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1 Houvast

Graag wil ik met u stilstaan bij wat er ‘houvast’ in het leven geeft. 
Wat is een ankerplaats voor u? U met uw levensschip onderweg 
door het leven. Ach, meestal is de levenszee goed te bevaren.

Maar als er storm komt, dan 
moet u met uw levensschip 
met de kop in de wind gaan 
varen, u moet even niet 
aan het einddoel van uw 
reis denken, maar de storm 
doorstaan, voordat u echt 
verder kunt. Een andere mo-
gelijkheid is om voor anker 
te gaan. Dat wil zeggen dat 
het schip ergens in de luwte 
het anker laat zakken en de 
storm afwacht.

Elk mens zoekt naar houvast in het leven, naar oriëntatie en be-
tekenis, naar antwoorden op levensvragen, elk mens heeft een 
ankerplaats nodig. Vroeger werd dat houvast gegeven door het 
christelijk zingevingskader. Maar dit kader met de kant en klare 
antwoorden is weggevallen. Als zinzoekers staan wij nu veel meer 
aan de vraagzijde van het bestaan. Wat geeft daar houvast? 
Dat is mijn vraag nu aan u, wat geeft voor u houvast in het leven? 
Wat is uw ‘basic trust’ in het leven?

Als wij het Bijbelboek Job opslaan, dan komen wij een vragend 
mens tegen, bij alle ellende die Job overkomt zijn er geen antwoor-
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den. Als wij kijken naar Jezus van Nazareth, dan zien wij een mens 
die vragen oproept, die in gelijkenissen spreekt, maar zeker geen 
kant en klare antwoorden heeft.

De Bijbelverhalen zijn dus geen sluitende antwoorden, maar verha-
len van mensen die zich ook afvroegen ‘wat doe ik hier in vredes-
naam?’ Kant en klare antwoorden kunnen zo goedkoop zijn. Hou-
vast in het leven vraagt om een zoektocht, om te zoeken naar de 
zin van het bestaan. 

Waag het maar vanuit 
de vraagzijde van het 
bestaan op weg te zijn. 
Misschien dat u dan er-
gens uitkomt bij een 
bronplek in uzelf. Dat u 
houvast vindt in de rela-
tie met een dierbaar persoon met wie u kunt delen, een partner, 
vriend, zuster/broeder of goede kennis. Vaak kan de verbinding 
met de ander helpen om houvast te vinden. Dit samen met de an-
der delen noem ik liefde, en deze liefde geeft houvast, dit samen 
delen is een ankerplaats.

Houvast in het leven, ja met vele vragen onderweg zijn in een tur-
bulente wereld, waar wij de mens naast ons een hand mogen rei-
ken en samen de zoektocht mogen maken, naar antwoorden op 
onze levensvragen, zo mogen wij ook in onze Doopsgezinde Ge-
meente Breda onderweg zijn.

ds. 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

Het komt eraan, we wachten allemaal met smart op het moment 
dat Het Klooster zijn deuren weer mag openen en we weer kerk-
diensten kunnen houden. Voor het geval dat we weer mogen heb-
ben we de volgende data gepland:

20 juni  11.00 uur zr. Marjolein Peters
  (inhaaldienst in plaats van 6 juni)
4 juli  11.00 uur ds. Tom Rijken en zr. Hannah Heerema
18 juli   11.00 uur voorganger nog onbekend

U krijgt in ieder geval via de mail bericht of de kerkdiensten
doorgaan.

agenda

8 juni Kring Tilburg 14.00 uur bij Sitie
17 juni Bijbelkring 14.00 uur Het Klooster
8 juli Bijbelkring 14.00 uur Het Klooster
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3 van de prediKant

Veel heb ik helaas in de Gemeente nog niet kunnen en mogen 
doen. Dit allemaal door de wijze waarop wij door het coronavirus 
in een beperkende situatie binnen de Gemeente zijn gekomen.

Geen kerkdiensten, geen Bijbelkring en ander kringwerk. Het enige 
wat ik voorzichtig wel gewaagd heb, is de huisbezoeken op een 
gepaste afstand. Tijdens de huisbezoeken heb ik u horen spreken 
over het gemis van onze ontmoeting als gemeenteleden. Maar hier 
komt nu gelukkig een einde aan.

