec-
tief van het leven, naar zingeving? U woont in een prachtig land. In 
al uw basisbehoeften bent u voorzien zoals voedsel, onderdak en 
veiligheid.

Het vuur oftewel de vlam is de metafoor waardoor in beeldspraak 
God tot de mensen spreekt. Als Mozes in de woestijn onderweg is 
komt de stem van God uit de brandende braamstruik. De God die 
zichzelf duidt als “Ik Ben die ik Ben, ik zal er Zijn”. Aan deze stem in 
uzelf gestalte geven, u mag er zijn. Als wij in ons hart geraakt wor-
den, dan komen wij in beweging.

In het Jiddisch is het Hebreeuwse woord voor hart ‘leb’ geworden 
tot het woord ‘lef’. Met lef in het leven staan, is de moed hebben 
om in de relatie ten aanzien van je medemens te gaan staan. Het 
vuur zien en daarbij in je kern geraakt worden en in beweging ko-
men. Het gaat om een hartsaangelegenheid. De hartsvlam wil ver-
beelden dat er liefde (medemenselijkheid) geschiedt in relationele 
zin. In de kern is deze liefde niets anders dan willen dat de ander 
er is. Met mijn hartsvlam in mij is het mijn intentie, met mijn mede-
mens onderweg te zijn en het vuur in onze relatie te laten branden. 
Laat dat ook de uitdaging in uw leven mogen zijn.

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

Volgens de laatste richtlijnen van het kabinet zijn er helaas geen 
versoepelingen mogelijk van de maatregelen tegen de versprei-
ding van het coronavirus. Op 13 april is er weer een persconferentie 
en als er dan versoepeld kan worden, gaat dat per 20 april in. He-
laas zijn er daarom in ieder geval tot die datum geen kerkdiensten.

De enige dienst die mogelijk door zou kunnen gaan is: 2 mei, 11 uur 
in Het Klooster, voorganger br. Frans van Berkum.

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 laten wij u dit weten.

agenda

Als Het Klooster weer open is dan is er een bijeenkomst van de 
Bijbelkring gepland op: 20 mei van 14.00 tot 16.00 uur in de boven-
zaal. Als dit door kan gaan dan krijgt u bericht.
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3 gedicht van hannah heerema

Tijdens mijn (Tom Rijken) huisbezoek bij Hannah Heerema kwamen 
wij te spreken over haar hobby: dichten. In haar leven heeft zij al 
vele gedichten geschreven. Zelfs ook in een dichtbundel met een 
groepje mededichters uitgegeven. In dit gedicht verwoordt Han-
nah de zwaarte van deze coronatijd waarin alles grijs en grauw 
wordt en de creativiteit weg ebt.

grijs 

Hier zit ik op mijn stoel
een laptop op schoot
grijs te zijn.
Het lukt niet klinkt het in 
mijn verstopte oren.
Probeer het morgen maar.
Zou het dan niet meer
grijs zijn?
Niet meer verdwaald
in een wolk van mist? 

JIJ….. JIJ!
Kwam op kousenvoeten
roofde zon en maad van 
hemelboog.
Blies met vochtige adem
het licht uit.

Je zet me in een cocon van
onmogelijkheden
Jouw macht is groter
dan mijn geest.

Mijn ziel huilt bij
de gesloten bron.
O god nu te weten
dat ik geweven ben
in een web van jouw
aanwezigheid.

Open dan de bron
van het hart.

Hannah Heerema,
Breda, 21 februari 2021
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4 van de KerKenraad

Op 2 maart zaten we allemaal weer klaar achter het beeldscherm 
om te vergaderen. Het is heel anders dan “in het echt” 
vergaderen, maar op dit ogenblik is het de enige mogelijkheid.

