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1 LosLaten

Het nieuwe jaarthema van de ADS is: ‘Loslaten om te groeien, wat 
houd(t) je vast?’ Een prachtig thema om dit jaar mee bezig te zijn. 

Toen wij als kerkenraad in augustus onze heidag hadden was de vraag 
voor ons als kerkenraad: Wat is onze visie voor de toekomst van de ko-
mende vijf jaar als Doopsgezinde Gemeente Breda? De uitkomst was heel 
bemoedigend. We laten een hoop los. Ons kerkgebouw in Breda hebben 
we los gelaten, veel institutioneel moeten hebben wij los gelaten en wij 
zijn een blijmoedige, hoopvolle, vertrouwende, in verbondenheid onder-
weg zijnde Gemeente. We laten ons niet uit het veld slaan als wij kleiner 
worden als Gemeente, met elkaar hebben wij een inspirerende kring van 
gelovigen en wij gaan onze weg in vertrouwen naar de toekomst. Dit is 
wat het thema betreft richting onze Doopsgezinde Gemeente, maar ook 
op ons persoonlijke leven kunnen we het van toepassing laten zijn. Hoe 
beter wij leren om los te laten, hoe gezegender het leven kan worden. 
We weten bij het ouder worden, dat wij moeten inleveren aan gezond-
heid, dat het levenseinde dichterbij komt en veel loslaten wordt anders 
vasthouden.

Van de vlinder kunnen wij leren dat loslaten bevrijdend is. Gewoon flad-
deren van bloem tot bloem. Genieten van de warmte en voeding die er 
is. Het is aankomen in de flow van het leven. De vlinder is vanuit de rups 
getransformeerd naar de bestemming van wat zij mag zijn. Maar voordat 
ze vlinder is geworden, is er wel een rupsenbestaan aan vooraf gegaan. 
Je zou kunnen stellen, het rupsenbestaan is het moeizame van het leven, 
met lijden, verdriet, pijn en gemis, noem maar op wat voor zwaarte het 
leven allemaal met zich mee kan brengen. Maar als wij op oudere leeftijd 
zijn gekomen, mogen we hopelijk veel van het rupsenbestaan achter ons 
laten en toekomen aan meer vlinderen.

Prachtig hoe twee voorbeeldfiguren uit de Bijbel ons leren om in het leven 
gewoon onderweg te zijn en te vertrouwen – te vlinderen. We kijken naar 
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Abraham toen hij geroepen werd om op weg te gaan naar het land dat 
hem beloofd was. Maar daarvoor moest hij wel loslaten. Abraham moest 
het onbekende tegemoet gaan. Loslaten omdat hij een stem hoorde. La-
ter komen we Mozes tegen die in zijn leven ook constant moest loslaten. 
Mozes moest zijn familie loslaten toen hij door zijn moeder en zus in een 
biezen mandje in de Nijl werd gelegd en uiteindelijk bij de prinses aan het 
hof bij de Farao werd opgevoed. Mozes moest zijn bezit loslaten, toen hij 
uit het paleis weg moest vluchten. Hij moest zijn angst loslaten, toen hij 
later in de woestijn geroepen werd om terug te keren naar de Farao om 
hem aan te zeggen dat de Farao het volk Israël moest laten gaan. Mozes 
moest het leven loslaten, toen hij met het zicht op het beloofde land, niet 
mocht intrekken maar uiteindelijk overleed.

Loslaten hoort bij het leven, maar wij hebben het er moeilijk mee. Je zou 
kunnen zeggen ‘loslaten om te groeien’, in vertrouwen en wijsheid. We 
houden echter zo graag vast. Vasthouden om zekerheid te hebben, dat 
ons niks kan overkomen. Ons leven is een levensreis waarbij loslaten een 
belangrijk gebeuren is. Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je mag loslaten. 
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Spullen gaan opruimen. Je gelukkig weten in het eenvoudige van het mo-
ment. Dierbare familieleden en vrienden ontvallen je. Beseffen dat het 
levenseinde kan komen, dus ook daar onze voorbereidingen in treffen.

