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1 Gods immanentie in de mens

Wat raakt u als mens in uw leven? Waar verwondert u zich over? 
Waar wordt u dankbaar van?

Gevoelens en ervaringen die in ons leven opborrelen. Een beleving 
waarbij we intuïtief de uitwerking van het universum op ons voelen 
en ons geroepen weten om daarop te reageren. Nu het beantwoor-
den van het universum op ons gevoel zouden we geloofsmomen-
ten mogen noemen. Deze geloofsmomenten van wat ons raakt, 
wat ons verwondert, wat ons dankbaar maakt zal een religieuze 
stem in ons opwekken. Als wij het over Gods immanentie hebben, 
geven wij aan dat wij niet in een bovennatuurlijk wezen geloven.

Een doopsgezind hoogleraar uit de 19e 
eeuw, dr. Sytze Hoekstra stelde het zo:

God is het wezen van ons wezen, God 
is immanent, zodat wij God niet boven 
of  buitennatuurlijk moeten denken. 
We moeten inzien, dat er volstrekt 
geen waarborg voor het bestaan van 
een bovenzinnelijke wereld kan zijn, 
zolang wij de waarborg  daarvoor niet 
vinden in het geloof aan de waarheid 
van ons eigen inwendig wezen. 

Immanent horen we hier klinken bij de vrijzinnige hoogleraar Hoek-
stra – oftewel inwonend in ons. God is dus geen bovennatuurlijk 
wezen, maar een aanduiding voor de macht van het zijn, het zijn-
zelf of de grond van het zijn, waaraan alle ‘zijnden’ deel nemen. Als 
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mens zijn wij daarin verplicht aan ons eigen geweten te antwoor-
den wanneer dit ons wordt gevraagd. God als de energie oftewel 
de Geestkracht die is.

De Bijbel staat vol met prachtige symbool verhalen en mythologi-
sche verhalen, die ons helpen in onze beweging als mens om het 
leven te kunnen duiden en staande te blijven in deze samenleving. 

Neem nu het overlijden van Peter R. de Vries, hoe raakt dit de sa-
menleving en komen mensen in beweging. Juist omdat Peter R. de 
Vries stond voor ‘trouw’ zijn aan mensen en zich inzette voor ‘ge-
rechtigheid’. Trouw en rechtvaardigheid zijn heel kernachtige Bij-
belse begrippen en Peter R. de Vries wist die begrippen in zichzelf 



augustus | september 2021

3

te vertalen. In onze samenleving zien wij, dat veel mensen zichzelf 
vervreemd hebben van de goddelijke natuur, van het ware wezen 
van mens zijn. Veel mensen raken uitgeput omdat ze werken van-
uit verkeerde leefpatronen. Men werkt vaak vanuit het motto: ho-
pelijk doe ik alles goed? Hopelijk maak ik geen fouten? Hopelijk krijg 
ik geen ruzie? De belofte van Godswege is dat wij gaaf zijn. Dat wij 
mogen zijn wie wij zijn. De kern van ons mens zijn mag liggen in het 
gegeven dat wij ons gekend, gezien en geliefd mogen voelen, dat 
wij in de kern van wie wij zijn, goede en mooie mensen zijn. Dat wij 
voorbij aan de vertroebeling van het leven, deze kern in onszelf 
proberen te vinden. Daarbij wil het geloof ons helpen.

Daarvoor komen wij zondags eenmaal per maand op de oefen-
plaats van geloof bij elkaar. In dat zingevingsproces wil het geloof 
met al die metaforische Bijbelverhalen ons helpen. Als wij met de 
bron van wie wij zelf zijn in contact zijn, als u en ik vanuit de bron 
van het leven leren te leven, dan geschiedt het. Kort samen ge-
vat: als God immanent in ons aanwezig is, als het goddelijke in ons 
woont, dan komt het erop aan ‘dat wij er zijn’, dat u kunt zeggen:  
‘Ik Ben’. Ik Ben Er, in relatie naar mijzelf en in relatie naar de men-
sen om mij heen.

Laten wij zo met elkaar onderweg mogen zijn, en de inwoning van 
God mogen ervaren op onze levensweg.

In verbondenheid, 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

Zomerdiensten in de Grote Kerk Breda, aanvang 10.30 uur:
25 juli ds. Roel Knijff
1 augustus  ds. Saskia van Meggelen
8 augustus Pastor Ben Hendriksen
15 augustus ds. Joan van Kempen
22 augustus ds. Tom Rijken en ds. Maaike Rosen Jacobson
29 augustus nog in te vullen
25 augustus pastor Franck Ploum

Diensten in ‘t Klooster, aanvang 11.00 uur:
12 september Startzondag, ds. Tom Rijken, zie ook elders
 in dit blad
3 oktober br. Joop van der Mei

aGenda

12 augustus Verbintenisgroep bij Ankie Maris
12 september Startzondag
16 september Bijbelkring in ’t Klooster, 14.00 uur
26 september Eetgroep bij Tom en Janneke 
4 oktober Bijbelkring in ’t Klooster, 14.00 uur
8 november Bijbelkring in ’t Klooster, 14.00 uur



augustus | september 2021

5

3 WelKomstdienst 4 juli

Wat een vreugde dat wij als Doopsgezinde Gemeente Breda 
samen konden komen in het Klooster Dorpshuis in Bavel.
Lang hebben we uitgezien naar deze dienst.

