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1 God heeft ook een fiets

De kerkdiensten die deze zomer in de gezamenlijkheid van de 
oecumene in de Grote Kerk in Breda worden gehouden gaan over het 
thema van een boekje dat Frank Bosman heeft geschreven.
Dit boekje heet ‘God heeft ook een fiets. Over de kleine theologie van 
het wielrennen’.

Omdat de klassieke Spaanse wielerronde de Vuelta dit jaar in Nederland 
start en nog wel in Breda, zelfs in de Grote Kerk, hebben wij als kerken 
onze diensten hier ook op afgestemd.

Gaat u bij uzelf eens te rade: wat was uw eerste ervaring met de fiets? 
Hoe jong was u, toen u voor het eerst op een fietsje stapte en wie hielp u 
daarbij? Allerlei mogelijke herinneringen zullen hierbij boven komen. En 
hoe de fiets verder in uw leven zich als vervoermiddel ontwikkeld heeft. 
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Op de fiets naar school, eerst de basisschool, later het voortgezet onder-
wijs en misschien wel de fietsvakanties die u hebt gemaakt. De fiets is 
een heel mooi en handig vervoermiddel over niet al te lange afstanden. 
Op de fiets gaat het leven even rustiger dan in de auto, je ziet en beleeft 
het landschap beter. Je voelt de wind, ruikt de graslanden en de bossen, 
waar je op dat moment ook maar mag fietsen. Op die manier ervaar je 
de glorie van God op een bijzondere wijze. Fietsen laat ons op die wijze 
iets ervaren van de pracht van de wereld waarin wij leven en dit alles ter 
meerdere eer van God, want die schepping waar wij doorheen fietsen is 
een element van Gods grootheid.

In de drie grote wielerronden die er zijn – de Giro d ‘Italia, Italiaanse 
wielerronde of de Tour de France, Franse wielerronde of de Vuelta, de 
Spaanse wielerronde – gaat het erom met een team van wielrenners de 
winnende beste renner te presenteren, de kopman. 

De afgelopen weken heb ik genoten van de Tour de France en zeker ’s 
avonds met Dione de Graaff die steeds opnieuw een prachtig praatpro-
gramma rond de Tour presenteerde.
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De Tourwinnaar kan niet op eigen houtje de Tour winnen, hij heeft zijn 
team nodig, de knechten die hem helpen, die hem uit de wind houden, 
die hem voorzien van water als zijn bidon leeg is, en noem maar op. Als 
team lever je een grootse prestatie. Het mooie van dit beeld is, dat als je 
wilt winnen in het leven, je elkaar nodig hebt. Als wij in het leven als ge-
lukkige mensen onderweg willen zijn, als wij de zegen in het leven willen 
ervaren, dan hebben wij een team van mensen om ons heen nodig. Het 
team dat mag bestaan uit familie, vrienden, bekenden, geloofsgenoten 
en noem maar op. En in de wedstrijd die wij dan in het leven rijden heb-
ben wij ieder onze eigen rol te vervullen. De ene heeft de kans om voor 
het leiderschap te gaan, voor de gele trui of groene trui, terwijl de ander 
weer een andere positie inneemt en veel meer een knecht is in de levens-
ronde van het leven die wij fietsen. 

Jezus heeft dit in zijn leven als wielerronde voorgeleefd. Jezus heeft het 
helder verwoord met: “Als je wilt leiden, moet je weten te dienen. En als 
je wilt dienen, moet je weten wat lijden is.” Dat is dan ook de volgorde: 
eerst lijden, dan dienen, dan leiden, dan heersen. Dat heet in moderne 
taal ‘dienend leiderschap’.

Zo heeft Jezus in de tour van zijn leven als meesterknecht ons een voor-
beeld gegeven. Ja, ‘God heeft ook een fiets’ op de wijze waarop wij als 
zijn mensen door het leven fietsen.

