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1 EEn hEiligE plEk

Een heilige plek is een bijzondere plaats in ons leven. Bij heilige 
plekken kunnen we denken aan religieuze gebouwen, kerken, tempels, 
moskeeën. Maar ik wil graag naar een heilige plek in uw leven toegaan.

Hebt u in uw leven ook een heilige plek, een plek waar u inspiratie er-
vaart? Waar u tot rust komt, waar u de balans weet te hervinden? Heilige 
plekken zijn belangrijk.

In het verleden was een heilige plek te vinden rond een plaats waar veel 
energie samenbundelde. Vaak zijn kerken in het verleden ook gebouwd 
op zulke energieplaatsen. En als u nu nog wel eens een oude kerk uit de 
middeleeuwen binnenwandelt, dan zult u hoogstwaarschijnlijk terecht 
komen op zo’n heilige energieplek.

Voor mijzelf zijn de heilige plekken in mijn leven meer verbonden met 
plaatsen in de natuur. Een heuvel in het duingebied van de Drunense 
Duinen is voor mij zo’n plek waar ik inspiratie kan ervaren. Maar ook in 
een Kloosterkerk waar de stilte en de rust heersen kan de inspiratie diep 
binnenkomen. Ik haal mijn eigen heilige plek aan, om u uit te nodigen 
om ook uw eigen heilige plek te visualiseren. Een heilige plek kan ook 
een plaats dichtbij zijn, bijvoorbeeld in uw thuissituatie. Het gaat om een 
plaats, waar wij het sterkst contact hebben met ons innerlijk.

Wikipedia zegt: een heilige plaats is een plaats die door een bepaalde 
Godsdienst als heilig wordt beschouwd. Vaak is dit omdat daar heiligen 
zijn verschenen. Iedere godsdienst heeft zo zijn heilige plaatsen. Voor 
ons als doopsgezinden is dat bijvoorbeeld de vermaning in Pingjum, het 
kerkje waar Menno Simons voorganger was. Of het monument in Wit-
marsum.

In onze Christelijke traditie hebben wij de aanbidding van God vaak op-
gesloten in een kerkgebouw. In Barcelona wordt de Sagrada Familia (hei-
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lige Familie) als kerk gebouwd naar de ideeën van de kunstenaar Gaudi. 
In 1882 is de eerste steen gelegd en er wordt nog steeds aan dit prachtige 
kunstwerk als kerk gewerkt.

Zo zou het ook in ons leven mogen zijn, dat wij levenslang werken aan de 
heilige plek, die wij ieder persoonlijk mogen zijn, en mogen innemen in 
onze Sagrada Familia.

Om nu bij ons Bijbelverhaal te komen uit Lucas 2. De herders worden ook 
uitgenodigd om naar een heilige (bijzondere) plaats te gaan. Terwijl zij 
op het veld gewoon hun werk doen, wakende bij de schapen valt hen 
een bijzondere ervaring toe. Een prachtig metaforisch beeld verschijnt, 
dat Engelen de boodschap aanzeggen en dat een hemels koor zingt. Ik 
moet zeggen, dat ik het een prachtige beeldspraak vind. De realiteit van 
het verhaal is voor mij veel meer dan dat eenvoudige mensen op weg 
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gaan en uitkomen bij een bijzondere plek, en daar raakt hen iets in hun 
kern. Daar in de stal, de grot, daar ontmoeten zij het weerloze, het kwets-
bare, een mens in totale afhankelijkheid van een ander mens. Een mensje 
geboren, zo onschuldig, zo zuiver. En daarbij klinkt de boodschap door, 
dat dit mensje, Jezus, van grote betekenis voor de mensheid mag wor-
den. Op dit moment volgen 2,5 miljard mensen deze boodschap van deze 
mens Jezus die 2000 jaar geleden geboren is.