Loslaten wat je lief en dierbaar is, loslaten naar wie je hart uitging, je doet 
het niet ineens. Het is als het gaan van een lange, lange weg, stap voor 
stap. Waag het maar om los te laten, dan draag je minder mee in de rug-
zak van het leven.

ds. Tom Rijken

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

In ‘t Klooster, aanvang 11.00 uur:
3 oktober br. Joop van der Mei
7 november ds. Chr. Duhoux-Rueb
5 december ds. A.A. Rijken

agenda

14 oktober Bijbelkring in ’t Klooster 14.00 uur
19 oktober Kring Tilburg bij Sitie
26 oktober Ledenvergadering in ’t Klooster 19.30 uur
16 november Kring Tilburg bij Sitie
18 november Bijbelkring in ’t Klooster 14.00 uur
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3 Menno siMons Lezing

Wat heeft kunst ons te vertellen? Een uitleg over de kunst in de 
Nederlandse Doopsgezinde geschiedenis

Wie: kunsthistorica dr. Nina Schroeder
Wanneer: zondag 14 november 2021 om 11.00 uur
Waar: ‘t Klooster in Bavel

Het was mijn verlangen als predi-
kant om ook binnen onze Gemeen-
te een activiteit te hebben, waarbij 
wij als Doopsgezinde Gemeente 
Breda naar de samenleving toe 
zichtbaar zouden mogen zijn. Zo 
zal deze Menno Simons lezing een 
open bijeenkomst zijn waarbij wij 
een mooie zondagmorgen mogen 
beleven met gasten in ons midden. 
Ik hoop dat u als leden ook komt 
en misschien zelfs wel een vriend 
of kennis meeneemt.

Kunst heeft op de een of andere manier haar invloed op ons ieder, zo 
ook op ons geloofsleven. De vraag in deze lezing is: hoe heeft de kunst 
gefunctioneerd in de geschiedenis van de Nederlandse doopsgezinden? 
Hoe presenteerden de doopsgezinden zichzelf in de kunst en hoe deden 
anderen dat in spotprenten over de doopsgezinden.

Nina Schroeder is oorspronkelijk Canadese en werkt aan het Doopsge-
zind Seminarium en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Deze Menno Simons lezing zal verder met muziek worden opgeluisterd, 
al met al een boeiende, inspirerende zondagochtend.
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Vergeet je niet op te geven bij Tom Rijken:
tomrijken@gmail.com / tel. nr. 06-22517565 

4 Van de KerKenraad

Op 26 augustus kwamen de kerkenraad, notulist en predikant bijeen, 
niet alleen maar om te vergaderen maar vooral om samen te praten 
over de visie op de toekomst voor de komende vijf jaar van onze 
gemeente.

Om 15.00 uur werden we ontvangen bij onze predikant thuis met kof-
fie, thee en iets lekkers. Tom leidde het gesprek in met de vraag aan ons 
allemaal: Wat inspireert je bij de Doopsgezinde Gemeente Breda. Daar 
kwamen fijne reacties op als: verbondenheid, vrijheid van geloof, trouw 
naar elkaar toe en trouw aan de gemeente, de praktische zaken doen 
met opgewektheid. Samen kwamen we tot de conclusie dat er in onze 
gemeente een goede en ontspannen sfeer is en dat we verder willen 
gaan op deze manier.

Vervolgens gaf ieder zijn of haar individuele visie op de toekomst. Samen-
gevat kwam het er op neer dat we doorgaan zoals we dat nu doen en in 
de toekomst langzaam toe mogen groeien naar een huiskamergemeen-
te. De bestuurlijke beslommeringen zullen zo klein mogelijk gehouden 
worden; de huidige activiteiten als kerkdiensten, pastoraat, kringen en 
groepen, gemeenteblad en deelname aan de Raad van Kerken Breda en 
het Schalmverband blijven we zo lang mogelijk doen. Daarnaast probe-
ren we toch voorzichtig om nieuwe activiteiten te ontwikkelen zoals de 
Menno Simons Lezing die we gepland hebben op zondag 14 november. 
Er wordt ook nog gedacht over een reünie van de deelnemers aan de fiet-
stocht van Pingjum naar Breda in de jaren negentig en een Menno Maal-
tijd met gesprek voor ongeveer 10 deelnemers bij iemand thuis. Ideeën 
en initiatieven uit de gemeente zijn natuurlijk altijd van harte welkom!
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Daarna was het tijd om de benen te strekken en een wandeling over de 
Vrachelse Heide te maken, tot grote vreugde van Lobke de hond. En een 
heidag is niet compleet zonder ook echt bloeiende heide gezien te heb-
ben!