U een gezegende zomer gewenst, ds. Tom Rijken 
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AGendA

31 augustus Verbintenisgroep bij Ankie Maris
8 september Bijbelkring in ‘t Klooster
13 oktober Bijbelkring
10 november Bijbelkring

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

2 kerkdiensten & AGendA

diensten

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
 Waalse Kerk, 10.30 uur (Grote Kerk dicht i.v.m.
 opbouw tentoonstelling)
11 september Startzondag, ds. Tom Rijken,
 Looierijmuseum Dongen (zie pagina 20)
2 oktober Dhr. J van der Mei

* Diensten in de Grote Kerk, 10.30 uur
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3 Uit de Gemeente

• Op woensdag 27 juli is de kerkenraad in de pastorie bij Janneke en 
Tom in Oosterhout bij elkaar geweest om een heidag met elkaar te 
hebben. We hebben teruggekeken op het gemeentewerk van het 
afgelopen jaar en plannen gemaakt voor het komende seizoen. En 
natuurlijk hebben we op de hei gewandeld met elkaar. 

• Joep van Soest en Elise Rijders zijn hun verblijf in België aan het 
opheffen en zullen weer in Nederland komen wonen en wel in 
Limburg. Dus het blijft wel op afstand van onze Doopsgezinde 
Gemeente Breda. Wij wensen hen veel sterkte met de verhuizing en 
vreugde met de terugkeer in Nederland. 

• De Bijbelkring komt op donderdag 8 september weer bij elkaar in 
de Dorpsherberg ’t Klooster in Bavel. We beginnen om 14.00 uur. 
Een ieder is welkom. Wij spreken over het oerverhaal van Noach, de 
Grote Watervloed uit Genesis 6 tot 9.
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4 kinderdAnkzeGGinG

De kinderdankzegging van Giel Rompen op zondag 19 juni was een 
groot feest. We waren met goed 65 mensen bij elkaar, waarvan het 
grootste deel bestond uit jongeren en dat gebeurt niet zo vaak in onze 
kerkdiensten. In de Doopsgezinde Gemeente Eindhoven werden we 
hartelijk welkom geheten.

Een dienst die in samenwerking met Rinske en Jacques Rompen-Phaff en 
mij als predikant was samengesteld. Wij hadden gekozen om Psalm 139 
het leidende motief voor de dienst te laten zijn. Tijdens de inleiding op de 
dienst werd het lied van Guus Meeuwis ‘Schilderij’ ten gehore gebracht, 
zoals Rinske dat bij de diensten waarin zij voorgaat ook gewend is om te 
doen. Ja, het leven is net een schilderij, en het leven van Giel gaat nu lang-
zaam worden geschilderd. Tijdens het moment van de kinderdankzeg-
ging spraken Rinske en Jacques hun dankbaarheid uit voor het nieuwe 
leven dat hen is toevertrouwd met Giel en verwoordden tevens dat zij 
tijdens het schilderen van het schilderij van Giel zijn leven er alles aan zul-
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len doen om Giel voor te leven in het goede. Zelf overhandigde ik Rinske 
en Jacques een pastorale brief voor Giel die hij gaat krijgen als hij twaalf 
jaar oud is.

Het was bijzonder om als beide doopsgezinde Gemeenten Breda en Eind-
hoven deze kerkdienst samen vorm te geven. En het is zeker de moeite 
waard om met elkaar te kijken wat wij ook in de toekomst samen kunnen 
doen als twee kleine Gemeenten.

‘Gokten’ 

Je vouwt je handje 
In de mijne
Je fluistert zorgen
Grote kleine
De nacht legt al
Mijn angsten bloot 
En ik besef
Wij gokten groot

Zo samen praten 
In de nacht 
De wereld hard
En jij zo zacht 
Angst voor monsters 
Boef en dood
Angst voor gemis
Wij gokten groot

Wil me over 
Jou ontfermen
Je tot je veertig bent
Beschermen
Zekerheid is 
Niet te koop 
Ik hoon mijn angst 
En leef voor hoop

Gedicht van Tirza van Schie
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5 zomerdiensten: toelichtinG

‘God heeft ook een fiets’; omdat de Vuelta, de Ronde van Spanje, dit 
jaar in Nederland start, dwars door Breda, zelfs dwars door de Grote 
Kerk, is voor dit thema gekozen.

In 2016 schreef de cultuurtheoloog Frank Bosman een kleine theologie 
van het wielrennen. Wielrennen is als het leven zelf: een pelgrimstocht 
met zonovergoten dagen en strijd tegen kou en tegenwind, met mees-
ters en knechten, eigenbelang en opoffering, met afzien en valsspelen, 
met bergen en dalen, met heroïek en tragiek, met winnaars en verliezers 
die toch ook weer winnaars kunnen zijn.