Door de ervaring van de herders, wordt de stal een heilige plaats. De er-
varing van mensen die geraakt worden, in hun gevoel, in het diepste van 
het bestaan. En daar in die grot vinden zij Maria en Jozef met hun kind Je-
zus. De kribbe, de voederbak wordt nu de heilige plek waar wij innerlijke 
rust vinden en in balans met onszelf komen. Een heilige plek gewoon bij 
u thuis, waar u in deze dagen van kerst met de u dierbaren kunt delen, 
uw Sagrada Familia. Delen van een innerlijke beleving. Het uitspreken van 
wat u als verlangen met u meedraagt. Het uitspreken van de pijn die uw 
leven raakt. Ik wens u toe, dat u bij uw heilige plek mag uitkomen in deze 
decembermaand, dat u de balans en rust in uw leven mag vinden.

Een gezegende decembermaand gewenst en een voorspoedig 2022,

ds. Tom Rijken
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2 kErkdiEnstEn & agEnda

diEnstEn

Tenzij anders vermeld zijn de diensten op zondag om 11.00 uur
in ‘t Klooster.

5 december ds. A.A. Rijken dienst van brood en wijn
12 december ds. M Roosen Jacobson Schalmdienst 11.00 uur
 en ds. R de Wandeler in de Waalse Kerk Breda
15 december ds. A.A. Rijken Advent/Kerstviering
  woensdag 14.00 – 15.30 uur

Corona updatE

Voor zover wij nu kunnen overzien is ’t Klooster open met in 
achtneming van de volgende regels:

• Bij binnenkomst wordt uw QR-code 
gescand. U mag alleen binnen met een 
geldige code

• Houd 1,5 meter afstand
• Draag een mondkapje als u loopt, 

als u op uw plaats zit mag het af
• Als u klachten heeft blijf dan thuis en 

laat u testen
• Of er wel of niet gezongen mag worden 

dat hoort u ter plekke

De situatie is heel zorgelijk. Het zou daarom best kunnen dat ’t 
Klooster wederom de deuren moet sluiten. Als dat zo is dan krijgt 
u van ons zo snel mogelijk bericht.

Tenslotte: neem geen risico’s, let goed op elkaar en blijf gezond!
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3 Van dE kErkEnraad

Op 23 november kwam de kerkenraad bij elkaar om het wel en wee 
van de gemeente te bespreken.

We mochten met elkaar terugblikken op een bijzondere Menno Simons 
lezing met een hele mooie opkomst. Daarnaast werd er uitgebreid inge-
gaan op de financiën. Het proces om alle beleggingen over te hevelen 
naar het Menno Fund loopt voorspoedig. Op de laatste jaarvergadering 
gaf de gemeente hier toestemming voor.

Er werd vooruit gekeken naar de dienst van brood en wijn op 5 december 
en de advent/kerstviering op 15 december. Over de Schalmdienst op 12 
december om 11.00 uur in de Waalse Kerk kunt u elders meer lezen.

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

agEnda

6 januari Bijbelkring in ’t Klooster 14.00 uur
13 januari Kring Tilburg bij Sitie
10 februari Bijbelkring in ’t Klooster 14.00 uur

2 januari ds. A.A. Rijken
23 januari Ringdag in Dordrecht, zie pagina 8 in dit blad
6 februari ds. Chr. Duhoux-Rueb
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Ook het preekrooster 2022 
en 2023 kwam ter sprake, het 
klinkt allemaal nog wel ver 
weg, maar het is goed om de 
zaken tijdig te regelen.

De volgende vergadering is 
gepland op 18 januari 2022.

Namens de kerkenraad, Marjolein Peters

4 sChalmdiEnst 12 dECEmbEr 2021

Al enige tijd is het gebruikelijk om samen met de Remonstrantse 
Gemeente en de Waalse Gemeente een Schalmdienst te houden in
de Adventstijd.