Op 1 januari ben ik met mijn werk in onze Gemeente begonnen, 
maar een intrededienst was niet mogelijk. Dus na een half jaar heb-
ben we er maar een welkomstdienst van gemaakt want intrede 
heb ik al lang gedaan. Het was een feestelijke dienst waarin ook 
Hannah Heerema-Spaans als lid werd verwelkomd. Hannah sprak 

een heel persoonlijk credo uit, 
wat het geloof voor haar op 
haar levensweg heeft mogen 
betekenen. Zij vertaalde krach-
tig dat zij God ervaart als een 
immanente kracht in al datgene 
wat zij in het leven tegenkomt. 
God is voor haar daarin een 
dragende kracht in het leven. 
Ikzelf borduurde verder in de 
overdenking op deze gedachte 
dat God een immanente kracht 
in ons is, en dat wij God mogen 

ontmoeten in het gelaat van de andere mens. Er waren diverse gas-
ten aanwezig op uitnodiging van Hannah en mijzelf. Al met al een 
mooi feestelijk gebeuren om op terug te zien.

Tom Rijken

Een gedicht van Hannah Heerema, uitgesproken tijdens de wel-
komstdienst:
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BeWeGinG

Mijn voet langs het 
gekozen pad
ziet de paardenbloem
haar gele krans rustend
op de koude grond.
Hoe moedig is zij
om uit de aarde 
te herrijzen.

Ik kan niet anders
strek mijn armen uit
omvat de ruwe stam
leg mijn oor op
het kloppend hart
vol energie stuwt ze 
het jonge groen
in nog kale kruinen.
Liet haar wortels 
spreiden in de diepe 
zwarte aarde.

Wie is zij die 
dit laat geschieden
mijn hart zo veel
vragen stelt.
Maak aan mij je bekend
wie je bent zodat 
mijn hart rust 
kan vinden.

Was jij het die
mij formeerde in 
de moederschoot,
in mij de adem blies
omdat ik zou leven?
Ik vraag je 
noem mij je naam
zodat ik je kan vinden 
in moeilijke tijden
om te rusten in 
jouw naam.
Noem mij je naam ….
In een zachte bries
hoorde ik zijn naam 
IK BEN. 
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4 startzondaG 12 septemBer 2021

Namens de kerkenraad mag ik u allen van harte uitnodigen om 
samen het nieuwe seizoen 2021/2022 te beginnen op zondag 12 
september.

Vanaf 10.30 bent u hartelijk welkom in ’t Klooster. We beginnen 
met een kopje koffie of thee, om 11.00 uur begint de dienst onder 
leiding van ds. Tom Rijken. Na de koffie/thee gaan we naar Breda, 
naar de Grote Markt, om daar samen de lunch te gebruiken bij res-
taurant Mr. Moos. Bij mooi weer kan dat op het terras, anders bin-
nen. Na de lunch gaan we naar de Grote Kerk waar we rondgeleid 
worden door ondergetekende. Er is veel te zien in deze prachtige 
kerk! We sluiten de dag af met een kopje thee of koffie op de Grote 
Markt.

Aan deze dag is geen 
vast bedrag verbonden, 
wel vragen we van ie-
dereen een vrije bijdra-
ge in de kosten. U kunt 
zich opgeven voor deze 
dag tot uiterlijk 5 sep-
tember, dit in verband 
met de reservering bij 
restaurant Mr. Moos. 

We hopen u allen te mogen ontmoeten op 12 september!

Marjolein Peters
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5 Van de KerKenraad

Het is goed dat de gemeente regelmatig op de hoogte gehouden 
wordt van wat er in grote lijnen in de kerkenraad speelt. 
Natuurlijk zijn er zaken die binnenskamers moeten blijven, maar 
de gemeente heeft er recht op om te weten wat er omgaat.

Door corona heeft het gemeenteleven lange tijd stil gestaan en 
daardoor was er ook voor de kerkenraad minder te doen. De dien-
sten en de kringen lagen stil en er was niet veel te organiseren. 
We moesten vergaderen via de computer en dat is goed als nood-
oplossing, maar we waren heel blij dat we op 29 juni weer fysiek 
konden vergaderen. Er is toen uitgebreid gesproken over de dienst 
op 4 juli, waar we Tom Rijken en Hannah Heerema-Spaans in onze 
gemeente mochten verwelkomen. Ook de startzondag kwam ter 
sprake.



augustus | september 2021

9

Gefeliciteerd jariGen!