Het is duidelijk te merken dat het gemeenteleven grotendeels stil 
ligt. Er hoeven geen diensten of bijeenkomsten georganiseerd te 
worden, geen kringen en geen onderling huisbezoek. We hebben 
daar zo langzamerhand wel heel erg behoefte aan, maar zullen 
toch nog even geduld moeten hebben. Voor het geval dat, hebben 
we wel data voor de Bijbelkring gepland. Tom Rijken zal de leiding 
op zich nemen en de Brief van Jacobus staat op het programma. 
De geplande data in maart en april gaan in ieder geval niet door, we 
hopen dat 20 mei wel kan.

U hebt allemaal een prachtige veertig dagen kalender gehad, met 
heel veel dank aan onze zusters en broeders uit Friesland en Gro-
ningen. Volgend jaar willen we zelf een kalender uitbrengen. Als u 
daar een mooie bijdrage(n) voor heeft dan kunt u nu alvast sturen 
aan onze predikant of aan een lid van de kerkenraad. 

We zijn heel blij dat in de dienst van 5 juli Hannah Heerema lid zal 
worden van onze gemeente. Hannah en Tom zullen de dienst sa-
men voorbereiden en we hopen dat het een feestelijke gebeurte-
nis kan worden.

Helaas zullen we alweer een nieuwe datum moeten zoeken voor 
de Intrededienst. Nu deze week bekend werd dat de huidige maat-
regelen minstens tot 20 april gehandhaafd zullen blijven, is 18 april 
geen optie meer. Heel jammer, maar wat in het vat zit…
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De volgende elektronische vergadering is gepland op 13 april.

Marjolein Peters, secretaris

veertigdagenKaLender 2022

Dit jaar hebt u een mooie Veertigdagenkalender 
toegezonden gekregen. Ik hoop dat u dagelijks de tekst 
hebt kunnen lezen en even bij de mooie gedachte hebt 
kunnen stil staan.

De bijdragen aan deze Veertigdagenkalender kwam van le-
den uit de Doopsgezinde Gemeenten in Friesland en Gronin-
gen. Nu willen wij als doopsgezinde gemeente Breda voor 
het volgende jaar een Veertigdagenkalender maken met 
gedichten en dierbare teksten die u gaat aandragen. Graag 
nodig ik u uit om mij een dierbaar gedicht, belijdenis, lied, 
bijbelvers of kerngedachte te laten toekomen. Ik begin nu 
alvast met het verzamelen van de teksten.

Tom Rijken 
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5 bericht van de Penningmeester

Beste leden, vrienden en belangstellenden,
Allereerst dank aan allen die de gemeente trouw steunen 
met hun financiële bijdragen. Ook voor onze gemeente lopen 
een aantal kosten gewoon door dus voel u vrij even naar uw 
bijdrage(n) te kijken.

Normaal wordt er tijdens of na de vieringen gecollecteerd voor 
een doel (buiten onze gemeente) en voor de eigen gemeente. De 
collectedoelen van de afgelopen en de komende maanden wil ik u 
graag even mededelen.

januari Collecte ten bate van het werk van
  Mennonite World.
februari Collecte ten bate van het landelijke jongerenwerk
  van DG-centrum gemeenteopbouw
maart Collecte ten bate van Corona Task Force van
  Mennonite World Conference
april Collecte ten bate van de Stichting Menno
  Simons SDMF
9 mei Collecte ten bate van de ondersteuning van
  de Indonesische broederschappen.
23 mei Pinksterinzameling voor projecten
  van de Doopsgezinde Zending

Mocht u een of meerdere collecten willen ondersteunen, dan kunt 
u een bedrag overmaken met vermelding van de maand(en). Gege-
vens zie colofon in de Ark: kerkelijke bijdragen. Wij zullen dan zor-
gen dat het doorgeboekt wordt naar de betreffende instellingen. 
Alvast dank voor uw bijdrage(n).

Frans van Berkum 
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6 mijn dooPjubiLeum: 50 jaar

Op 4 april 1971, Palmzondag, liet ik mij dopen in de doopsgezinde 
gemeente in Haarlem. In die tijd werd er op Palmzondag 
gedoopt en dan mochten de nieuwe leden in de stille week op 
Witte Donderdag aan het Avondmaal deelnemen.