Dit jaar op 12 december om 11.00 uur in de Waalse Kerk in Breda. Ds. 
Maaike Roosen Jacobson (Remonstrants) en ds. Roger de Wandeler 
(Waals) gaan voor in deze dienst. De doopsgezinden worden vertegen-
woordigd door ondergetekende door het lezen van een gedicht en een 
stuk tekst. Dit jaar belooft het een bijzondere dienst te worden. De (apo-
criefe) ouders van Maria, Anna en Joachim komen ter sprake, evenals 
Hanna, de moeder van Samuël. Niet meteen voor de hand liggend in de 
adventstijd maar daarom misschien wel des te uitdagender.

En natuurlijk is er de afwisseling tussen Nederlands en Frans (U krijgt 
overal een vertaling van) en de onderlinge ontmoeting van drie kleine 
kerken in Breda. U bent van harte uitgenodigd voor deze dienst, uiter-
aard met koffie/thee!
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Om alvast in de stemming te komen onderstaand gedicht, dat in deze 
dienst zal worden voorgelezen.

Marjolein Peters

Wees gegroet van God de Vader,
meisje klein en smal en stil,
door zijn leven overschaduwd
en dan buigend voor zijn wil.

Wees gegroet van al de koren
engelen rondom zijn troon’
die voor alle eeuwen horen
hoe u ja zegt tot zijn zoon.

Wees gegroet van ons die hopen
op verlossing van het kwaad:
u zet ziel en lichaam open
voor het heil dat komen gaat.

Bid voortaan voor ons, als moeder
van de redder in uw schoot,
en neem ons onder uw hoede
tot in ’t uur van onze dood.

Michel van der Plas
naar Lucas 1:26-38

WEEs gEgroEt Van god dE VadEr
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5 ringzondag

Op 23 januari 2022 vieren we met alle gemeenten van de Ring Zuidwest 
Nederland de Wereldbroederschapsdag in Dordrecht.

Het thema is: ‘Loslaten om te groeien, wat houd(t) je vast?’. We zetten 
daarmee de volgende stap op de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. 
De afgelopen periode hebben we veel momenten gekend van onzeker-
heid en verdriet. We hebben dierbare mensen en vertrouwde gewoontes 
moeten loslaten. We moesten creatief zijn om toch mogelijkheden te vin-
den om met elkaar in contact te blijven. Hopelijk mogen we elkaar weer 
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ontmoeten op 23 januari. Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar in de 
Remonstrantse Kerk aan de Cornelis de Wittstraat 28 in Dordrecht.

Er zijn verschillende activiteiten waarin we loslaten en vasthouden kun-
nen ervaren. Om 15.30 uur wordt de dag afgesloten met een Vesperdienst 
en om 16.00 uur kan iedereen dan weer huiswaarts keren.

De kosten voor deze dag zijn € 10,00 p.p., graag overmaken naar:
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht, IBAN NL44 ABNA 0627480837
onder vermelding van: Ringdag 2022.

U kunt uw deelname opgeven bij ondergetekende, en als de maatrege-
len het toestaan en u voelt zich daar veilig bij, dan kunnen we misschien 
gezamenlijk vervoer regelen. We hopen dat u meegaat naar de Ringdag!

Marjolein Peters

gEfEliCitEErd jarigEn!

30 december  ¬  dhr. J. Peters

13 januari  ¬  mevr. J. Rijken-Groeneweg

21 januari  ¬  dhr. J.M.F. van Soest
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6 tErugblik op mEnno simons lEzing

Het was een waardevolle Menno Simons lezing, zondag 14 november 
op onze vertrouwde plek Dorpshuis ’t Klooster in Bavel. Onze 
gastspreekster dr. Nina Schroeder hield een prachtige lezing over 
kunst in de Nederlandse Doopsgezinde geschiedenis.

We waren met een kleine dertig mensen aanwezig. Onze doopsgezinde 
buurgemeenten Eindhoven en Dordrecht waren ook vertegenwoordigd. 
Frans van Berkum en ik mochten het geheel openen met a capella het 
lied ‘Give me oil in my lamp’. 

