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1 InspIratIe

De eerste zondag van juni
is het Pinksteren, we vieren in
de kerkelijke traditie de 
uitstorting van de Heilige Geest. 
Mensen werden geraakt door
het vuur van inspiratie.

Het charisma raakte hen en zij kwamen in beweging om de mooie waar-
devolle boodschap van wat Jezus van Nazareth geleefd had en uitge-
dragen had. In de lijn van deze eerste christengemeente mag ook onze 
Doopsgezinde Gemeente Breda staan. Een kleine gemeente waar wij ge-
inspireerd mogen worden.

Zelf ga ik de meeste zondagen van het jaar voor in kerkdiensten in het 
hele land, maar zondag 1 mei was ik vrij en kon ik naar onze eigen ge-
meente gaan in Bavel. Een mooie zondagmorgen waarin Rinske Rompen-
Phaff voorging. Zij begon met het mooie lied dat Huub Oosterhuis heeft 
geschreven en dat door zijn dochter Trijntje Oosterhuis werd gezongen: 
“Ken jij mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben 
je dan? Weet jij mij beter dan ik?” Het werd een prachtige viering waarin 
ik geraakt werd door het gegeven van wie kent mij echt? Als iemand mij 
al echt kent, dan is het de Onuitsprekelijke Liefdemacht, de bron van het 
bestaan waar ik op vertrouw. Wat een voorrecht om met elkaar zo’n 
gemeente te mogen hebben, waar wij inspiratie mogen opdoen. De ge-
meente als plek om op de zondagmorgen geïnspireerd te worden, om 
de andere zusters en broeders te ontmoeten, om in onze gemeente in 
fellowship te delen, en die inspiratie op te doen. Deze inspiratie vinden 
wij niet alleen op zondagmorgen maar ook op andere momenten in de 
maand als de gemeente met haar kringen en bijeenkomsten samenkomt.

Sinds de eerste christengemeente op de 50ste dag na Pasen ontstond, 
komt men de eeuwen door samen. Pinksteren zouden wij kunnen zeg-
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gen is zo de verjaardag van ons als Gemeente. En sinds 1525 zijn wij als 
Doopsgezinde Gemeente in onze eigen stroming van de Dopersen on-
derweg. Onderweg met de accentuering op enkele specifieke punten 
van het geloof, bijvoorbeeld de Kinderdankzegging zoals wij die ook in 
juni weer in onze Gemeente mogen praktiseren. 

De betekenis van het woord ‘inspiratie’ komt van het Latijnse woord 
‘in spirare’, dat letterlijk betekent ‘inademen’ of ‘inblazen’. Dat wil zeg-
gen de ziel of de geest inblazen. Van Dale geeft als betekenis het woord 
‘bezieling’. Ook is het woord ‘spiritus’ te herkennen. Je kunt uit verschil-
lende bronnen inspiratie halen. Soms zijn het mensen zoals kunstenaars, 
sporters, toonaangevende personen of gewoon mensen in je omgeving 
die je innerlijk raken door wat ze doen, laten zien, vertellen e.d. Ook is de 
natuur voor veel mensen een bron van inspiratie. Misschien is inspiratie 
wel het best te omschrijven als het energieke gevoel dat je hebt als je een 
idee, ingeving of een inval krijgt. Je raakt dan zo bezield en enthousiast 
dat je er meteen mee aan de slag wilt.

En vanuit deze inspiratie, die wij vinden in de Gemeente mogen wij elkaar 
en anderen inspireren. Belangrijk is daarbij om bij jezelf te blijven. Om 
groots te durven denken, om samen je kennis te delen, om een voor-
beeld te zijn met je eigen leven en je hart open te zetten naar de ander als 
ook je beloftes na te komen, om waarachtig te zijn, betrouwbaar.
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Bij dit alles; blijf positief in de wereld die met haar oorlog in de Oekraïne 
ons soms uit het lood slaat. Hou vast aan de charismata van de Geest. De 
Eeuwige wil als een bron in ons leven werken.