Na een heerlijke en gezellige maaltijd werd er ook nog een korte kerken-
raadsvergadering gehouden. Belangrijkste punten waren de voortgang 
van het gemeentewerk, de voorbereiding voor de startzondag en de 
voorbereidingen voor de ledenvergadering op 26 oktober. De volgende 
vergadering is gepland op 5 oktober 2021.

Al met al was het een fijne en nuttige bijeenkomst die ons vertrouwen 
gesterkt heeft om de komende jaren samen verder te gaan in geloof en 
verbondenheid.

Als dank voor hun inzet kregen kerkenraadsleden en notulist een prach-
tige bos bloemen, wat een verrassing! Onze dank aan Tom en Janneke 
voor de gastvrijheid en de prima verzorging deze dag!

Namens de kerkenraad, Marjolein Peters
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aLgeMene LedenVergadering 26 oKtober 2021

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering waar 
we met elkaar het jaar 2020 bespreken, zowel inhoudelijk als 
financieel.

Om 19.30 komen we 
bij elkaar in ’t Klooster. 
U krijgt op tijd een 
uitnodiging met agenda 
en de nodige stukken.

We hopen u allen zo 
veel mogelijk te zien!

De kerkenraad

gefeLiciteerd jarigen!

11 oktober – dhr. C.W.B. van Bogget

2 november – mevr. J de Boer-Ykema

18 november – mevr. T.J. Harmsen-Smits

23 november – mevr. E. Rijdes-van Soest

29 november – mevr. H van der Sluis-Westerlaan
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5 startzondag 12 septeMber 2021

Op een stralende zonnige dag kwamen we na lange tijd weer bijeen in 
het Klooster te Bavel. Verheugend om met zoveel mensen samen weer 
te kunnen vieren, zingen en elkaar voor en na de dienst te kunnen 
ontmoeten.

Tom onderhield ons over het jaarthema van de broederschap: ‘Loslaten 
om te groeien, wat houd(t) je vast?’ Na de inleiding en de lezingen kregen 
we alvast een denkertje mee: wat zou je meenemen, als je onverwachts 
NU huis en haard zou moeten verlaten. In de open ruimte na de overden-
king kwam er van verschillende mensen een reactie. Een enkeling had 
het tijdens een vakantie letterlijk bij de hand gehad (brandalarm in het 
hotel). Sommigen waren vooral bezig met dierbare herinneringen mee te 
nemen, anderen heel praktisch: coronapas, telefoon (ook voor dierbare 
foto’s) en identiteitsbewijs of paspoort… Anders ben je een anonieme 
vluchteling… De vraag van Tom zette ons even terug met onze voeten 
op de grond. Na de dienst dronken we gezellig met elkaar nog een bakje 
koffie of thee, om ons daarna naar de Grote Markt in Breda te spoeden.

Daar wachtte Mr. Moos voor een gezellige lunch. In een aparte zaal kon-
den we met elkaar genieten van het goede der aarde, ieder naar zijn 
smaak of voorkeur. Ondertussen wisselden we met elkaar onze beleve-
nissen uit alsook wat ons nu bezighoudt. Na enige tijd werden we ge-
maand om ons klaar te maken voor een bezoek aan de Grote Kerk, op 
korte afstand van Mr. Moos.