Alle diensten hebben een thema gekregen dat gerelateerd is aan de wie-
lersport.

• Op zondag 7 augustus gaat ds. I Leng Tan (Remonstrants) voor met 
het thema ‘De verhalen’ Aart Bergwerff bespeelt het orgel.

• Zondag 14 augustus gaat onze eigen Tom Rijken voor samen met 
Joan van Kempen (Prot. Gem. Breda), thema is: ‘De knechten’. 
Organist Aart Bergwerff.

• Zondag 21 augustus verhuizen we naar de Johanneskerk, Dreef 5 in 
Breda-Princenhage omdat die zondag de Vuelta letterlijk door de 
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kerk gaat. Hans van der Meulen (Evangelische kerk Jefta) en Saskia 
van Meggelen spreken over het thema ‘De Atleten’. Organist is Eric 
Wolfert.

• ‘De Berg’ is het thema op zondag 28 augustus. Franck Ploum 
(Ekklesia Breda) gaat voor, Daan Boertien is de pianist en het 
Ekklesia-koor onder leiding van Myriame van Genuchten verleent 
medewerking.

• De laatste zondag 4 september wordt de dienst gehouden in de 
Waalse Kerk (Catharinastraat 83, Breda-Centrum) omdat dan in de 
Grote Kerk de tentoonstelling Breda Photo opgebouwd wordt. Ben 
Hendriksen (Rooms Katholieke Kerk) en Ton van Prooijen (Prot. 
Gem. Breda) gaan voor. Thema: ‘De Rode Trui’. Rikie Bansberg is de 
pianiste, Peter Bansberg bespeelt de marimba en het koor Cantara 
zingt.

U bent van harte uitgenodigd voor deze diensten, een jaarlijkse gelegen-
heid om leden van andere Bredase kerken te ontmoeten. En te genieten 
van de prachtige Grote Kerk!

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. van Hilten
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6 VAn de kerkenrAAd

Op 24 mei vergaderde de kerkenraad in Oosterhout. Tom Rijken 
vertelde over zijn overleg met de andere Bredase predikanten over de 
zomerdiensten. In dit blad vindt u daarover meer.

Frans van Berkum deed verslag van de bijeenkomst van het Menno Fund 
en de bijeenkomst van de Ring vergadering. Daar was van de gemeente 
Oudorp voor iedereen een zak meel van de bijzondere graansoort Red 
Turkey. Frans heeft daar broodjes van gebakken en op de Pinksterviering 
in Dorst kregen we allemaal een broodje. We bespraken verder de kinder-
dankzegging van Giel Rompen in Eindhoven op 19 juni. Ook de startzon-
dag op 11 september kwam aan de orde.

De volgende bijeenkomst zal zijn 
op 27 juli bij Tom en Janneke thuis. 
Terugkijken op het afgelopen sei-
zoen, vooruitkijken naar het vol-
gende seizoen, wandelen op de 
Vrachelse Heide en samen eten. 

Als u dit leest is dat allemaal ge-
weest. Wanneer de volgende ver-
gadering zal zijn is nog niet be-
kend, dat zal ergens in augustus/
september zijn.

Namens de kerkenraad,
Marjolein Peters, secretaris
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7 krinGen & Groepen

7.1 eetGroep 

Op 12 juni bij Joop ging de reis deze keer over ‘De kanteling’. 
Verzoening met het onvolmaakte, accepteren van ziekte, lijden, dood, 
verdragen van onrecht of er juist tegen in verweer komen. Loslaten 
wat je niet in de hand hebt, actief zijn waar het wel kan. Dat zijn 
belangrijke aanknopingspunten in diverse religies en filosofieën.

Als metafoor voor de 
strijd tussen aanvaarding 
en verzet wordt de ster-
renkaart geïntroduceerd. 
Het licht van de zon staat 
symbool voor aanvaarding 
en het licht van de maan 
voor verzet en protest. 
Zon en maan verlichten 
samen ons pad. Accepta-
tie en protest zijn bronnen 
om kwetsbaar te kunnen 
leven. Natuurlijk zijn er 

veel tussenvarianten mogelijk. Een beginnende aanvaarding (opgaande 
zon) of juist toenemend of afzwakkend verzet (wassende of afnemende 
maan).