U een gezegende Pinkstertijd gewenst, ds. Tom Rijken 

2 KerKdIensten & agenda

dIensten

5 juni ds. A.A. Rijken, 11.00 uur
 Restaurant Beum (bovenzaal),
 Wethouder Van Dijklaan 19, Dorst
3 juli zr. M. Peters-Mathijsen, 11.00 uur
24 juli * ds. Coen Holtzapffel en ds. Saskia van Meggelen
31 juli * ds. Edward Postma en ds. Petra Galema
7 augustus * ds. I Leng Tan
14 augustus * ds. Tom Rijken en ds. Joan van Kempen
21 augustus ds. Saskia van Meggelen en Hans van der Meulen
 Johanneskerk, 10.30 uur (Grote Kerk dicht i.v.m.Vuelta)
28 augustus * Franck Ploum
4 september * Ben Hendriks en ds. Ton van Prooijen
11 september Startzondag, ds. Tom Rijken

* Diensten in de Grote Kerk, 10.30 uur

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
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3 Van de KerKenraad

Op 12 april en 24 mei vergaderde de kerkenraad. Helaas was onze 
voorzitter in april ziek maar zr. Phaff nam zijn taak met verve over.

De voorzitter en de predikant hebben een gesprek gehad met de kerken-
raad van DG Eindhoven; per slot delen we de Eetgroep en een verken-
nend gesprek over wat er nog meer mogelijk zou kunnen zijn was zinvol. 
Samen een activiteit(en) delen zou een mogelijkheid zijn. Het lid zijn van 
verschillende Ringen (Arnhem-Twente en Zuid West Nederland) hoeft 
geen belemmering te zijn. Het is goed als de enige twee doopsgezinde 
gemeenten in Noord-Brabant een 
goed contact met elkaar hebben.

Onze predikant is voorzitter ge-
worden van het predikantencon-
vent in de Ring. Twee maal per jaar 
komen ze bij elkaar, afwisselend in 
Goes en Dordrecht.

In de reeks zomerdiensten in de 
Grote Kerk zal ds. Rijken in augus-
tus voorgaan, samen met ds. Joan 
van Kempen. Dit belooft een bij-

agenda

8 juni Verbintenisgroep Tilburg
9 juni Bijbelkring Bavel
19 juni Geboortedankzegging Giel Rompen Eindhoven
27 juli Heidag kerkenraad
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zondere dienst te worden, voorafgaand aan het bezoek van de Vuelta 
(Ronde van Spanje) aan Breda. Houd de datum dus vrij in uw agenda!

De geboortedankzegging van Giel Rompen werd besproken. U kunt de 
details vinden op pagina 8.

We gaan langzamerhand de zomer in, tijd om even adem te halen en 
weer nieuwe energie op te doen. Zoals gewoonlijk sluiten we ons aan 
bij de zomerdiensten in de Grote Kerk. Onze eerste dienst na de zomer 
in Bavel is op 11 september, de Startzondag. U hoort tijdig wat de plan-
nen zijn. Ook de kerkenraad doet even pas op de plaats, onze volgende 
bijeenkomst is op 27 juli, net als vorig jaar een uitgebreidere bijeenkomst 
bij onze predikant thuis, een ‘heidag’ zoals wij dat noemen.

Mocht u tijdens de zomervakantie bij afwezigheid van ds. Rijken behoef-
te hebben aan dringende pastorale hulp, dan kunt u contact opnemen 
met een van de kerkenraadsleden.

De kerkenraad wenst u een goede en zonnige zomer,
Marjolein Peters, secretaris
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4 de 22e ledenVergaderIng Van het 
Menno Fund:  een eerste IndruK

Zoals u weet heeft de kerkenraad het afgelopen jaar zich gebogen 
over waar en hoe het geld van de opbrengst van de verkoop van ons 
kerkgebouw belegd zou moeten worden. Er is door de kerenraad 
besloten het geld onder te brengen bij het SMF: Stichting Menno Fund.

Hier hebben diverse doopsgezinde gemeenten en instellingen sinds 20 
jaar een deel van hun vermogen ondergebracht. Na kennismakingsge-
sprekken van de kerkenraad met het bestuur van het Menno Fund en 
het doorlopen van de gehele aanmeldprocedure, is het grootste deel van 
ons vermogen per 1 januari 2022 ondergebracht bij het Menno Fund. We 
kunnen na aanmelding op de geëigende tijdstippen (2 x per jaar) uit dit 
fonds een bedrag onttrekken om op onze lopende rekening voldoende 
saldo te hebben voor alle betalingen die we als gemeente moeten doen.