In de Grote Kerk wachtte onze gids Marjolein Peters ons op en gaf ons 
een uitgebreide rondleiding. Ze ging in op de ontstaansgeschiedenis van 
deze enorme kerk. Eerst een stenen kerk, voorafgegaan door vermoede-
lijk een nog oudere houten kerk. Na verloop van tijd werd het een kapit-
telkerk; de heren kanunniken waren druk in de weer met alle taken die ze 
moesten uitvoeren: bidden, goederen en landerijen beheren, bouw/on-
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derhoudsactiviteiten regelen, onderwijs en diaconie organiseren, etc. Ze 
waren dan ook vaak doodmoe, en dan nog staande zoveel keer per dag 
een uitgebreid gebed doen? Ze kregen er in de kanunnikenbanken achter 
het koorhek een steuntje bij; een klein steunvlak, waar je met je billen 
net tegenaan kon leunen, zodat het toch leek alsof je stond te prevelen. 
Alle steuntjes in de kanunnikenbanken zijn gebeeldhouwd. Na de oorlog 
werden ook beschadigde steunen van nieuw beeldhouwwerk voorzien, 
zodat er ook moderne eigentijds taferelen op te zien zijn zoals onder an-
dere een motorfiets.

Ook de Nassaus, later Oranje Nassau, kwamen via de familie van Polanen 
in deze kerk. De oudste Nassaus, de katholieke tak, liggen hier in deze 
kerk begraven. Willem van Oranje Nassau, de eerste protestant, moest 
begraven worden in de Grote Kerk in Delft omdat Breda bezet was door 
de Spanjaarden. Het waren woelige tijden. Na de Beeldenstorm werden 
de meeste muurschilderingen witgekalkt. De kerk wisselde enige keren 
van eigenaar: katholieken en protestanten, om uiteindelijk protestants 
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te worden tot op heden. Nu is het 
gebouw ondergebracht in een be-
heersstichting en enkel de toren, 
de op 4 na hoogste van Nederland, 
is eigendom van de burgerlijke 
gemeente Breda. Tijdens verschil-
lende restauraties van de kerk zijn 
de muurschilderingen minutieus 
schoongemaakt, als het ware af-
gepeld en kunnen we nu weer de 
prachtige oude wandschilderingen 
zien. Taferelen als de annunciatie, 
waarin ook Vader, Zoon en Heilige 
Geest verbeeld zijn – en de grote 
afbeelding van St. Christoffel.

Marjolein vertelde alles uit het hoofd, en nam ons zo stapsgewijs mee 
door de geschiedenis van deze majestueuze kerk, waar zij al als jong 
meisje met haar ouders kwam. Geweldig bedankt Marjolein. Na afloop 
nog een kopje thee, koffie of iets fris waarna een ieder weer huiswaarts 
ging. We kijken vol plezier terug op een geslaagde en fijne startzondag.

Frans van Berkum 
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6 Kringen & groepen

6.1 VersLag bijbeLKring 16 septeMber

Tom moest helaas even wachten op enkele schapen van de Bijbelkring-
kudde die in de binnenlanden bij Dorst met een uitgebreide 
wegomleiding te maken kregen.

Gelukkig konden we korte tijd later starten. We lazen met elkaar hoofd-
stuk twee van de Jacobusbrief. Ook hier kregen we een korte opdracht 
vooraf mee: wat raakt in deze tekst aan je eigen levensverhaal. Hier vol-
gen enkel korte impressies van onze bijeenkomst en enkele items die we 
bespraken. We wisselden met elkaar uitgebreid uit wat ons in de diverse 
tekstfragmenten had geraakt. Ook binnen de doopsgezinden in Neder-
land liepen de meningen uiteen. De Zonnisten zaten meer op de Paulini-
sche lijn: enkel door gebed en woord is heil te verwachten. De Lammisten 
waren meer van enkel de werken doen er toe. Hoe mooi is het dan dat 
we nu de Verenigde Doopsgezinde Gemeenten hebben met in het beeld-
logo de zon en het lam.

Tom gaf ons ook mee dat Hfdst.2 vers 1-13 en vervolgens vers 14-26 als 
het ware twee keer een preekschets bevatten. Eerst een inleiding, dan 
een exegese en vervolgens een verwerking en brug naar het heden: wat 
kunnen we ermee in deze tijd.

