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1 Portretten

Van ieder mens zou je een karakteristiek portret kunnen maken. 
Portret komt van het Latijnse woord ‘portrait’ en dat betekent: 
tevoorschijn halen, aan het licht brengen.

Een portret is een afbeelding van een persoon, waar de gelaatstrekken 
als hoofdzaak worden weergegeven. Maar een portret kan ook een per-
soonsbeschrijving zijn.

Zo hebben wij tijdens de startzon-
dag een portret van Simon de leer-
looier geschilderd. Een man die in 
de marge van de Bijbel een kleine 
rol speelt in het midden van een 
gastvrije gemeente. Er wordt maar 
met een enkel regeltje in de Bijbel 
en wel in de Handelingenbrief over 
hem geschreven, en toch is het 
een bijzonder mens, van wie wij, 
hoewel we weinig over hem we-
ten, toch een mooi portret konden 
schilderen.

In de Handelingenbrief (Hand. 9 
vers 43) schrijft Lucas het volgen-
de: “Petrus bleef nog enige tijd in 
Joppe, bij een zekere Simon een 
leerlooier”. Hoe weinig kunnen wij 
van iemand weten, om toch een 
portret van hem te kunnen ma-
ken. Een mooi gelovig portret van Simon de leerlooier die een gelovig en 
gastvrij mens was, en dienstbaar ten aanzien van de gemeente leefde. 

Het huis van Simon de leerlooier in 
Joppe (nu Jaffa). 
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Petrus die als apostel en reisprediker rondtrekt en dus ook op pastorale 
reis langs de Christengemeente in Joppe komt en daar een langere tijd 
verblijft. 

Zo kunnen we eigenlijk van ieder van ons wel een portret schilderen, 
een beschrijving maken van hoe bijzonder een mens kan zijn. Rond het 
overlijden schetsen wij bij de begrafenis of crematie vaak een portret en 
vertellen we dan uitgebreid wat de overledene heeft mogen betekenen. 
Wat zij of hij in zijn leven allemaal tot stand heeft gebracht, waarin zij of 
hij groots is geweest. Maar het is ook goed om bij het leven van een mens 
een mooi portret te schilderen en elkaar te vertellen hoe waardevol de 
ene mens voor de andere mens is.

Zo zijn wij een doopsgezinde gemeente, waarin wij elkaars portret willen 
schilderen, elkaar in het licht willen plaatsen en in Gods naam mogen zeg-
gen dat ieder mens uniek is, gezien, gekend en geliefd door God, die een 
Onuitsprekelijke Liefdemacht is en daarin een dragende kracht voor ons 
ieder persoonlijk mag zijn. 

Het is heel bijzonder wat voor mooie portretten ik in onze gemeente op 
deze manier mag tegenkomen. Bijzonder hoe wij onze levensverhalen 
met elkaar mogen delen en elkaar mogen bemoedigen en mogen troos-
ten, daar waar dat aan de orde komt.

Waag het ook zelf om uw portret zichtbaar te maken door gewoon actief 
mee op te trekken in het midden van onze mooie geloofsgemeenschap.

In verbondenheid, ds. Tom Rijken
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AgendA

13 oktober Bijbelkring Klooster, Bavel 14.00 uur
20 oktober Kring Tilburg bij Sitie 14.00 uur
25 oktober Ledenvergadering Klooster, Bavel 20.30 uur
17 november Kring Tilburg bij Sitie 14.00 uur
20 november Menno Simons lezing Klooster, Bavel 11.00 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

2 KerKdiensten & AgendA

diensten

2 oktober * J. van der Mei
6 november * ds. A.A. Rijken, herdenking overledenen
4 december * M. Peters-Mathijsen
11 december Schalmdienst in de Waalse Kerk, 11.00 uur

* Diensten in het Klooster, Bavel, 11.00 uur
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3 Menno siMons lezing
 theMA: de beteKenis vAn de dooPsgezinde 
 WereldbroederschAP voor onze geMeenten

In 1525 vonden wij bij ons ontstaan als doopsgezinden in Zürich, een 
aantal geloofskernpunten, die nu nog steeds over heel de wereld 
worden uitgedragen.