Op 21 april toog uw penningmeester – een waar groentje in de financi-
ele wereld – naar het kleinste kerkje van Amsterdam, het kerkje aan het 
Meerpad in Noord. Daar vond van 16.00 tot 18.00 uur de deelnemersver-
gadering plaats van het Menno Fund. 

Na een welkomstwoord en een korte introductie van Ds. E. van Dunné, 
voorganger van de Meerpadkerk, begon het zakelijke deel van de verga-
dering. Van de 41 deelnemers waren er 29 leden op de 22e vergadering 
aanwezig. Zodoende kon de vergadering formeel besluiten nemen. Di-
verse zaken spelen, zoals overgang naar een andere belegger door het 
SMF, afronden van voorgenomen aanpassing van de statuten van SMF, 
afronden van de jaarrekening en het professionaliseren van het gehele 
compliance proces. Zodra de jaarrekening door de accountant is goed-
gekeurd wordt deze ons door SMF toegestuurd. Mocht u nadere techni-
sche details willen weten, dan zijn de voorlopige notulen via mij beschik-
baar, evenals de nieuwsbrief van 7 mei van SMF.
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Bij het voorstellen van de nieuwe belegger waarmee SMF in zee wil gaan 
kregen we nog een klein boekje met novellen over beleggen uitgereikt: 
‘De beleggingsillusie’ met als ondertitel ‘columns voor financiële rust’ 
en met op de achterzijde ‘Pas op: kan financiële rust teweeg brengen’. 

Volgens mij was dat nu net de opzet van de kerkenraad: weten dat het 
vermogen op een goede en degelijke manier belegd wordt, met eerbied 
voor de waarden die ons Dopers na aan het hart liggen. Na het sluiten 
van de vergadering waren er soep en broodjes en konden diverse deel-
nemers nog even met elkaar napraten. Leuk om met enkele mensen uit 
de broederschap nog even van gedachten te wisselen. Met het gevoel 
dat er verstandig en goed door SMF wordt gewerkt reisde ik hierna naar 
het zuiden af.

Uw penningmeester, Frans van Berkum



De Ark         jrg 22  nr 3

8

FelIcItatIe Voor 
rInsKe en Jacques roMpen-phaFF

Op vrijdag 18 februari is de baby bij Rinske en Jacques 
geboren. Met de adventsmiddag in december hadden wij al 

geconstateerd dat Rinske hoogzwanger was.
Bijzonder dat hun zoon Giel Daan in goede gezondheid geboren 

mocht worden. Wij feliciteren Rinske en Jacques dan ook 
hartelijk en wensen hen Gods zegen toe met hun zoon Giel.

5 KInderdanKzeggIng

Op zondag 19 juni zal de kinderdankzegging van Giel Daan Rompen-
Phaff plaats vinden.

Heel bijzonder dat Rinske en 
Jacques in de Doperse lijn voor 
hun zoon Giel Daan in een 
kinderdankzegging om een zegen 
willen vragen over het leven van 
Giel en hun dank willen uitspreken.
Deze Kinderdankzegging zal in 
de Doopsgezinde Gemeente 
Eindhoven plaatsvinden.
Locatie:

Remonstrantse kerk, 
Dommelhoefstraat 1A,
5613 EL Eindhoven

De kinderdankzeggingsdienst zal onder verantwoordelijkheid van de 
beide doopsgezinde gemeenten Eindhoven en Breda plaatsvinden.
De kerkdienst begint om 11.00 uur en U bent van harte welkom.
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6 KrIngen & groepen

6.1 VerbIntenIsgroep: IMpressIe

Op 22 april 2022 kwam de verbintenisgroep 
eindelijk weer bijeen nadat we eind september 
2021 voor het laatst bijeen waren geweest.
Door persoonlijke omstandigheden van ziekten 
en door algemene lockdowns door Covid was 
het eerder niet mogelijk.