Ook het verhaal van Abraham, die gelooft en zelfs bereid is zijn enige 
zoon Isaac te offeren, kwam aan bod. Abraham hoeft zijn zoon niet te of-
feren; God voorziet in een offergave. God zelf, de Vader offert zijn zoon 
Christus wel. Ook in 2 vers 10 komt ‘schuldig’ ter sprake; het begrip zon-
de, als gebrokenheid. We bespraken met elkaar dat zonde de geneigd-
heid is om dingen te verkloten…. Of zoals iemand anders zei: zonde is je 
levensdoel missen. Kortom stof genoeg om nog eens over na te denken.
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Volgende keer 14 oktober gaan we nog even met vers 14-26 van hoofd-
stuk twee aan de slag en vervolgens met hoofdstuk drie.

Frans van Berkum

6.2 een KLeine iMpressie uit de Kring tiLburg

Door een verzendfoutje van mij was dit stukje niet opgenomen in de 
vorige Ark.

Op 8 juni kwam de kring Tilburg weer bijeen bij Sitie in Kaatsheuvel. Eerst 
wat nieuwtjes uitwisselen en even bijpraten. Daarna bespraken we met 
elkaar het tweede deel van hfdst.1 ‘Thuis bij God’. Hierin komen enkele 
fragmenten van het dagboek ‘Het verstoorde leven’ van Etty Hillesum 
aan de orde. Er wordt gesproken over mediteren, waar en hoe doen we 
dat zelf? Er wordt gesproken over God opdiepen, in je eigen hart in jezelf 
maar ook in mensen om je heen. Etty Hillesum geeft aan dat we de weg 
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tot God in de ander moeten vrijma-
ken. Ze geeft een beeld van lege 
huizen, met openstaande ramen 
en deuren…. “In die onherberg-
zaamheid, in die lege huizen daar 
zal ik woning en onderdak zoeken 
voor jou mijn God….” zo spreekt 
ze in haar dagboek. Om stil van te 
worden…. Temidden van zoveel 
leed en oorlogsgeweld een woning 
zoeken voor de Ene… Wat hebben 
wij in onze welvaart nog een hoop 
te leren en te doen…. Woningzoe-
kenden in overvloed hier in Neder-
land, maar nooit ons zo concreet 
gerealiseerd dat de Ene niet in hui-
zen van steen en grote kerkgebouwen schuilt, maar steeds weer elke 
dag opnieuw onderdak zoekt bij mensen. Aan ons de taak daarbij dienst-
baar te zijn. Er zijn vele vormen van meditatie, verdieping…. Een kaarsje 
opsteken, een plekje met een fotolijstje of beeld thuis voor een moment 
van stilte. Denk ook aan de coronaherdenkingsplaats in de Grote Kerk 
in Breda. Een rustpunt voor achterblijvers maar ook voor bezoekers om 
even bij het leven stil te staan. Of ’s avonds even een moment nemen om 
de dag te overzien en/of tot rust te komen. Tot slot lazen we met elkaar 
psalm 4 uit de bewerking van H. Oosterhuis.

Gezien de drukte in agenda’s en diverse afspraken was dit de laatste bij-
eenkomst van dit seizoen en komen we pas na de startzondag op 12 sep-
tember als kring weer samen. Op dinsdagmiddag 29 september, 19 okto-
ber en 16 november hopen we elkaar weer te treffen bij Sitie in Waalwijk. 
We starten dan met hoofdstuk 3: Opgereisd en opgebrand uit ‘Thuis op 
Gods aarde’.

Frans van Berkum
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6.3 de eetgroep

De Eetgroep is weer van start gegaan in dit nieuwe seizoen op zondag 
26 september.

De aftrap was bij Tom en Janneke thuis 
in de Vlindervallei in Oosterhout. 
Tom was de kok en bakte de pizza’s. 
Welke woorden inspireren ons in 
onze ontwikkeling was de vraag die 
voorlag. Met elkaar hebben wij een 
woordenwolk gemaakt.

Janneke Rijken

7 er was eens een Koning …

Een verhaal dat geschreven is door Hanna Heerema-Spaans en een 
prachtig spiegelelement voor ieder van ons in zich heeft.

De koning woonde in een mooi land en bezat vele landerijen en prachtige 
valleien en waterpartijen. Dit alles wilde hij delen met zijn landgenoten. 
Op een dag zei hij tegen zijn zoon ‘’nodig wat landgenoten uit’’ ik wil met 
hen wandelen en samen genieten van de schoonheid van de Schepping. 
Het viel niet mee om landgenoten te vinden om met de koning te gaan 
wandelen. Men had het te druk met allerlei aardse zaken.