Nina Schroeder vertelde over het ontstaan van ons als doopsgezinden 
en de doperse soberheid, als een tegenbeweging tegen de R.K.-kerk met 
haar uitbundigheid. In de 16de en 17de eeuw huizen wij in schuilkerken, 
daar de geloofsvrijheid van de Doopsgezinden beperkt was. De schuilker-
ken worden echter wel in de kunst op schilderijen en prenten afgebeeld.
In de 17de eeuw zien wij echter dat zeker bij de doopsgezinden in hun 

privéleven de kunst wel 
degelijk de ruimte krijgt. 
Het is Rembrandt van 
Rijn die diverse doopsge-
zinden schildert, zoals op 
de afbeelding hiernaast 
uit 1641 prachtig weer ge-
geven, de Waterlandse 
doopsgezinde voorgan-
ger Cornelis Claasz en zr. 
Aaltje Schouten.

Terwijl er dus geen kunst in de kerk was, kwam de kunst wel in het leven 
van veel Nederlandse doopsgezinden in hun privéleven. Verder is kunst 
ook een historische bronweergave van wat voor invloed doopsgezinden 
uitoefenden in de samenleving.

Vermaning Pingjum, schuilkerkje 16e eeuw.
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Doopsgezinde Singelkerk Amsterdam, schuilkerk uit de 17de eeuw. 
Voorkant en interieur.

Hoe verder wij in de tijd komen, zien wij dat gelukkig ook kunst een waar-
devolle aanvulling op het geloofsleven kan zijn. De doperse soberheid 
bleef echter eeuwenlang een afhoudende houding hebben t.a.v. kunst in 
de geloofstraditie.
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Het geheel van de Menno Simons lezing werd muzikaal mee vorm gege-
ven door David Peters en Jeroen Wouters, die op hun klarinetten speel-
den tijdens drie muzikale intermezzo’s. Hun muzikale aandeel was zeer 
verrijkend in het geheel van de lezing. Het geheel werd passend afge-
sloten met een door Wies en Frans van Berkum gezongen Argentijnse 
zegenbede ‘Behoed en bewaar jij ons lieve God’. Al met al een geslaagd 
geheel en voor herhaling vatbaar. 

Tom Rijken 

Sta op en schitter
want lang was de nacht en bitter
de strijd met oude fantomen
maar nu is het morgen
nu wordt het tijd om blinkende dromen
waar te maken – weet je geborgen
in een nieuw licht
vat moed en schitter en richt
je op wat komen gaat
want je hart wordt witter
en de dag verwacht 
je eigen, herboren gelaat. 

kErstgEdiCht Van Catharina VissEr, naar jEsaja 60
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7 kringEn & groEpEn

7.1 VErslag kring tilburg

Op 22 oktober en 11 november kwamen als kring samen bij Sitie.

De eerste bijeenkomst spraken we over Psalm 24 (uit de GDB-map Thuis 
op Gods aarde). Vooral de toespraak van het Indiaans Opperhoofd Seat-
tle in de staat Washington trof ons. Enkele punten uit deze beroemde 
toespraak. “Hoe kun je moeder aarde verkopen aan de blanke man? U 
moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten de aarde van 
onze grootvaders is. De wind, die mijn grootvader zijn eerste adem-
tocht gaf, neemt ook de laatste zucht in ontvangst. En de wind moet 
ook onze kinderen de levensgeest geven…” en dan aan het einde: “Wij 
zouden misschien kunnen begrijpen als we wisten waar de blanke man 
van droomt. Van welke hoop en verwachting hij zijn kinderen vertelt in 
de lange winteravonden. Welke visioenen hij graveert in hun harten, zo-
dat zij verlangend uitzien naar de dag van morgen… Eén ding weten wij: 
onze god is dezelfde als de uwe. Deze aarde is hem dierbaar. En ook de 
blanke man kan niet ontkomen aan ons aller lot. Misschien zullen wij ten-
slotte toch broeders zijn. Eens zullen we het zien.”