Ieder heeft zijn eigen zoektocht van weerstand naar acceptatie, recep-
ten om jezelf uit het donker te houden of juist dichter naar het licht toe 
te gaan. Deze recepten delen we met elkaar:

* Meditatie; rust zoeken en de stilte.

* Praten met anderen
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* Muziek maken, dansen, zingen

* Een luisterboek aanzetten

* Niets moeten

* Wandelen

* Zoek water op en contempleer – ga in verbinding met 
gelijkgestemden 

* Praat-huil-lach

* Vergeet niet dat wat was en wees dankbaar voor wat is.

* Focus  sudoku

* Focus  beeldhouwen

Daarna eten we pannenkoeken, mmmmm lekker.

Op 10 juli genoten we met elkaar van een heerlijke BBQ in de mooie 
tuin van David en Kim. Lekker buiten zitten, lekker kletsen en lekker 
eten. 

Tijdens dit fijne samenzijn heb ik af-
scheid genomen als begeleider van 
de eetgroep. Helemaal met pensi-
oen, van school en van de eetgroep. 
Ik heb een fijne tijd gehad en veel ge-
leerd. Mooi en bijzonder om te erva-
ren hoe de eetgroepers zinvol in het 
leven staan en oplossingsgericht aan 
de slag gaan om het levenspad zo 
waardevol mogelijk te gaan. Prach-
tig, dat geeft mij moed voor de ge-
neraties die na mij komen.

Als afscheidscadeau kreeg ik, heel toepasselijk, een kookboek met bij-
zondere flexitarische recepten.
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Als afscheidscadeau gaf ik de eetgroepers symbolisch een stapsteentje. 
Om bij iedere stap een stevig fundament te hebben. En tevens is op dit 
moment in mijn leven het volgende gedicht mij dierbaar geworden, wat 
ik ook deelde met de eetgroepers. En speciaal om de volgende beteke-
nis: de waterlelie staat in verschillende culturen symbool voor verlichting 
en een opengebloeid mens. Alleen dan als de wortels diep in de bagger 
zijn doorgedrongen kan ze stralen.
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Lieve groet van Janneke Rijken

7.2 VerbintenisGroep 
 8 jUni 2022

Quote van Loesje: Ruim ik al mijn rotzooi op… 
kom ik om in de ruimte!

Deze avond kwamen we weer bij elkaar in de pastorie in Tilburg bij Ruud 
Jansen. Het was te koud om buiten te zitten. Bij aanvang een rondje over 
het wel en wee in de groep. Helaas had Frans de Waal slecht nieuws ge-
kregen van de artsen. Hij zal niet meer deelnemen aan onze groep. We 
wensen hem nog een goede tijd toe in de kring van zijn gezin.

De waterlelie

Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in ‘t licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer...

Frederik van Eeden
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Ruud leidde ons door het vervolg van het boek ‘De Keuze’ van Edith Eger. 
We vervolgen bij de drie kernwoorden: Schuld, Schaamte en Angst. Je 
kunt altijd kiezen! Kies dan wat bij je past en heb vertrouwen. Pin je niet 
vast op het negatieve, maar benoem het positieve!! Tot zover Edith Eger.
Inmiddels hebben we van onze predikant vernomen dat Frans de Waal 
al een dag of 4-5 na onze bijeenkomst is overleden in de kring van zijn 
gezin. We hopen dat zijn naasten vrede vinden met het snelle overlijden 
van Frans.

We denken na over een volgend onderwerp na de zomervakantie: Ankie 
is consulente bij de NVVE. Wij zijn allen zo ongeveer in de laatste fase van 
ons leven aangeland en mogen ons oefenen in het loslaten. Regelmatig 
zuchten we een van allen: Wat doe ik met alles wat er in huis staat, soms 
weggestopt op zolder…. We denken soms aan de dood, hoe laten we 
het leven los? Kun je je daar op voorbereiden?
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De volgende keer, 31 augustus, gaat Ankie ons bij haar thuis na de maal-
tijd door dit onderwerp leiden.

Wies du Rieu

7.3 bijbelkrinG 9 jUni 2022

Deze middag pakten we de draad weer op bij het laatste stuk van 
hoofdstuk 2 uit Noach en de Grote Vloed van Afke Maas-Smilde.

Het gaat hier over de reine en onreine dieren. Er waren meer reine dan 
onreine dieren nodig, omdat van de reine dieren aan de Ene een dankof-
fer gebracht mocht worden. Het gaat hier om rituele reinheid. Het zijn 
herkauwers met een gespleten hoef.