Ruud Jansen ontving ons allerhartelijkst met versgebakken Apfelstrudel, 
koffie, thee en een welgemeend welkom. We hadden elkaar lange tijd 
niet meer gezien en zowel Ruud zelf alsook Frans de Waal hadden t.a.v. 
hun gezondheid het nodige meegemaakt in de afgelopen tijd. Inmiddels 
is het herstel bij Ruud een flink stuk gevorderd, Frans kampt nog met een 
stuk onzekerheid t.a.v. zijn gezondheid. De andere leden hebben wisse-
lend corona gehad of hebben zich zeer terughoudend opgesteld t.a.v. 
contacten waarbij ze risico’s lopen. Momenteel zijn we blij elkaar in de 
pastorie – aan de Hoefstraat 201 te Tilburg – op gepaste afstand te kun-
nen begroeten. Ook onze predikant Tom was deze avond aanwezig even-
als in het begin Ruuds partner Gerard Stevelink. Hij heette ons eveneens 
welkom en vertelde op aandringen van Ruud wat er zoal in de parochie 
van Toren de Vlaspit omgaat. Heel veel kunnen we wel zeggen. Via Ruud 
ontvingen we eind april een berichtje en een verslag dat Gerard op 26 
april een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen m.n. vanwege zijn 
jarenlange en intensieve belangeloze inzet, buiten zijn dienstverband bij 
de parochie, voor de samenleving als geheel. Hij is de spil in het open pa-
rochiecentrum waar aandacht is voor alle medemensen: jongeren, senio-
ren, mensen in armoede, probleemgezinnen, vluchtelingen. Voor ieder is 
er aandacht in de vele vrijwilligersuren die Gerard letterlijk pro deo in de 
samenleving stopt. Ook wij willen hierbij Gerard en zijn partner feliciteren 
met deze koninklijke onderscheiding. Van harte! 
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Hierna maakten we een kort voorstelrondje waarna Ruud een inleiding 
hield over het boek ‘Het Geschenk’ – 12 lessen die je leven kunnen red-
den – geschreven door Edith Eger. Ze schreef in 2017 op negentigjarige 
leeftijd haar indrukwekkende memoires onder de titel ‘De Keuze’. Als 
16-jarige kwam ze in april 1944 terecht in Auschwitz waar ze in de eerste 
nacht gedwongen werd te dansen voor de SS-officier Josef Mengele. Als 
Holocaust overlevende behaalde ze in 1978 haar doctoraal klinische psy-
chologie, waarna ze gedurende 40 jaar cliënten behandelde. Na haar eer-
ste boek ‘De Keuze’ schreef ze op 92-jarige leeftijd ‘Het Geschenk’. Het is 
a.h.w. een praktische gids, geschreven om ons zachtjes aan te moedigen 
de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat 
ons belemmert te veranderen. Het bevat twaalf lessen met verhalen uit 
haar eigen leven en van haar cliënten. Je leert je slechtste momenten te 
zien als je beste leermeesters en (her)vindt je vrijheid door de kracht die 
erin zit. Uit twaalf gevangenissen zoals de gevangenis van de slachtof-
ferrol, of de gevangenis van schuld en schaamte, of van wrok of het niet 
vergeven.
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Na een korte film waarin ze zelf spreekt en uitleg geeft raakten we met 
elkaar in diepgaand gesprek; met ook verhalen uit ons leven, onze ge-
vangenissen. Gaandeweg merkten we op dat we eigenlijk bij ‘De Keuze’ 
hadden moeten beginnen en daarna pas aan ‘Het Geschenk’. De avond 
was te kort. Dank Ruud, voor je inleiding en je gespreksleiding. We gaan 
met elkaar graag opnieuw in gesprek over wat er in het leven van ieder 
van ons speelt, wat ons gevangen houdt en hoe we hierin elkaar kunnen 
steunen. Laten we met elkaar nadenken over een onderwerp na de zo-
mervakantie.

We komen weer samen op woensdag 8 juni om 19.30 uur tot ca. 21.30 
uur in de pastorie of in de tuin ervan – als het weer het toelaat – aan de 
Hoefstraat 201 in Tilburg.