Deze kerngeloofswaarden waren en zijn: we plaatsen de Bijbel in het 
midden van de gemeente – de woorden van Jezus van Nazareth bepalen 
de kern van ons geloof / we dopen op belijdenis / we zijn pacifistisch / etc. 
Toch is er een spanningsboog ontstaan tussen deze eerste doopsgezin-
den in de 16e eeuw en ons in het nu. Wij in Noord-Europa zijn een vrijzin-
nige liberale geloofsgemeenschap geworden, terwijl Afrika en Azië veel 
evangeliecaler zijn geworden. In Europa is onze broederschap krimpen-
de terwijl op andere plaatsen in de wereld de broederschap sterk groei-
ende is. De vraag is nu wat de groeiende Doopsgezinde Wereldbroeder-

Henk Stenvers
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schap voor ons als krimpende gemeenten in Nederland mag betekenen. 
Fellowship ervaren wij in onze gemeente als kernelement, hoe is het nu 
gesteld met de fellowship in wereldwijd verband? Een wereldconferentie 
is een grote ervaring van geloofs-fellowship, terwijl een zondagmorgen 
viering een kleine ervaring van fellowship mag zijn. 

Henk Stenvers is onze inleider voor deze Menno Simons lezing. Henk is 
van oorsprong huisarts, was achttien jaar directeur van onze Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit. In 2018 droeg de wereldconferentie hem voor 
als inkomend voorzitter. Deze zomer is Henk Stenvers tijdens de wereld-
conferentie in Indonesië voorzitter van de wereldbroederschap gewor-
den. Als er iemand is die ons nog goed kan duiden wat de Wereldbroeder-
schap voor ons mag betekenen, dan is het wel Henk Stenvers. Henk zal 
aan de hand van zijn persoonlijke verhaal met ons delen hoe de Wereld-
broederschap ook voor onze Nederlandse Doopsgezinden van waarde-
volle betekenis kan en mag zijn.

Thema: De betekenis van de Doopsgezinde Wereld-
 broederschap voor onze gemeenten
Spreker: Henk Stenvers
Locatie: Het Klooster te Bavel / Jack van Gilsplein 1 / Bavel
Datum: zondag 20 november 2022 om 11.00 uur

Graag opgeven bij Tom Rijken voor 18 november
tomrijken@gmail.com
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4 vAn de KerKenrAAd

Op 15 september vergaderde de kerkenraad. Er werd vooruit gekeken 
naar de komende herdenkingsdienst; we doen dat op de gebruikelijke 
wijze waarbij er voor de overledenen een witte roos in een vaas gezet 
wordt. Ook kan iedereen die dat wil de mensen herdenken die zij in 
hun eigen leven moeten missen.

vAn de PrediKAnt

Mocht u een huisbezoek op prijs stellen, laat het mij dan weten.

In verbondenheid, Tom Rijken
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We konden eindelijk het preekrooster voor 2023 invullen. Het Klooster 
heeft ons al enige tijd geleden laten weten dat ze niet meer verhuren op 
zondag door gebrek aan vrijwilligers. Gelukkig geldt dat niet voor ons 
als vaste huurder. Binnenkort is er een gesprek met het bestuur van Het 
Klooster over de mogelijkheid om zelf te openen en koffie te zetten (en 
af te wassen) als er geen vrijwilligster beschikbaar is.

Op 11 december staat er een Schalmdienst gepland in de Waalse Kerk. 
Ondergetekende zal bij de voorbereidingen betrokken zijn en ook onze 
predikant is beschikbaar mee te werken aan deze dienst. Daarnaast is er 
ook nog een ‘gewone’ dienst op 4 december.

De financiële stukken voor de jaarvergadering werden besproken. U 
krijgt op tijd alle papieren toegestuurd. De volgende vergadering is ge-
pland op 20 oktober 2022.

Namens de kerkenraad, Marjolein Peters

gefeliciteerd jArigen!