Ik groeide er op als oudste van 5 kinderen in een doopsgezind ge-
zin. Ik bezocht de zondagsschool samen met mijn zusje, erna de 
jeugdkerk en vervolgens naar catechisatie bij ds. Jaap Jacobszoon. 
We waren met een paar jongelui, waarvan er 3 op hun belijdenis 
gedoopt werden. Eind oktober 1970 kreeg mijn moeder in Dord-
recht een vaste baan als lerares. Mijn vader was al huisman. Mijn 
moeder was kostwinster. Reden dat het gezin verhuisde. Ik zat in 
mijn eindexamenjaar van de HBS-A. Ik wilde niet meer van school 
wisselen en er werd voor mij een kostgezin gezocht en gevonden 
in Heemstede vlak bij mijn school. Ik was blij!
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De Doopsgezinde Gemeente bleef een soort thuis, de padvinde-
rij, waar ik kabouterleidster was ging door en ook mijn bijlessen 
rond het weekend konden vervolgd worden. Een van de studenten 
van de Doopsgezinde Jongeren Bond waarvan ik lid was verzorg-
de deze: handelsrekenen en economie. Zo bereidde ik mij voor op 
het eindexamen, mijn doop en op het vervolg van de middelbare 
school. Ik wilde graag naar het buitenland. De opleiding voor ergo-
therapie werd een jaar uitgesteld… ( ik werd ‘uitgeloot’ zou je nu 
zeggen). Ik solliciteerde naar een plek in een programma van IMO 
een jaar trainee in Canada en/of de USA. Dat lukte.

De overgang naar een kostgezin, weduwe met een thuiswonende 
dochter, was groot. De rust om te studeren was weldadig, weinig 
huishoudelijke taken en meer zelfstandigheid. Toch miste ik mijn 
familie. Het was een andere tijd, geen mobiele telefoon, geen 
email/pc etc. Lang niet alle weekends ging ik naar huis. Immers op 
zaterdag was er scouting, ergens rond of in het weekend bijles en/
of bijeenkomsten van de Doopsgezinde Jongeren Bond.

Op een winteravond fietste ik naar mijn kamer, voelde me alleen. 
Opeens flitste er een fel licht door mij heen. Nu zou je zeggen: “het 
drong tot mij door, dat de Ene over mij waakt!” Deze troostrijke 
gedachte hielp mij. Het schrijven van een geloofsbelijdenis was 
een klus. Waarom wil je zoiets, van welke geloofsgemeenschap 
word je lid en waarom van een doopsgezinde gemeente? Denkend 
aan mijn opvoeding, voorbeelden van thuis, gesprekken op cate-
chisatie waar ook de krant wel op tafel lag en besproken werd…. 
kreeg het langzaamaan vorm. Ik eindigde het met een lied uit het 
liedboek “Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren 
hand” (lied 913 in het nieuwe liedboek)/



De Ark         jrg 21  nr 2

10

In dit lied staat ook de zin: “Moedig sla ik dus de ogen naar het 
onbekende land.” Dat was weer van toepassing op waar ik naar 
toe wilde, zelf op weg gaan de toekomst in, vol vertrouwen dat de 
Ene mij zou begeleiden! Als dooptekst kreeg ik vers 13 uit het 22-ste 
hoofdstuk van Openbaringen mee: “Ík ben de Alfa en de Omega, 
de eerste en de laatste, het begin en het einde”. Zo ben ik sinds die 
dag op weg gegaan, met vallen en opstaan.

Als ik mijn belijdenis teruglees, dan zijn er een paar opvallende 
items:

1 het voorgeleefd krijgen en voorlezen thuis van de verhalen uit 
de kinderbijbel.

2 kennismaken met de bijbel en verhalen over het leven van 
Jezus op zondagsschool en jeugdkerk.