De eerste Bijbelkring staat gepland op donderdag 17 juni. Na onze 
eerste digitale kerkdienst uitzending via de ADS op 30 mei is er nu 
de kerkdienst gepland van 4 juli waarin ik mag voorgaan en waar-
bij wij een feestelijk samenzijn hebben omdat Hannah Heerema-
Spaans lid wordt van onze Gemeente. Dus hoopvolle tekenen.

Mocht u een huisbezoek op 
prijs stellen, laat het mij weten 
en ik maak een afspraak met u. 

Verder zie ik uit naar het weer 
heropenen van de activiteiten 
in de Gemeente.

Met hartelijke groeten,
Tom Rijken 
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4 aan boord van de arK
 temidden van de voorjaarsstormen

Vorige keer verhaalde ik u enkele gebeden van de dieren in de 
Ark. Deze keer wil ik proberen om eens wat meer naar onszelf te 
kijken, aan boord van ‘het schip der kerk’.

We hebben inmiddels maandenlang in eenzaamheid op zee geva-
ren, nergens nog vast land in zicht… hoewel aan de horizon glimt 
een klein licht puntje… Land in zicht? Heel langzaamaan komen er 

wat versoepelingen op ons af. We hebben gemopperd, anderen 
die feestvieren veroordeeld, die slechte regie voeren, geen afstand 
houden enz. We hebben onze mening over anderen wel klaar. 
Maar hoe is het met onszelf gesteld? Hebben we zelf actief gepro-
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beerd om rust in ons hoofd en gevoel te brengen? Om samen met 
onze mede-schep(s)elingen hoop en wanhoop te delen; uitzicht 
te bieden en te luisteren naar elkaars verhalen. We kunnen geen 
eenvoudige oplossingen bieden, er zijn veel onzekerheden maar 
wellicht kunnen we samen beter met de huidige onzekerheden le-
ren leven? Simpel door oprecht naar elkaar, vol liefde, te luisteren, 
zonder direct oplossingen aan te willen dragen. Door in geloof te 
leren omgaan met gegevenheden.

H. Roland Holst schreef: “Wij zijn slechts als bladeren in de wind…, 
ritselend langs de zoom van oude wouden en alles is onzeker, en 
hoe zouden wij weten wat alleen de wind weet kind?” In deze tijd 
na Hemelvaart en Pinksteren zijn er twee bewegingen in de atmo-
sfeer. Hemelvaart een opwaartse beweging, een wervelwind om-
hoog …. Pinksteren een omgekeerde beweging, een windvlaag 
doorheen ons huis. Wind van boven die ineens het zeil doet bollen 
en onze ark een duw voorwaarts kan geven. Als wij in onze hoog-
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moed denken op welke manier dan ook zekerheden te kunnen af-
dwingen, moeten we er misschien eens bij stilstaan dat hoogmoed 
mensen uitéén drijft; dat hoogmoed mensen van God vervreemdt. 
Adem, geest, liefde díe kan mensen en God verbinden. ‘Geest van 
hierboven, leer ons geloven’ – ‘Hemelse vrede…’ zo zingen we 
vaak jaar na jaar met Pinksteren!

Graag wil ik met u eens naar een ander facet kijken. Meer ingeto-
gen, introspectief. Een gedicht, een psalm over de geest, verwoord 
door Rutger Kopland wil ik met u delen.

Dan zullen deze geluiden wind zijn,
als ze opstijgen uit hun plek
dan zullen ze verwaaien
zijn wind.

We hebben geademd en onze adem was
als zuchten van
bomen om een huis,
we hebben gepreveld en onze lippen
prevelden als een tuin in de regen,
we hebben gesproken en onze stemmen
dwaalden als vogels boven een dak.

Omdat wij onze naam willen vinden.
Maar alleen de wind weet de plek
die wij waren
waar en wanneer. 

Die wind, die Geest Gods, spreekt een universele taal; als woor-
deloze muziek, vol nieuwe kleuren, vol nieuwe grondtonen. Gods 
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waarheid, Gods nieuwe begin met mensen in deze Pinkstertijd. La-
ten we moed vragen om dat nieuwe begin samen te gaan maken. 
Hoe het wordt, we weten het niet. Maar laten we luisteren: naar 
stem en tégenstem. Laten we vertrouwen op de Geest – zoals in 
het Pinksterverhaal in Johannes 14,8-17 – die ons om vertrouwen 
vraagt. Dat vertrouwen van ons is er niet zomaar ineens; dat ont-
staat in stilte, in gebed en in aanvaarden. Aanvaarden dat wij níet 
de auteur van ons leven zijn; dat er een andere Auteur is die sámen 
met ons het boek ten leven wil schrijven. Zó zullen we onze naam 
vinden: Christenen, mensen van Jezus. 