Tot zover een impressie van een boeiende en bewogen avond, 
Frans van Berkum

6.2 eetgroep: Mens zIJn

Het klinkt zo logisch ‘mens zijn’ en toch is dit het thema van onze 
reisgids ‘tussen zon en maan’.

Alle leden van de eetgroep die bij elkaar zijn op een bijzondere plek in 
Nieuwkuijk, hebben zich bezig gehouden met de thuisopdracht: zoek 
een korte tekst uit de filosofie, literatuur, of poëzie, een fragment van 
een lied of een ander kunstwerk dat voor jou een belangrijk aspect van 
het mens-zijn tot uitdrukking brengt.

Het treft mij iedere keer weer hoe bijzonder het is dat iedereen de thuis-
werkopdracht serieus neemt en met een persoonlijk verhaal komt. We 
luisteren naar elkaars verhalen die ontroerend, indrukwekkend en vaak 
ook herkenbaar zijn.
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• Er is een heus kunstwerk 
gemaakt naar het prentenboek 
van de mooiste vis van de zee. 
Doe het niet alleen, maar samen.

• We mogen met elkaar naar 
een verhaal van Hans Bouma 
luisteren uit zijn boek, de 
verwondering.

• Troost vinden als het mens-zijn 
pijn doet in de armen van de engel, luister naar het lied ‘Angel’.

• Onderzoek alle dingen, als nieuwsgierig mens en behoudt het goede.

• Een mooie tekst uit Johannes 1  in het woord was leven en dat 
leven was licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en 
de duisternis heeft het niet kunnen doven.

• Uit de Iona bundel; hoe ben ik mens. Elkaar vergeven.

• Recht en onrecht, beide aan een tafel, hoe ga ik daar als mens mee 
om?

Belangrijk is het samen te doen, we leren van elkaar. Je krijgt iets aan-
gereikt van een ander en de puzzelstukjes vallen op hun plaats. Doe het 
samen  mens-zijn.

Na dit indrukwekkende thema genieten we met elkaar van een heerlijk 
diner dat Tobias voor ons gemaakt heeft.

Janneke Rijken-Groeneweg
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The birds, they sang
At the break of day
Start again, I heard them say
Don’t dwell on what has passed away
Or what is yet to be

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.

Leonard Cohen – ‘Anthem’

Geboren worden, leven, sterven en opnieuw beginnen totdat 
alles verdwijnt, is dat niet genoeg?
Iemand opent een oog in de nacht, ziet een stukje aarde of zee, 
enkele sterren, een menselijk gelaat en sluit het dan voor altijd.
Waarover zou hij klagen? Is dat niet wat ons overkomt?
Alles, al was het maar een seconde, is toch meer waard dan er 
niet geweest te zijn?

uit: Ton Lemaire – ‘Met open zinnen’
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6.3 bIJbelKrIng: IMpressIe

De Bijbelkring kwam twee keer bijeen afgelopen periode. Op 7 april 
had Tom slechts enkele schapen onder zijn gehoor. Door Covid waren 
Wies en uw verslaggever gedwongen verstek te laten gaan, evenals 
nog enkele anderen die om andere redenen verhinderd waren.

Maar waar twee of drie bijeen komen rond zijn woord, daar licht het 
woord – uitgelegd aan de hand van Afkes Maas boek ‘de Grote Vloed’ – 
ongetwijfeld op. Op 12 mei mochten we ons samen met Tom Rijken weer 
met een bijna voltallige bijbelgroep buigen over het verhaal van de Grote 
Vloed. Aan de hand van Afke’s vragen realiseerden we ons dat er in Gen 
6:14 tot Gen7:16 verschillende namen/aanduidingen voor God gebruikt 
zijn. Een ware ontdekking, heeft u het zelf al eens opgemerkt? Wie is de 
God die besluit tot vernietiging van de wereld door een grote vloed? Is 
dat dezelfde God die Noach aanwijzingen geeft hoe hij precies de Ark 
moet bouwen en die ook als het moment van de Grote Vloed daar is, 
Noach zegt aan boord te gaan en dan vervolgens zorgvuldig zelf de deur 
dicht doet? Er worden voor die God twee verschillende aanduidingen ge-
geven. De ene keer spreken de Bijbelse vertellers over God (Elohiem). 
De andere keer over ‘de Heer’ in het Joods vaak ‘Adonai’ genaamd of 
JWHW: ‘Enige’ of ‘Eeuwige’. Overal waar Heer, Enige, Eeuwige of JWHW 
wordt gebruikt is er sprake van een mate van erbarmen, terwijl als God 
gebruikt wordt het accent meer op recht ligt; op het overtreden door de 
mens van de regel een beeld van God te zullen zijn.