3 Het geloofsgesprek met leeftijdsgenoten op catechisatie en bij 
de Doopsgezinde Jongeren Bond.

4 Durven vertrouwen op jezelf en de Ene.

5 De ontdekkingsreis door het leven, de liefde in allerlei facetten 
en steeds kiezen….. wat is goed, wat is beter en wat is onjuist.

Na mijn doop slaagde ik voor mijn eindexamen en vertrok naar Ca-
nada en de USA voor 1 jaar. Terug in Nederland in augustus 1972, 
startte de opleiding voor ergotherapie en woonde ik 5 jaar bij de 
oecumenische leefgemeenschap Oude Zijds 100 op de wallen in 
Amsterdam. In Amsterdam werd ik lid in de Singelkerk. In 1974 
kreeg ik verkering met Frans, een studiegenoot afkomstig uit een 
RK gezin. Wij trouwden in september 1977 en verhuisden naar Ber-
gen op Zoom.
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Ik voel mij nog altijd thuis in 
de Doopsgezinde Wereld. Er is 
ruimte voor gesprek. In Canada 
en de USA zijn er diverse behou-
dende doopsgezinde geloofs-
gemeenschappen. Ook daar 
heb ik veel boeiende ontmoe-
tingen en gesprekken mogen 
voeren. De Liefde van de Ene, 
voorbeelden in bijbelverhalen 
helpen soms bij het maken van 
keuzes in combinatie met het 
geloofsgesprek in de gemeen-
te. Mijn leven ging niet over ro-
zen, maar ik ben rijk gezegend 

met Frans en onze 3 kinderen. Ook zij vonden hun weg met de Ene. 
Als kers op de taart kregen we 2 kleinkinderen, die wij mogen zien 
opgroeien. Daar genieten we samen van. Wij zien nu de resultaten 
van onze wijze van grootbrengen van onze kinderen en hoe zij hun 
leven vorm geven. Wat voel ik mij dankbaar.

Ik hoop dat ik nog lang samen met Frans in de doopsgezinde ge-
meente Breda mag vertoeven en dat wij over een paar maanden 
u allen weer mogen ontmoeten in diensten, kringen en huisbijeen-
komsten. Op Eerste Paasdag gaan Frans en ik ter kerke in Haarlem 
in de Grote Vermaning zoals de kerk heet waar ik 50 jaar geleden 
de doop ontving. Het is een oude schuilkerk in hartje Haarlem. Wij 
konden er plaatsen reserveren en kijken er naar uit! Tot slot: “Ga 
met God en Hij zal met je zijn”. Ik wens u allen een gezegend Pasen 
toe.

Wies du Rieu
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7 bLote voeten

In Johannes 13 staat het verhaal dat Jezus de voeten van zijn leer-
lingen wast voor ze aan de maaltijd gaan. Een heel normaal gebruik 
in die tijd; men lag aan, aan de maaltijd en dan is het toch wel ple-
zierig als het stof van de onverharde wegen van de voeten gewas-
sen is. Gewoonlijk werd dit gedaan door de jongste aanwezige of 
door een bediende. In ieder geval wekt het grote verbazing als Je-
zus zijn bovenkleed uittrekt, een linnen doek omslaat en met een 
waskom en een handdoek alle leerlingen langs gaat, hun voeten 
wast en droogt. Je denkt dan meteen hoe hij geboren werd in een 
stal en sliep in een voederbak; hoe hij op Palmzondag Jeruzalem 
binnenrijdt op een ezel. Een man die wars is van uiterlijk vertoon, 
van pracht en praal. Nederig en gedienstig aan de medemens. Zich 
nergens te goed voor voelen, niet op strepen staan, maar gewoon 
mens zijn met de mensen.

Het verhaal is eigenlijk heel ontwapenend en ontroerend. Je blote 
voeten, daar ben je heel kwetsbaar in, die geef je niet zomaar ie-
dereen in handen. En als iemand je voeten mag wassen dan heeft 
dat iets intiems, iets tussen jou en mij.