Als u de hele tekst wilt lezen dan kunt u die vinden op: Brammoerland.
com/teksten/Opperhoofd Seattle. Een tekst die ons allen raakte in deze 
tijd van CO2 -maatregelen en milieuvervuiling en puur economisch gewin. 
Laten we terugkeren naar de eerste regel van psalm 24: “Van de Eeuwige 
is de aarde en haar volheid, de grond en die er op zijn komen wonen…” 
Voorts bespraken we met elkaar dat we allen iets kunnen doen tot be-
houd van onze aarde. “Niemand is te klein om het verschil te maken.” 
aldus Greta Thunberg. Een klein boekje, dat als u dat wilt lezen bij Frans 
te leen is.

Op 11 november bogen we ons over hoofdstuk 3: het lijden in de wereld 
aan de hand van het verhaal van Job. We gaven aan elkaar aan hoe wij op 
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zovele onheilstijdingen en rampen zouden reageren temeer omdat Job 
reageert: Gezegend is de naam van de Eeuwige. Job maakt geen enkel 
verwijt naar God, maar roept: was ik maar nooit geboren. Ook de vrien-
den die zeven dagen in stilte bij hem hebben gezeten, komen dan met 
allerlei suggesties en redenen voor zoveel onheil. Job antwoordt: “Jullie 
zijn mijn vrienden! Met jullie sterft wijsheid uit!” De vrienden gaan uitein-
delijk en dan duikt een jongeman op, Elihu. Die spreekt Job toe: “zie ook 
ik ben net als jij uit leem bij elkaar geknepen dus schrik niet van mij en 
wat ik te berde breng.” Dat gaan we met elkaar in het nieuwe jaar verder 
onderzoeken.

Op 13 januari 2022 komen we weer samen bij Sitie en horen we wat Elihu 
en later de Eeuwige aan Job te vertellen hebben.

Frans van Berkum

7.2 bijbElkring

Op 14 oktober en 18 november kwamen we weer samen in het Klooster 
te Bavel.

Tom had een en ander weer prachtig voorbereid. De eerste keer behan-
delde hij Jacobus 3, waarbij hij via Handelingen de oprichting van de eer-
ste gemeente te Jeruzalem toelichtte. De oergemeente wordt na een 
rede van Petrus gesticht en neemt al dadelijk een grote vlucht. De kern-
belijdenis was: ‘Jezus is Heer’ (1 Kor. 12,3). Er werd in de beginjaren over 
het christendom gesproken als een sekte van het Jodendom en pas na 
de vervolging zo rond 70 na Chr. komt er een duidelijker scheiding tussen 
Jodendom en christendom. In die eerste gemeenten was de onderlinge 
verbondenheid groot: “En zij hadden alles gemeenschappelijk”. We lazen 
Handelingen 2 vers 41-47. Daarna begonnen we aan Jacobus 3, dat we op-
splitsten in vers 1-12 en 13-18. Het begint in vers 1 met een vermaning…. 
Het lijkt erop dat er in de gemeenten ineens vele leraren opstonden… 
en Jacobus geeft aan dat mensen die als leraar spreken hun tong – wel-
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iswaar een klein lichaamsdeel, maar met een soms niet te onderschatten 
invloed – in bedwang moeten houden en zelfbeheersing en verantwoor-
delijkheid aan de dag moeten leggen. Vers 6 “De tong is als het vuur uit 
het Gehenna” – de hel, het dodenrijk waar duivel, demonen en goddelo-
zen zich bevinden, een plaats waar God afwezig is. In de daaropvolgende 
verzen zegt hij ons dat we onze tong net als de dieren moeten temmen. 
Dat die tong is om God te loven en te prijzen…. Een bron kan geen zoet 
én zout water geven. Ook het beeld van vijgenboom en wijnstok sluiten 
daarbij aan (Math. 7, 16 en 13).