15 augustus – dhr. J van Harskamp

16 augustus – mevr. G.J. Venemans-de Wilde

20 augustus – mevr. M.L. du Rieu

1 september – dhr. M.J. van der Waaij

1 september – dhr. David Peters

22 september – dhr. G.J. Schaafsma

26 september – dhr. K.J. van Hilten

De predikant bracht naar voren dat we ons als kerkenraad toch zul-
len moeten buigen over de toekomst van onze gemeente. Wat vin-
den we belangrijk, wat willen we nog en wat kunnen we nog. Hoe 
gaan we verder, in de wetenschap dat de gemeente klein is en dat 
we allemaal kwetsbare mensen zijn, niemand heeft nou eenmaal 
het eeuwige leven. We komen bij elkaar op 26 augustus bij onze 
predikant thuis om hierover van gedachten te wisselen. Een korte 
kerkenraadsvergadering om de meest noodzakelijke dingen te be-
spreken staat op het programma. En verder zullen we wandelend, 
thee drinkend, etend het gesprek voeren. Vaak wordt dat een hei-
dag genoemd, wij hopen een weg verder te vinden en zullen u daar 
zeker van op de hoogte houden.

Namens de kerkenraad,
Marjolein Peters, secretaris
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6 KrinGen & Groepen

1 zomerVerslaG 
 Van de VerBintenisGroep 

Op vrijdag 11 juni zijn we na een lange 
periode weer bij elkaar gekomen; voorzichtig 
begonnen met koffie en wat lekkers (i.p.v. de 
warme maaltijd) en coronaveilig in de grote 
tent in de pastorietuin van de Parochie Vlaspit in Tilburg.

Na gezellige en ook zo belangrijke koffieklets zijn we aan de slag 
gegaan met het voorbereide onderwerp en dat leverde mooie ge-
sprekken op en ook een vervolgafspraak waar we verder gaan pra-
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ten over dat waar we nu niet aan toegekomen zijn; ik kan me voor-
stellen dat je als lezer nu denkt ….waar hebben ze ‘t over gehad…

We hebben gekeken naar parallellen tussen Bijbelverhalen en deze 
coronaperiode; denk hierbij aan de ark van Noach en aan het stuk 
uit Genesis waar Abraham God uitdaagt, hoe ver hij kan gaan met 
een stad waar schuldigen en onschuldigen verblijven en of die stad 
wel of niet kan blijven bestaan; mensenkennis, theologische ken-
nis, eigen levenservaringen – waar hoop je op en waar ben je bang 
voor; wat heeft deze coronaperiode betekend; dit alles passeerde 
de revue.

Ook hebben we gekeken wat we belangrijk vinden aan het beleven 
van je geloof als je dat afzet tegen wat we verwachten van een 
voorganger; in wezen zijn we allen voorgangers….Start van dit ge-
sprek is het you-tube filmpje van pastor Robert van Aken, maar het 
liep al tegen tienen en om dit thema en elkaar tot recht te laten 
komen gaan we hier verder op door in augustus bij de volgende 
bijeenkomst: 12 augustus 18.00 uur bij Ankie Maris.

Met groet, Ruud Jansen 
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2 Vanuit de BijBelKrinG 17 juni en 8 juli

Met veel plezier zijn we weer gestart met de Bijbelkring. Op 17 
juni heette Tom ons allen, bijna voltallig, hartelijk welkom in 
de zaal beneden in het Klooster. Een klembandje met een mooi 
voorblad van de quilt van de Ark en een pagina met nadere 
informatie. Alles keurig verzorgd om een start met elkaar te 
maken met de brief van Jakobus.

Tijdens de inleiding werd ons duidelijk dat Jakobus, als Jood in Jeru-
zalem opgegroeid, een hele andere visie aanhing dan Paulus. Ook 
de protestantse kerk heeft de Paulinische houding omarmd: niet 
door je werken kom je dichterbij God… Enkel door geloof. Het is 
enkel genade van God … De Doopsgezinden hangen meer de visie 
van Jakobus aan: Jij als mens: geloof zonder daden is een lege huls.
Deze brief, die zo anders is als de brieven van Paulus – met een dui-
delijk geadresseerde (lezers) groep – is pas op de synodes van 382 
in Rome en in 397 in Carthago als canoniek aangenomen. Later zul-
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len Luther en Calvijn er ook ieder een heel andere visie op hebben. 
Opmerkelijk is dat de brief wat inhoud betreft allerlei parallellen 
met de Joodse ethiek heeft (Bergrede en Thora) en qua vorm een 
Griekse stijl heeft.