Als eerste kwam Mijnheer Vlug. Zoals zijn naam al zegt was Mijnheer Vlug 
een ijverige, succesvolle man met een aantal ondernemingen in het bui-
tenland. Hij trok een paar zevenmijlslaarzen aan zodat hij weer snel na 
afloop van de wandeling naar zijn kantoor terug kon keren. Het contact 
met de koning was vluchtig, het luisteren naar de koning gaf hem stress. 
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Hij zag nauwelijks iets van de omgeving, hij wilde maar een ding: gauw 
terug naar kantoor.

Ook Mijnheer Groen kwam voor de wandeling. Als eerste vroeg Mijnheer 
Groen aan de koning of het wel veilig was want hij had gehoord dat in 
het gebied van de koning vossen rondliepen en of de koning het weerbe-
richt gelezen had. Voor de zekerheid trok hij een dikke winterjas aan plus 
zijn das en handschoenen, over zijn schouder hing een jachtgeweer. Zijn 
IPhone hield hij bij de hand zodat hij het weer op buienradar in de gaten 
kon houden. De koning glimlachte en stelde hem gerust: bij regen heb 
ik een paraplu voor je. Ook Mijnheer Groen zag en hoorde weinig van 
wat de koning hem vertelde. Angstig bleef hij in het rond kijken en raad-
pleegde voortdurend de Buienradar. Uiteindelijk werd de onzekerheid te 
veel voor hem en besloot hij naar zijn eigen veilige huis terug te keren. Hij 
nam de bus terug.

Als derde kwam Mijnheer Klein. Klein van stuk en dat zat Mijnheer Klein 
flink dwars. Hij kocht schoenen met flink hoge zolen zodat hij wat gro-
ter leek en bij het wandelen stak hij flink zijn nek uit zowel letterlijk als 
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figuurlijk. Voortdurend was Mijnheer Klein aan het woord, vertelde de 
Koning over al zijn prestaties die hij geleverd had in zijn leven. Hij raakte 
er niet over uitgepraat, af en toe glimlachte de koning naar hem. Na uren 
was Mijnheer Klein uitgepraat en viel er een onaangename stilte. Mijn-
heer Klein nam teleurgesteld afscheid. Hij had zo gehoopt om geprezen 
te worden om alles wat hij gepresteerd had.

Eindelijk kwam Mevrouw de Rechter. Zij had zich uitstekend voorbereid 
en vond het een hele eer om met de koning te wandelen. Ze trok haar 
toga aan zodat de koning gelijk kon zien wie hij voor zich had! Mevrouw 
de rechter had nog snel alle reglementen door genomen en het wetboek 
van strafrecht zat muurvast in haar hoofd. Zo konden zij en de koning 
flink debatteren over bepaalde wetten van vrijheid. Jammer toch, als de 
koning haar iets vertelde over zijn Koninkrijk en over de inwoners viel zij 
hem onmiddellijk in de rede met een wet of voorschrift. De koning hield 
tenslotte zijn mond en dacht: mevrouw de Rechter begrijpt het niet en 
ziet niet in, hoe vrij wij als mens kunnen zijn! Zonder al die wetten en 
voorschriften.

Als laatste kwam Mijnheer de Wit, het kon ook mevrouw de Wit zijn. Voor 
de koning maakte het niet uit of het een vrouw of man was. De koning 
wandelde met zijn gast door de valleien en rustte uit bij de rivier. Een vre-
dige stilte omringde hen. De koning voorvoelde hoe de ander getwijfeld 
had om de uitnodiging aan te nemen Zijn gast had zich afgevraagd wie 
hij eigenlijk was, of hij wel goed genoeg was voor de koning. Vele uren 
waren nodig geweest om naar zijn innerlijke stem te luisteren die hem 
vertelde, je mag zijn wie je bent. Na een lange tijd vertrouwde hij zijn in-
nerlijke stem. In vertrouwen nam hij de uitnodiging aan en wandelde in 
harmonie met de Koning.

Hanna Heerema-Spaans