Het eten van een onrein dier zoals varken, klipdas, haas en kameel. Zij her-
kauwen niet en dit betekent dat er geen filtering van ongedierte plaats-
vindt. In de bloedbaan kunnen zo ook trichinen terecht komen, die zich 
dan in het lichaam overal heen kunnen verplaatsen en vermeerderen. 
God zorgde door deze regels dat het volk van Israël in goede gezondheid 
bleef. Wie hier meer over lezen wil: in het boek van Ben Hobrink: ‘Moder-
ne wetenschap in de bijbel’ worden de spijswetten duidelijk uitgelegd!

We zien hier dus dat God Mozes een opdracht geeft, die het volk moet 
uitvoeren, ernaar handelen. Zo worden hier woorden aan daden gekop-
peld! God overvraagt niet, Hij is rechtvaardig en barmhartig. Hij heeft het 
beste met ons voor. Laat ons dus respect tonen aan alle dieren die er zijn, 
we weten hun nut niet, maar ze dienen ergens voor.

Samengevat komt het er in het behoud van de Ark met mens en dier 
op neer dat God de schepping een nieuwe toekomst geeft met Hem. De 
Ark zorgde ervoor dat de godsdienst van het Joodse volk niet ten onder 
ging in de wereld vol met godenverhalen. Die godenverhalen dreigden 
het volk van Israël te overspoelen en weg te vagen.
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Als met Pinksteren de Heilige Geest in ons midden komt en wij daar naar 
gaan handelen, als we goed luisteren zonder oordeel. De ark dobberde 
over de vloed in de chaos… In onze kring denkt Joop terug aan de storm 
in Taizé die zijn tent vernielde. Na de storm was er plek voor hem in een 
paviljoen als grotere ‘ark’. Volgende keer: hoofdstuk 3.

Voor na de zomer zijn de volgende afspraken gemaakt:
8 september, 13 oktober en 10 november.

Wies du Rieu
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7.4 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 
gepaste afstand te ontmoeten en 
even bij te praten. Dit jaar gaan we 
met elkaar aan de slag met de bun-
del 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 uitzichtloosheid… 
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. Uiteindelijk wil de dich-
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ter niet Gods hulp opeisen, maar trouw zijn aan 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 getij-
dengebed waarmee in het kloosterleven de dag sluit. In de berijming van 
Psalm 4 in het liedboek 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 zorgeloos. Hoe komt 
de dichter aan dat gevoel van geborgenheid? Er gaat veel aan vooraf. Iets 
van de pijn, strijd en uiteindelijk berusting vindt u terug in het stukje in 
deze Ark over hoe wij als bemanning van de Ark op zee verlangen naar 
een thuishaven.

Na een inspirerende avond, waarin we veel met elkaar deelden, besloten 
we volgende keer verder te gaan met deel 2 van hoofdstuk 1 (pag. 12 e.v. 
uit de bundel). Dat was op dinsdag 8 juni bij Sitie in Kaatsheuvel.

Namens de kring Tilburg, Wies du Rieu
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8 stArtzondAG 11 september 2022

We starten het nieuwe seizoen in Dongen. U bent vanaf 10.30 uur van 
harte welkom in Museum de Looierij, Kerkstraat 33, 5101 BB Dongen.

We beginnen met een kopje 
koffie of thee.

Om 11.00 uur vangt de dienst 
aan waarna we rond 12.00 uur 
een eenvoudige, smakelijke 
lunch voor u hebben klaarstaan. 
Wilt u dieetwensen uiterlijk 4 
september aan mij doorgeven 
dan kunnen we daar rekening 
mee houden. Tel: 06-82842762.

Als u in het bezit bent van een 
museumkaart, wilt u die dan 
meenemen. Dan kunnen we 
na de lunch het museum en de 
tijdelijke wisseltentoonstelling 
bekijken. Er is een lift naar de 

verschillende etages in het gebouw. Parkeren kan in de Kerkstraat zelf 
of nabije omgeving.

Voor deelname aan deze dag kunt u zich opgeven bij Frans van Berkum: 
06-82842762 of fransenwies@kpnplanet.nl, uiterlijk 4 september.

We hopen na de vakantie u die dag allemaal weer in de Looierij te ont-
moeten! 

Frans van Berkum