Ook wie Jakobus nu precies is blijft onduidelijk, aangezien er vele 
personen met die naam in het Nieuwe Testament voorkomen. De 
brief is omstreeks 60 na Chr. geschreven door ene Jakobus, die 
vanwege een wetsovertreding in 62 na Chr. door Joden is geste-
nigd. Het lichaam van deze Jakobus is uiteindelijk terecht gekomen 
in Santiago de Compostella, bekend van het pelgrimspad en als be-
devaartsoord.

Vier thema’s in deze brief zijn door de Dopers omarmd:

• Uw ja zij ja – Jakobus 5,12

• Woorden en daden gaan hand in hand – Jakobus 2,14

• God brengt niemand in verzoeking – Jakobus 1,13

• Het goede in het leven komt van God – Jakobus 1,17

We hebben met veel plezier en humor elkaar gezien van aange-
zicht tot aangezicht (wel op 1,5 m natuurlijk).

Op 7 juli zetten we vol plezier onze kennismaking met Jakobus 
voort; gezamenlijk lazen we hoofdstuk 1. Vooral de verzen 1,19-27 
geven ons stof tot nadenken: het gaat over hoorders of daders … 
ieder moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spre-
ken… Communicatie lijkt hier een sleutelwoord, waarbij de com-
municatie faalt als er onderhuids een machtsstrijd speelt; commu-
nicatie lijkt alleen te slagen als mensen liefdevolle en aandachtige 
belangstelling voor de ander tonen. Ook in 2021 lijkt dit niet anders 
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3 de eetGroep

De eetgroep eet écht dit keer

Na lange tijd heeft de eetgroep haar/zijn naam weer waar gemaakt 
en echt met elkaar gegeten op zondag 4 juli. Dat was meteen echt 
een feestje, ten huize van Kim en David en hun 2 zonen. David is 
een echte BBQ-er en Kim had de overige voorbereidingen prima in 
orde. Lekker buiten in de tuin en de buitenkeuken.

Wat mij betreft kon ik kennis maken met de mensen van de eet-
groep die ik nog niet in het echt gezien had en ik had 2 introducees 
meegenomen: Tom en Lobke (onze hond).

In september hopen we weer een nieuw seizoen te starten met 
een maaltijd bij Tom en Janneke thuis. De planning is nu om dit op 

te zijn. Jakobus roept ons op, om te zien naar de naaste die op onze 
weg gebracht wordt, gave én opgave. Dienst aan God is dienst aan 
de medemens; het is juist doordat de kerk dit is vergeten, dat in de 
16e eeuw het humanisme opkwam.

Tot zover enkele impressies van de Bijbelkring. Nu genieten van het 
goede van de zomer.

Na de zomervakantie gaan we weer met plezier verder met Jako-
bus hoofdstuk 2. Op donderdagmiddag 16 sept, 14 okt en 18 nov.
komen we weer om 14.00 uur bijeen in het Klooster te Bavel.

Frans van Berkum
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zondag 26 september te doen. Maar we hebben nog contact, want 
de tijden i.v.m. corona blijven onzeker.

Hartelijke groet van Janneke Rijken

Gast bij de barbecue van de eetgroep

Als afsluiting van het seizoen heeft de eetgroep altijd een barbecue 
in Rijen. Elk jaar staat in de Ark een open uitnodiging voor belang-
stellenden uit de gemeente om deel te nemen aan deze barbecue, 
tijdig opgeven bij David Peters. Deze keer dus te gast bij de eet-
groep.

David en Kim hebben een grote diepe achtertuin, waar veel loop-, 
zit- en speelruimte is. David als ‘Chief Barbecue’ en Kim als logistiek 
manager hadden alles prima voorbereid. Voor Frans en mij was het 
een feest om heel ontspannen met deze en gene kennis te maken. 
Fijn om met jonge mensen te spreken over zaken die er toe doen. 
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Wat een openheid! Een jonge moeder, met haar baby, rustig in een 
kinderbedje in de tuin, verschillende jongeren, enthousiast verha-
lend over werk, bezigheden en wat hen bezighoudt. Janneke Rij-
ken, die de inhoudelijke kant voor deze groep voor haar rekening 
neemt, en ook Tom, met hun jonge hond Lobke waren aanwezig. 
De gastheer en gastvrouw verzorgden het ene na het andere ge-
recht, vlees, vis vegetarisch, gerookte zalm, salades. Drankjes even 
zelf pakken uit de koelkast in de schuur. Een heerlijke zondagna-
middag, waarbij ook de kinderen Thomas en Ruben openhartig en 
trouw rapporteerden over alles wat ze met pub Lobke beleefden. 

Een fijne en gezellige ontmoeting die zo rond 20.00 uur ten einde 
liep.

Wies du Rieu, 4 juli 2021