Frans van Berkum

gefeliciteerd jarigen!

27 juni – mevr. M. van Hilten-Otto

8 juli – mevr. A.M. Maris-van Ebbenhorst Tengbergen

16 juli – dhr. R. de Slegte

25 juli – mevr. G.G. Schermer-Wierdsma

25 juli – dhr. F. van Berkum

28 juli – mevr. T.J.E. Stoutjesdijk-Kersten
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5 van de KerKenraad

Tijdens de kerkenraad van 21 april (Zoom vergadering) hebben 
we Tom gemeld dat we zijn welkomstgeschenk namens de 
gemeente bij hem thuis zullen bezorgen.

Het is een boek van Claartje Kruijff getiteld: ‘Stevig staan in een 
kwetsbare wereld’. Zij is sinds november 2018 vernieuwingspre-
dikant bij de Remonstranten Naarden-Bussum en in 2018 tevens 
theoloog des vaderlands. Op 6 november 2020 kwam het boek uit. 
Via Janneke werden we getipt dat Tom interesse had in het boek. 
Frans van Berkum heeft het 22 april mét een kaartje, namens u al-
len bij hem bezorgd.

Verder was er niet erg veel te bespreken, nu we niet bij elkaar kun-
nen komen liggen veel activiteiten stil. Op 5 juni is er een Ringver-
gadering gepland in Gouda. Ds. Tom Rijken houdt daar een inleiding 
over: ‘Gemeente zijn na het coronatijdperk’. Frans van Berkum zal 
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onze gemeente vertegenwoordigen ter vervanging van Hans Pe-
ters.

Op verzoek van de ADS zal ds. Tom Rijken een korte dienst verzor-
gen die door Henk Stenvers opgenomen zal worden en op 30 mei 
uitgezonden zal worden. 

De volgende vergadering is gepland op 29 juni, vooralsnog per 
Zoom maar we hopen dat die toch ‘van aangezicht tot aangezicht” 
gehouden kan worden

Op 11 mei hebben we namens de gemeente een hangmand met 
bloeiende planten gebracht bij Tom Rijken, die die dag 65 jaar is 
geworden. Proficiat!

Namens de kerkenraad,
Marjolein Peters, secretaris

startzondag

Verder denkt een ieder na over 
de invulling van de Startzondag. 
Mocht u nog leuke ideeën 
hebben, aarzel niet om die bij de 
kerkenraad te melden.
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6 pinKsteren 2021!
 gemeenscHap van doopsgezind 
 broederscHapswerK

Veel van wat we ons voorstelden is dit jaar anders gelopen. 
Langzaam maar zeker mogen we weer opademen.
Elkaar ontmoeten, elkaar zien, aarzelend bij elkaar zitten.

En dan is het opeens Pinksteren. Het is als een stormwind die ieder-
een en alles in beweging zet. Een kracht die je op weg doet gaan, 
een beweging die je meeneemt. Onweerstaanbaar.

Ook de leerlingen van Jezus zaten destijds onzeker over de toe-
komst bij elkaar en opeens was daar die kracht, die Geest die al-
les wat zij zich voorgesteld hadden omver blies en hen naar buiten 
blies. Naar buiten. Ga op weg. Laat los. Er is een kracht die met je 
mee gaat. Dat wensen we ook elk van jullie toe.

We beloofden aan velen om materiaal voor een ontmoetings- of 
startdag in mei klaar te hebben (op te vragen bij de kerkenraad).



De Ark         jrg 21  nr 3

12

Christien Duhoux maakte het materiaal. Het is een proeverij in de 
vorm van een Pelgrimstocht. Zo gemaakt opdat zowel ouderen als 
jongeren aan die proeverij deel kunnen nemen.

Tijdens die tocht kunnen de deelnemers al even ervaren wat van 
belang is om los te laten en wat dan soms opeens als een kracht die 
met je mee optrekt ervaren kan worden. Het zijn kleine voorproef-
jes van wat we geïnspireerd door de kracht van de Stem (de Geest) 
los kunnen laten en hoe we zo meer en meer de essentie van ons 
zijn op aarde mogen ontdekken.
 