 26 september ¬ Dhr. K. van Hilten

 11 oktober ¬ dhr. C.W.B. van Bogget

 2 november ¬ mevr. J de Boer-Ykema

 18 november ¬ mevr. T. Harmsen-Smits

 23 november ¬ mevr. E. Rijdes-van Soest

 29 november ¬ mevr. H van der Sluis-Westerlaan

 29 november ¬ dhr. H.K. van Sante
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de Woorden

God sprak met Adam
Op de avondwind,
Gaf aan de woorden
Dat ze zijn te horen
Adem van de wind.

God sprak met Mozes
Op de berg Horeb,
Gaf aan de woorden
Dat ze zijn te lezen
Tekens op de steen.

God sprak met Jezus
In zijn vlees en bloed,
Gaf aan de woorden
Dat ze zijn te eten
Leven uit de dood

Laat ons dan horen
Woorden uit de winden,
Laat ons dan lezen
Tekens van de stenen,
Laat ons dan eten
Leven uit de dood.

Muus Jacobse
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5 jAArvergAdering

Op 25 oktober 2022 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
gehouden worden.

Ieder jaar blikken we terug op wat er gebeurd en gedaan is en we kijken 
vooruit naar wat de nabije toekomst ons zou kunnen brengen. Veel leden 
vinden dit niet de meest spannende bijeenkomst, maar het is toch goed 
om samen onze gemeente een plaats in de tijd te geven. Daarom bent u 
allen ook van harte uitgenodigd op 25 oktober 2022 om 19.30 uur in de 
Refter van Het Klooster. U krijgt op tijd de uitnodiging, agenda en alle 
verslagen. Graag tot ziens op 25 oktober!

Marjolein Peters 

vAn de leden

Zr. G. Venemans-de Wilde is verhuisd naar Zuidhorn in Groningen.
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6 Kringen & groePen

6.1 verbintenisgroeP

Door omstandigheden is er geen bijeenkomst geweest van de
Verbintenisgroep, er is dus ook geen verslag. 

6.2 bijbelKring 8 sePteMber 2022 
 noAch en de grote vloed

Een mythologisch verhaal met mystieke omschrijvingen. Men vertelde 
verhalen aan elkaar tijdens de Babylonische ballingschap.
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Verhalen in beelden die voor de mensen die toen leefden van grote bete-
kenis waren. Welke betekenis geven wij nu aan het verhaal van Noach en 
de grote vloed? Het water als chaos en als reiniging. De gehoorzaamheid 
van Noach aan God.

De ark als baarmoeder, geen schip dat rondvoer maar dreef op het water. 
Er wordt geschreven in de Bijbel over 2 vogels die Noach uit liet vliegen. 
Ieder met hun eigen opdracht, een raaf en een duif. Voor mij is het beeld/
symbool van de vogel in dit verhaal, de ziel die verbinding maakt met het 
land en het op deze manier mogelijk maakt voor Noach om werkelijk te 
landen op aarde en een zinvol bestaan te leiden. De duif die terug kwam 
met een olijftakje. Olijven waar heerlijke olie van gemaakt wordt.

Werkelijk boeiend om met elkaar zo achter de schermen van dit prach-
tige eeuwenoude verhaal te kijken en er een persoonlijke betekenis aan 
te kunnen geven. Voor mij niet als waar gebeurd maar als een zoekplaatje 
naar de zin achter de woorden en symbolen.

Janneke Rijken-Groeneweg

6.3 Kring tilburg 15 sePteMber 2022

Bij Sitie pakten wij de draad weer op na de zomervakantie. We zijn 
verder gegaan met Hoofdstuk 5 uit ons werkboek: Vreemd en Thuis. 
Ruth, de schoondochter van de weduwe Naomi, gaat gerst rapen op 
het veld van Boaz. Immers de aren langs de rand van het veld blijven 
liggen voor de weduwen en wezen.