Ook de vorm en afmetingen van het schip passeren de revue: het is geen 
schip met roeiriemen, een scheepssneb of scherpe kiel om de wateren 
te doorklieven. Nee, het gaat om een soort kist, doos waarin het leven, 
de schepping uiteindelijk bewaard/veilig gesteld wordt: ‘Teva’, dat is ook 
het woord dat in de bijbel gebruikt wordt voor het rieten/biezen mandje 
waarin Mozes op de Nijl dobbert en behouden wordt.
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Ook spreekt God in Gen 16,18a over een verbond met Noach. Er zijn ver-
schillende vertalingen van dit vers: “Ik breng mijn verbond met jou tot 
stand” maar ook “Ik doe mijn verbond met jou gestand”. U ziet, dit zijn 
toch wel duidelijk verschillende interpretaties. Ook diverse Joodse rab-
bi’s en bijbelgeleerden hebben dit in het verleden anders uitgelegd. Hoe 
zien we zelf nu het verhaal van Noach? Het verhaal van Gods toorn over 
de ‘mislukte schepping’ of toch meer als het verhaal van God, die zorg-
zaam met de schepping omgaat en toch kiest voor behoud van het leven 
op aarde? Via welke rabbi’s en visies willen wij kijken naar dit door men-
sen opgetekende verhaal over schepping, mensheid en God? Spreken we 
van God of voelen we ons meer aangetrokken tot de Ene, de God van het 
verbond, die zorgzaam de deur van de Ark sluit en later de watervloed 
stopt?

Donderdag 9 juni gaan we met elkaar verder met het einde van hoofd-
stuk 2 en maken we een start met hoofdstuk 3; op zoek naar wat dit 
oeroude Bijbelverhaal voor het volk toen betekende en voor ons in het 
hier en nu betekent.

Namens de Bijbelkring, Frans van Berkum
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6.4 KrIng tIlburg

Op 20 april kwamen we ’s middags bij elkaar bij Marianne Phaff. 
We vervolgden onze verhaallijn pag. 48 e.v. door nu eens de 
gebeurtenissen rond Noach uit het boek ‘Het Hoogste Woord’ na te 
lezen.

Een vertelling voor kinderen gebaseerd op de Bijbelse verhalen over No-
ach in frisse bewoordingen. We bespraken met elkaar ook hoe de Ark 
eruit zag, wat we als kinderen daarvan hadden mee gekregen via zondag-
schoolplaten etc. Ook de prachtige plaat in dit boek. We stonden erbij stil 
hoe de dieren zich gevoeld moesten hebben. We lazen enkele gebeden 
van dieren uit het boekje ‘Gebeden uit de Ark’ van Carmen Bernos de 
Gasztold. Een boekje dat we kregen bij de geboorte van onze zoon San-
der, zo’n veertig jaar terug. In een van de voorgaande nummers van de 
Ark heb ik daar al eens enkele dierengebeden uit geciteerd. Verrassend 
om eens als ezel, giraffe, mier of slak het woord tot de Heer te richten. Ze 
kwamen allemaal op tijd aan boord, twee aan twee en zullen gedurende 
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de lang tijd van de grote vloed toch wel eens enige verzuchting hebben 
uitgesproken tot de Heer. Het leek wellicht wat op onze lockdown erva-
ringen tijdens de coronatijd.

Enfin, we sloten het hoofdstuk Noach af 
met een groene twijg zoals die op het dak 
van onze vermaning in Breda stond: de 
lentebode, nieuw leven dat zich in deze 
tijd in vele varianten groen zich voor onze 
ogen ontpopt.