Petrus protesteert dan ook heftig. “O nee, mijn voeten zult u niet 
wassen, nooit!” Maar Jezus antwoordt: “Als ik ze niet wassen mag, 
kun je niet bij mij horen”. Met andere woorden zegt hij: vertrouw 
je kwetsbaarheid maar aan mij toe, laat die intimiteit tussen ons 
bestaan, want wij horen toch bij elkaar?

Bij elkaar horen betekent dus ook kwetsbaar mogen en durven zijn, 
met respect omgaan met elkaars kwetsbaarheid en je aan elkaar 
durven toevertrouwen. In de praktijk van het samen gemeente zijn 
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komt dat niet altijd zo duidelijk aan bod, zeker niet als alles gewoon 
draait en er van alles georganiseerd en besproken moet worden. 
Misschien is deze stille tijd en in het bijzonder deze stille week daar 
een mooie gelegenheid voor.

Ik wens u gezegende Paasdagen.

Marjolein Peters
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in memoriam oud-Lid, 
broeder henK bourdrez

Zondagmorgen 14 maart is Henk Bourdrez in de leeftijd 
van honderd jaar overleden.

Een broeder die met veel toewijding jaren in de kerkenraad 
van de Doopsgezinde Gemeente Breda heeft gezeten en 
daar penningmeester is geweest. Henk die in maart 1952 in 
de Doopsgezinde Gemeente Den Haag zijn belijdenis heeft 
gedaan en is gedoopt. In zijn werkzame leven is hij accoun-
tant geweest. In 1961 trouwde hij met Miep. Bijna zestig jaar 
mochten zij het leven delen en woonden ze in Rijsbergen. 
Miep was oorspronkelijk protestant, vandaar hun actieve 
betrokkenheid bij de protestantse kerk in Zundert. Zij kre-
gen twee dochters, te weten Annemarie en Petra. Sinds 
1989 mocht ik hun persoonlijke pastor worden en heb beide 
dochters mogen trouwen, en kwam jaarlijks enkele malen 
bij Henk en Miep op bezoek.

Op zaterdag 20 maart hebben wij in de herdenkingsdienst 
in het Van Gogh kerkje in Zundert afscheid mogen nemen 
van Henk. Psalm 139 stond centraal: “Eeuwige, u kent mij, u 
doorgrondt mij”.

Tom Rijken



april | mei 2021

15

8 bijbeLKring

De kerkenraad heeft mij gevraagd om de Bijbelkring te gaan 
leiden.

Nu Anneke Polling dit niet meer kan doen vanwege haar ziekte, 
neem ik het graag van haar over. Met Anneke heb ik overleg ge-
had. Zij was met u in het bijbelboek Handelingen bezig. Zelf wil ik 
graag met een kleine bijbelbrief beginnen. In overleg met Frans van 
Berkum heb ik gekozen om met de brief van Jakobus te beginnen. 

Namens de kerkenraad mag ik u uitnodigen op donderdag 20 mei 
om 14.00 uur in het dorpshuis in Bavel, hopelijk kan dat dan weer.

Tom Rijken

9 aan boord van de arK

Onze ark vaart nog steeds op wilde hoge zee! Soms hoosbuien 
en storm, dan weer windstilte. Het zijn spannende en 
verontrustende tijden.

Soms zien we het visioen van een land in vrijheid helder voor ons, 
dan weer vervallen we in een sombere lock-down en sluiten we 
onszelf af voor tekenen van hoop of verandering. Als bemanning 
kijken we gespannen uit naar een veilige haven, een ankerplaats 
waar het goed toeven is. We kennen allemaal het verhaal van de 
storm op het meer. Als de zee en de storm ons te hoog gaan, laten 
we dan in onszelf zoeken naar die ankerplaats. De Ene is met ons 
scheepgegaan, Hij maakt zijn naam “ik zal er zijn” wáár. We zullen 
in ons binnenste niet zomaar die rust vinden, dat vraagt bezinning, 
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inkeer, moeite en wellicht ook oprecht gebed. Hij is ons baken in 
alle stormen in ons leven. Dat vertrouwen “Ik zal er zijn”, dat wil 
ik in de aanloop naar Pasen graag met u delen. In de ark zijn vele 
dieren, ieder met eigen karaktertrekken en eigenaardigheden…. 
Het lijken wel mensen met hun nukken en grillen en hun geweldige 
kwaliteiten als eenvoud, oprechte liefde en zelfkennis.