Naomi geeft haar goede raad omdat Boaz (betekent: ‘Daar is kracht!’) een 
verwant is van haar man. Als u zelf de tekst erbij pakt dan vertelt Naomi 
Ruth dat ze aan de voeten van Boaz zich moet neerleggen als hij slaapt. 
Dan moet zij doen wat Boaz tegen haar zal zeggen. Het is gebruikelijk dat 
verwanten zich bekommeren om de weduwen in de familie. Het begrip 
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losser houdt in dat een verwant een vrouw als Ruth tot zijn vrouw neemt. 
Er is echter een jongere man die eerder in aanmerking komt dan Boaz om 
als losser gezien te worden. Dat zou logisch zijn. Echter deze jongere ver-
want wil Ruth niet lossen…. In de tekst wordt verwezen naar psalm 61, 
vers 5. Daar lezen we: “laat mij schuilen onder uw vleugels”. In de uitleg 
lezen we dat in de Bijbel het ook kan verwijzen naar het gebruik toen van 
het schuilen onder een deel van een mantel. Een man die een mantel uit-
spreidt over een vrouw, geeft zo aan dat hij haar tot vrouw neemt. Wat 
roept dit beeld bij ons op in deze tijd? Zoveel mensen, ontheemden die 
een schuilplaats nodig hebben. Bieden wij hen ook een schuilplaats? Zijn 
wij ruimhartig, steken wij hen de helpende handen toe? Maken wij een 
thuis voor hen? Waar voel jij je thuis?

Sitie vertelt over haar leven, hoe ze zich in Engeland ‘thuis’ ging voelen, 
uiteindelijk ging ze terug naar Nederland. Ze ging in Amsterdam wonen 
en werken. Na 6 jaar verkering met Wim mocht ze van haar vader toch 
trouwen. Zij vonden een nieuwbouwhuis in Alkmaar. Dat werd hun thuis!
In het verhaal in de Bijbel wordt Boaz uiteindelijk de losser van Ruth. De 
andere, jongere man wil het land van Elimelech niet kopen met Ruth er-
bij. Dan wordt Boaz de losser van Ruth. Ruth en Boaz krijgen een zoon 
Obed. Obed krijgt een zoon Isaï. Isaï is later de vader van David. Zo krijgt 
Ruth als Moabitische vrouw een plaats in de geschiedenis van Israël.

Als we ons verplaatsen in de vraag ‘waar ben je thuis?’ leest Frans de 
tekst van een lied van Stef Bos: Mijn land is jouw land! Hierna luisteren 
we naar het lied. U kunt het op You tube zelf vinden en beluisteren. Dat 
gaat ook over Ruth.

Je ergens thuis gaan voelen lukt beter als je je welkom voelt, als je op 
weg geholpen wordt. Als je een dak boven je hoofd krijgt. Met mijn trai-
nee jaar bij MCC in Canada/ USA in het achterhoofd uit 1971-1972 werd dat 
ook nu weer extra duidelijk. Daarvoor zijn vele helpende handen nodig, 
zeker nu met de asielzoekers. In het boek volgen nog 3 pagina’s over dit 
hoofdstuk. Die lezen we thuis zelf.
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De volgende keer op 20 oktober vervolgen we met Hoofdstuk 6: Welke 
gemeenschap is ‘thuis’? We komen samen bij Sitie. De keer erna is op 17 
november, steeds van 14-16 uur. U bent welkom!

Wies du Rieu

Schilderij van J.A. Koch uit 1824.
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god Woont in de 
foKKe siMonszstrAAt

Ik hoorde het van een zeereerwaarde
en hoogbejaarde dominee:
de Here wou met deze aarde
niet één dag langer in zee.

Al zouden wij Hem overstelpen 
met eredienst en dankgebed
het zou geen ene moer meer helpen:
er werd een punt achter gezet.

Maar zie: daar was diezelfde morgen
zo’n rotjoch in de grote stad
een doodziek duiffie aan ’t verzorgen
dat-ie op straat gevonden had. 

‘Kristus, wat mot je dan? Wat wil je?
Ja, kijk me maar es effe an.
Godsallejeisis, beest, wat tril je.
Leg nou toch effe rustig, man.’

Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,
want Hij kreeg schik in het geval.
Hij spaarde dus de kleine jongen,
de zieke duif en het heelal.

Willem Wilmink
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