In augustus verschijnt er een map met zeven uitgewerkte Bijbelse 
verhalen, teksten en ideeën; door loslaten ontdekken welke kracht 
je dan vasthoudt en verbindt.

Te bestellen onder vermelding ‘loslaten’ bij:
gdb@doopsgezind.nl
kosten € 10,- en verzendkosten

 
De schrijvers aan de map wensen je vast heel inspirerende weken 
toe in de voorbereiding om elkaar weer fysiek te gaan ontmoeten.

Christien Duhoux-Rueb, Leuny de Kam,
Kim Magnee en Ineke Reinhold

loslaten

en welke kracht houd(t) jou onderweg vast?
 jaarthema 2021-2022
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7 Kringen & groepen

1 Kring tilburg

Op woensdagavond 12 mei waren we voor het eerst sinds een 
half jaar weer als Kring Tilburg bijeen. Enkele bemanningsleden 
van de Ark legden aan in de vertrouwde haven bij Sitie in 
Kaatsheuvel.

Als kleine kring was het heerlijk elkaar weer in levenden lijve op ge-
paste afstand te ontmoeten en even bij te praten. Dit jaar gaan we 
met elkaar aan de slag met de bundel van de GDB ‘Thuis op aarde’. 
Hoofdstuk 1 heeft als titel ‘Thuis bij God’. Een mens kan zichzelf, zijn 
gevoelens herkennen in muziek, lied of tekst. In de bijbel staat een 
heel boek met zangen en liederen van blijheid, je gekend weten 
….Maar ook van diepe eenzaamheid, van twijfel en uitzichtloos-
heid… Al deze gevoelens zijn verwoord in de Psalmen. Hoofstuk 1 
begint na wat inleidende vragen met Psalm 4. De dichter zoekt de 
eeuwige.

vers 2: Als ik roep, antwoord mij, God van mijn recht,
 die ruimte maakt als ik klem zit,
 schenk mij genade en hoor mijn gebed!
vers 3: Mens, mens, hoelang nog wordt mijn eer doodgezwegen,
 is leegte je lief en zoek je het in de leugen!

Leest u anders maar eens heel psalm 4 door, 9 verzen, dat moet 
wel te doen zijn. De dichter gaat door een hele reeks emoties heen. 
Hij zoekt de Eeuwige nu ‘hoor mijn gebed’. Er staat veel op het spel, 
waarheid tegenover leugen, gekend zijn tegenover leegte. Uitein-
delijk wil de dichter niet Gods hulp opeisen, maar trouw zijn aan 
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de Eeuwige. Gaandeweg is hij steeds zekerder van zijn nabijheid. 
Uiteindelijk is daar vreugde, rust en veiligheid. Zo is deze psalm 4 
onderdeel geworden van het vaste getijdengebed waarmee in het 
kloosterleven de dag sluit. In de berijming van psalm 4 in het lied-
boek couplet 3 staat:

Ik kan gaan slapen zonder zorgen
Want slapend kom ik bij u thuis.
Alleen bij u ben ik geborgen,
Gij doet mij rusten tot de morgen
En wonen in een veilig thuis.

Dit liedvers ademt stilte, rust en geborgenheid. Je denkt aan een 
vredige avond. Maar het geheel van deze psalm is allerminst zor-
geloos. Hoe komt de dichter aan dat gevoel van geborgenheid? Er 
gaat veel aan vooraf….. Iets van de pijn, strijd en uiteindelijk berus-
ting vindt u terug in het stukje in deze Ark over hoe wij als beman-
ning van de Ark op zee verlangen naar een thuishaven.

Na een inspirerende avond, waarin we veel met elkaar deelden, be-
sloten we volgende keer verder te gaan met deel 2 van hoofdstuk 
1 (pag. 12 e.v. uit de bundel).

We komen weer samen op dinsdag 8 juni om 14.00 uur bij Sitie in 
Kaatsheuvel.

Namens de Kring Tilburg, Wies du Rieu
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2 verbintenisgroep

Gezien de lock-down kon de verbintenisgroep 
tot op heden niet bijeen komen.

Wat korte telefoontjes doen ons des te meer 
beseffen hoe we er naar snakken weer een 
keer in levenden lijve elkaar te ontmoeten. Afhankelijk van de ver-
soepelingen die in aantocht zijn hopen we elkaar in de week van 
14 tot 18 juni weer te ontmoeten. Zodra het kan brengen we een 
ieder op de hoogte. We kijken ernaar uit om samen te eten en een 
goed gesprek te voeren. 