Volgende keer 24 mei om 14.00 uur gaan we weer bij Marianne verder 
met hoofdstuk 5 uit ons werkboek ‘Thuis op aarde’ met het verhaal van 
Ruth en Boaz.

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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7 ledenVergaderIng rIng zuId West 
nederland 2022

Op zaterdag 23 april reisde uw voorzitter af naar de Lokhorstkerk in 
Leiden. Na registratie, welkom en gebed hield Prof. Dr. Fred van Iersel 
een lezing over het boek ‘Samen geroepen om vredestichters te zijn’.

De ondertitel: Verslag van 
de Internationale Dialoog 
tussen de Rooms-Katho-
lieke Kerk en de Menno-
nite World Conference 
1998 – 2003. Ja, u leest 
het goed, aanvang nog 
in het vorige millennium! 
De eerste Nederlandse 
vertaling van het rapport 
verscheen in 2006 en in 
2019 bracht Ds. Annema-
rie Visser het opnieuw on-
der de aandacht waarna 
in 2020 een heruitgave 
verscheen. Op de omslag 
een Ets uit ‘’t Wonder-
boeck’ (1542) van David 
Joris (1501-1556). Een con-

troversieel Doper van het eerste uur in Nederland. Naast lekenprediker 
was hij ook glazenier en graficus. De ets is van zijn hand, voorstellende 
het Lam Gods en de Leeuw van Juda. Prof. Van Iersel nam ons al vertel-
lend mee door een aantal passages van het boek. Het is een mooi omvat-
tend rapport. Op de achterflap: In het eerste deel wordt een poging ge-
daan om tot een gezamenlijke herlezing van de geschiedenis te komen. 
Het is de eerste belangrijke stap naar verzoening tussen beide tradities. 
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Het tweede deel gaat over theologische, ecclesiologische en sociaal-ethi-
sche vragen waarbij naast de oorlog- en vredeproblematiek ook gezocht 
wordt naar het hervinden van een gezamenlijke visie op het wezen van 
de Kerk en de betekenis van sacramenten en ambten. Het derde en laat-
ste deel van het boek gaat over verzoening en heling van herinneringen. 
Het overwinnen van vijandsbeelden van de ander veronderstelt het eer-
lijk onder ogen zien van het verleden én een geest van berouw en be-
kering opdat het gemeenschappelijk beleden geloof nieuwe wegen kan 
openen. Hopelijk vindt deze tekst zijn weg en vinden lezers er inspiratie 
en bemoediging in om samen met anderen op plaatsen waar het erom 
spant, brengers van vrede te zijn. Hoe actueel kan het zijn: ‘Samengeroe-
pen om vredestichters te zijn’. Er is voor ons allen werk aan de winkel! Er 
zijn twee exemplaren van het boek voorhanden voor geïnteresseerden. 
Even een belletje naar de voorzitter of de secretaris.

De Gemeente Ouddorp had voor alle 
deelnemers een kg. volkorenmeel ‘Red 
Turkey’ als voeding voor de gemeenten 
meegenomen. U weet wel de tarwesoort 
die lang geleden door doperse gelovi-
gen vanuit Europa meegenomen is naar 
Amerika. Nu inmiddels is het graan vanuit 
Amerika teruggekomen en in Ouddorpse 
bodem gezaaid, geoogst en gemalen op 
molen de Windvang in Goedereede puur 
op windkracht. Een gezond en leuk initia-
tief van hen! 

Hierna was er lunch met uitgebreide mogelijkheid voor ontmoeting. 

De middag was gereserveerd voor de vergadering. Christine Duhoux 
loodste ons allen met snelheid en verve door alle agendapunten heen. 
Agenda, notulen, nieuwe regelement, jaarverslag etc. etc. zijn bij mij ter 
inzage.
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De vergadering werd met een lied in canonvorm afgesloten op de melo-
die ‘Kom mee naar buiten allemaal’:

Kom mee naar buiten allemaal 
dan spreken wij een nieuwe taal.
We schrijven samen een verhaal
van liefde, licht en leven.
Laat je horen, bid en vecht
al wat krom is worde recht
zoals eeuwenlang is aangezegd.

Na een intensieve en inspirerende dag ging het weer huiswaarts.

Frans van Berkum