In vers 13-18 stel Jacobus een retorische vraag: Wie is wijs en verstandig? 
Laat hij dat bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zacht-
moedigheid…. Positieve wijsheid is vreedzaam, vriendelijk vol ontfer-
ming, onpartijdig en ongeveinsd. Negatieve wijsheid is zelfzucht, wan-
orde, kwalijke praktijken. Jacobus laat in dit stuk zien wat er van een wijs 
en verstandig mens (leraar) verwacht mag worden; hoe ware wijsheid 
het richtsnoer dient te zijn voor woord en levenswandel… Een van de le-
den bracht in ons midden wanneer er strijd/onenigheid in een gemeente 
ontstaat: “God huilt met onze tranen”. 

Op 18 november verdiepten we ons in hoofdstuk 4 van de Jacobusbrief. 
Hoofdstuk drie eindigt met vrede, hoofdstuk vier begint met strijd. 4,1: Gij 
strijdt en vecht… het gaat niet zozeer om leerverschillen, maar het ligt 
veel meer op het terrein van persoonlijke relaties, van eerzucht en heb-
zucht. Men is afgunstig op elkaar. In vers 3 en 4 gaat het over verkeerd 
bidden; wat is bidden? Pleiten voor, bezorgd zijn om? Vriend van de we-
reld is vijand van God. Is dit de geboorte van ban en mijding, wereldmij-
ding? Vers 5 en 6 vriendschap met de wereld is vijandschap met God. God 
heeft de mens toch de levensadem als geest gegeven, niet de geest van 
menselijke afgunst die tot ruzie en onvrede leidt. Via een oudere tekst 
van Paulus (Rom. 12,6-9) lichten de genadegaven aan ons op: – profetie 
vlg. de juiste verhouding van het geloof/vertrouwen – dienstverlening, 
vermanend (troostend, bemoedigend) – meegevend en meedelend (in 
eenvoud en oprechtheid) – besturend (leiding gevend in ernst en ijver) 
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– barmhartigheid bewijzend, in vriendelijkheid – liefde zij oprecht, het 
kwade verafschuwend, verbonden aan het goede. Vers 7 en 8 roepen op 
om nederig te zijn, God zijn plaats te geven… weerstand te bieden aan 
de duivel – dat is degene die zich als verstoorder tussen de relatie van 
God en mens in werpt.

Zo gaan we alle verzen af… in diepe en serieuze discussie elkaar bevra-
gend, toetsend, tastend wat de een en de ander bedoelt, wat de Ene zou 
bedoelen… Zo komen we bij de laatste verzen 14: U bent immers maar 
damp, die even verschijnt en dan al verdwijnt…. Refererend aan Prediker 
1, leest u lied 847 eens uit het nieuwe liedboek. Of zoals in Spreuken 19:17 
verwoordt: “Een mens maakt allerlei plannen. Wat wordt uitgevoerd, is 
het plan van de Heer”.

In vers 15 komt het moeilijke begrip ‘Deo Volente’ naar voren – alsof God 
alles beschikt en een mens geen vrije wil zou hebben…. Dit moeten we 
eerder verstaan zoals Matheus 10:29 het verwoordt: “er valt geen mus 
dood neer buiten jullie Vader om”. Het is de belofte dat God erbij is, dat 
Hij er zal zijn bij alles wat een mens onderneemt. Het is troostend, nabij-
heid en heeft dus niets met Gods Wil te maken. In vers 17 wijst Jakobus 
ons nog wat zonde is. Zonde is het goede nalaten te doen. De mens kan 
in zijn roeping tekortschieten door niet tot daden van medemenselijk-
heid te komen.

Het was een indringend en diepgaand gesprek met elkaar, vol humor en 
vol momenten van doordenking, meevoelen en afgesloten met een ge-
zamenlijk bidden. Warm en dankbaar keerden we huiswaarts. 
In januari gaan we verder, we kijken er naar uit.

Frans van Berkum