Frans van Berkum

3 de eetgroep

Beste allemaal,
De afgelopen tijd hebben we helaas nog steeds niet bij elkaar 
kunnen/mogen komen. Dit neemt niet weg dat dit nu wel echt 
weer in het verschiet zit in de komende periode. Wanneer en hoe 
dit precies zal kunnen blijft nog even spannend, maar we kijken 
er naar uit.

Ondanks alle beperkingen blij-
ven we online doorgaan. Tegen-
woordig onder belgeleiding/
met de hulp van Janneke Rijken. 
Natuurlijk was het begin ietwat 
onwennig. Wij als groep moes-
ten aan haar wennen en zij na-
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tuurlijk ook aan ons. Los van de initiële spanning levert het ons 
mooie gesprekken op met elkaar en inzichten in elkaar.

In februari startten we met het thema vasten/innerlijke schoon-
maak. Dit kan enerzijds letterlijk genomen worden na de carnaval, 
maar ook om bijvoorbeeld de administratie op orde te krijgen. Het 
kan ook betekenen dat je jezelf traint in ‘goed gedrag’. Jezelf een 
schop onder je kont geven om iets te gaan doen. Dit lijkt vaak las-
tiger om te doen dan het ook daadwerkelijk doen. Het kan ook be-
tekenen dat je gaat kijken naar een andere baan en bijvoorbeeld 
de hulp van vrienden en/of kennissen gebruikt om dit te bereiken. 
Het vasten kan ook betekenen dat we even minder gebruik maken 
van alles wat er online is en ons dagelijks bestookt met informatie. 
Vooral met anderen in gesprek gaan, praten om je gedachten vorm 
te geven of te sturen/richting te geven is waardevol. Anderen hun 
mening vragen, maar ook jezelf dwingen om je eigen standpunten 
te herformuleren of beargumenteren. Ook als je zelf ergens mee 
worstelt en niet snel genegen bent om anderen te benaderen. Je 
bent zelf vaak blind voor je eigen kwaliteiten en hebt anderen no-
dig om je hierop te wijzen. Praten met een ander is ook een manier 
van loslaten en/of verwerken.

In maart hebben we het gehad over welke termen we kunnen ge-
bruiken om onszelf te beschrijven. De gevarieerde revue bevatte:
• Innerlijke vrede (geen valse macht, hoop, los kunnen laten)
• Betrokken zijn bij en vertrouwen hebben in de toekomst, een 

bruisend gevoel (vanuit je eigen levensenergie en het gevoel bij 
het doen van nieuwe dingen)

• Betrokken willen zijn en dus verbindingen opzoeken
• Sensitief zijn voor hoe een ander zich voelt
• Integriteit hebben



juni | juli 2021

17

• Vertrouwen zoeken en 
vinden in de zoektocht naar 
jezelf

• Spontaan zijn in je doen en 
laten

• Twijfel bij de keuzes die je 
kunt maken

• Proberen overal de humor 
van in te zien (ook als manier om zaken in perspectief te 
zetten), handelen vanuit bezieling (in werk, gezin en muziek 
bijvoorbeeld)

• Ondersteuning (hulp accepteren en berusten in het feit dat je 
niet alles zelf hoeft te doen, dit werkt heel bevrijdend terwijl 
het ook erg spannend is)

• Eerlijkheid (naar een ander maar ook vooral naar jezelf, niet 
alleen in je eigen redenering blijven hangen)

• Spontaniteit (dingen doen wanneer ze in je opkomen, of 
wanneer je er wel of geen zin in hebt).

Het was een goede avond waar we veel energie uit hebben kunnen 
halen voor onszelf en voor elkaar. Vanuit wanhoop zien we weer 
het licht. Daarnaast is het goed om te merken dat we een hechte 
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groep hebben die via een echt open setting elkaar vertrouwt. Daar 
worden we blij van.