In het boekje ‘Gebeden in de Ark’ van Carmen Bernos de Gasztold 
en vertaald door Roel Houwink zult u vast eigenschappen, karak-
tertrekjes e.d. herkennen in gebeden van Noach en de diverse die-
ren. Ik schotel u wat gebeden uit dit boekje voor. Hopelijk brengt 
het hier en daar een milde glimlach vol humor en herkenning en 
brengt het wat verlichting in deze spannende tijden, waar we vol 
verwachting uitkijken naar meer vrijheid, in vertrouwen op de re-
genboog: Zijn verbond met mensen.

Frans van Berkum

gebed van noach

Heer, wat een beestentroep!
Horen en zien vergaat je
bij het geweld van Uw noodweer
en dat geschreeuw van de dieren.
Het duurt al zo lang. 
Heer, breng uw ark in veiligheid,
op een bergtop van rust,
en geef dat wij eindelijk verlost 
worden van onze dienstbaarheid
aan de dieren!
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Het duurt al zo lang.
Heer, breng mij aan de oever
van uw verbond
Amen. 

gebed van de haan

Vergeet niet, Heer,
dat ik de zon doe opgaan!
Ik ben uw dienaar…. 
Maar de waardigheid
van mijn rol
noodzaakt mij tot
wat opschik en ijdelheid.
Adeldom verplicht….
Niettemin: ik ben uw dienaar…
Vergeet niet, Heer
dat ik uw zon doe opgaan!
Amen

gebed van de vLinder

Heer! Waar was ik?
Ach ja, deze bloem, die zon,
dank U!
Uw schepping is mooi !
Die rozengeur…. Waar was ik ?
Een dauwdruppel ontsteekt
vreugdevuren
in het hart van een lelie.
Ik moet gaan… Ik weet het niet meer !
De wind heeft zijn fantasieën
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gepenseeld op mijn vleugels.
Fantasieën…
Waar was ik?
Ach ja, Heer,
ik had U iets te zeggen:
Amen.

gebed van de schiLdPad

Een beetje geduld,
mijn God, ik kom eraan.
Men moet de aard
van het beestje
nemen zoals het is.
Ik heb mijzelf niet gemaakt.
Ik ben niet van plan
het huis dat ik
op mijn rug draag,
te bekritiseren:
het heeft veel goeds.
Maar geef toe, Heer,
dat het zwaar is om te dragen.
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Laat ons tenslotte hopen,
dat de dubbele sluiting van mijn schild
en van mijn hart niet betekent,
dat ik voor U ook helemaal gesloten ben.
Amen.

gebed van de duif

De Ark wacht, Heer,
de Ark wacht op uw goedertierenheid
en het teken van Uw vrede…
Ik ben maar een simpele duif.
Simpel als al het zachte dat van U komt.
De Ark wacht, Heer!
Zij heeft geleden….
Laat mij haar
een groen twijgje 
mogen brengen
als teken van hoop 
en vreugde
en in het hart van 
haar verlatenheid
de smetteloze
genade mogen 
plaatsen,
waarmee Uw liefde 
mij heeft bekleed.
Amen.
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gefeLiciteerd jarigen!

18 april – mevr. A.N. Broese van 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

11 mei – dhr. ds. A.A. Rijken

15 mei – dhr. J. van Harskamp

20 mei – mevr. M.M. Phaff-Schaap

24 mei – dhr. J.B.A. Hulshoff

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