De (wederom online) bijeenkomst van april ging over Pinksteren, 
geïnspireerd zijn en de wereld in trekken. Het ging over onze in-
spiratie en wat ons in beweging zet. Het zijn toch vaak meerdere 
bronnen waardoor we geïnspireerd worden om ons eigen pad in 
het leven te bewandelen. Welke weg slaan we eigenlijk in, wat be-
paalt onze keuze? Gaan we links of rechts en wat de keuze ook is, 
er is geen verkeerde weg. Misschien maken we een ommetje en 
genieten we van het onbekende en krijgen we nieuwe inzichten. 
Ook is er soms contrast nodig om te weten dat dit de juiste weg 
is of de weg die past bij mij, hier voel ik mij veilig en goed bij. Als 
inspiratiebronnen worden ervaren het gezin, muziek, natuur, het 
geloof. Inspiratie kunnen putten uit liederen die inspireren, zoals 
Mathilde Santing zingt: ‘inspiratie, adem van de geest…’ of Stef 
Bos die zingt in zijn lied ‘De weg’: ’je ziet meer langs een weg die je 
niet kent…’ Ook de podcast van Wieteke van der Molen: ‘Gelukkig 
de mens’, wordt ervaren als een inspiratiebron. Zo leren we van 
elkaar en worden we geïnspireerd door elkaar.

De volgende bijeenkomst staat online gepland voor 30 mei 2021 
om 20:00. Het thema is dan ‘keuzes maken’. We gaan er vanuit/
hopen er op dat we het seizoen wel live af kunnen sluiten op 04 juli 
2021 met de jaarlijkse BBQ bij David en Kim thuis, we zijn per slot 
van rekening een EET -groep en dat hebben we al véeeeeeeel te 
lang al niet meer gedaan!

Mocht je een keer mee willen doen, laat het me dan weten
David Peters: davidenkim@telfortglasvezel.nl of 06-21841383.
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8 ervaring

Sinds februari heb ik 3 keer een Eetgroep moment ervaren. 
Nog niet echt etend helaas, maar via Zoom. Ik verbind de route 
van het kerkelijk jaar aan thema’s waarvoor ik in mijn eigen 
zingeving duik en zo het gesprek en de beleving opzoek bij de 
leden van de Eetgroep.

Door in gesprek met elkaar te gaan en elkaar te bevragen zijn er 
steeds leermomenten. Niet alleen voor de eetgroepers maar ook 
voor mij. Daarin wil ik jullie laten delen. Tijdens onze gesprekken 
worden er podcasts, muziek of titels van boeken gedeeld. Zo ver-
telden verschillende eetgroepers over de boeken van Edith Eger, 
mij onbekend. Zij waren deze aan het lezen.

Edith Eger, een overlevende 
van Auschwitz. Ik wil u hier ter 
plekke eerlijk bekennen dat het 
mij emotioneel veel moeite kost 
om een boek te lezen (of film te 
zien) over de Tweede Wereldoorlog. Ik realiseerde mij al snel als 
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deze jonge mensen dit boek kunnen lezen en er enthousiast over 
zijn, dan is dit het wat ik meeneem uit mijn eerste kennismaking 
met de Eetgroep en heb het boek besteld. Ik ben het boek ‘De keu-
ze’ gaan lezen en ik kon de gruwelijkheden lezen dankzij Edith Eger 
zelf, die het leesbaar maakte, doordat ze nooit opgegeven heeft 
om haar diepste trauma’s onder ogen te komen en daar krachtige 
lessen voor zichzelf en voor ons van te vormen.

Inmiddels heb ik ook haar tweede boek ‘Het geschenk’ gelezen en 
ze schrijft zo praktisch, liefdevol en sterk en geeft zoveel inspiratie 
dat het niet allemaal ineens te behappen is. Kleine hapjes, oefenen, 
inzichten opdoen, genieten en dan weer verder.

Voor een persoon zoals ik mijzelf zie, spiritueel en genietend van 
nieuwe inzichten, een fantastisch boek. Dank je wel lieve Eetgroep 
voor de wijsheid die jullie in je hebben en dat jullie dit boek op mijn 
pad gebracht hebben. Zomaar wat quotes uit de boeken van Edith 
Eger die ik opschreven heb in mijn notities op mijn mobiele tele-
foon om ze altijd bij me hebben:
• Hoe kan ik nuttig voor je zijn? (hoe kan ik je steunen, terwijl jij 

verantwoordelijkheid neemt voor jezelf)
• Adem je woede niet in
• Het is een universele ervaring dat het leven niet blijkt te zijn 

wat we hadden verwacht of gewild. De meeste van ons lijden 
omdat we iets hebben wat we niet willen of we willen iets wat 
we niet hebben

Lieve lezers van de Ark, twee bijzondere boeken om te lezen en je 
leven, op bepaalde gebieden die nodig aan revisie of een reset toe 
zijn, te herzien en zinvoller te maken.

Janneke Rijken-Groeneweg


