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De Bergrede is een geliefd stuk bij veel doopsgezinden, 
waarschijnlijk omdat het zo praktisch is; wij hebben vaak meer 
met iets waar je handen en voeten aan kunt geven, iets wat je 
in de praktijk kunt brengen dan met ingewikkelde theologische 
verhandelingen. 

In Mattheüs 6: 25-34 gaat het over prioriteiten stellen in het leven, 
wat is nou echt belangrijk. In eerste instantie lijkt het te gaan om 
het niet bezorgd zijn over gebrek aan noodzakelijke dingen als 
eten, drinken, je lichaam en je kleding. Dat wordt uitgewerkt met 
de oproep om te kijken naar de vogels, die niet op het land werken 
en geen graan opslaan in schuren en toch voedsel vinden (vs. 26), 
de onmogelijkheid om je leven te verlengen door bezorgd te zijn 
(vs. 27) en een voorbeeld te nemen aan de leliën op het veld en 
af te zien van bezorgdheid over kleding en huiselijk getob (28-30). 

1 Ter overdenking

De voedselbank in Raalte
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Het loopt uit op zoeken naar het ene wat er werkelijk toe doet: 
Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.

Maar als we die woorden lezen en denken aan de misoogsten in 
Afrika, het gebrek aan van alles in de vluchtelingenkampen en de 
voedselbanken in ons eigen land die het steeds drukker krijgen, dan 
voelen we ons er toch ongemakkelijk bij en wordt het een enorme 
kramp om tot een dergelijke onbezorgdheid te komen. En daarmee 
zitten we precies in de richting waar het nou niet om gaat. In veel 
Bijbelvertalingen staat boven vers 25-34 het kopje ‘Bezorgdheid’ 
alsof het daarom gaat. Ben je bezorgd? Lees dan dit maar even en 
het is zo weer over. Maar dan missen we de pointe. Het gaat Jezus 
niet zozeer over het afwijzen van bezorgd zijn over het allernood-
zakelijkste, dat is secundair. Primair gaat het over het gericht zijn 
op wat daar nog bovenuit stijgt.

Daarom is het zinvol om al bij vers 19 te beginnen en vers 24 geeft 
daarbij de toon aan: Je kunt niet trouw zijn aan twee bazen tege-
lijk. Want je zult altijd meer liefde hebben voor de één dan voor de 
ander. En je zult altijd meer respect hebben voor de één dan voor 
de ander. Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor het geld leven 
(Bijbel in gewone taal). En dan wordt duidelijk dat wie God wil die-
nen, het overige op de tweede plaats moet zetten om zo te komen 
tot het eerst zoeken van Zijn Koninkrijk en gerechtigheid (vs. 33).

Tussen die twee oproepen om in de eerste plaats God te dienen en 
Zijn Koninkrijk te zoeken, lezen we dan die oproep om je geen zor-
gen te maken over het alledaagse. Bij die bezorgdheid moeten we 
dan vooral denken aan het angstvallig vasthouden aan wat je hebt 
of zou willen hebben, je hele leven draait erom. Het wordt hier op 
één lijn gezet met het najagen en dienen van geld, goederen, we-
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reldlijke bezittingen, macht en alles wat in één woord de Mammon 
genoemd wordt in de bijbel. Dat is keihard, vooral omdat Jezus hier 
geen flauwe voorbeelden geeft als je zorgen maken over je vakan-
tiehuis, je nieuwe auto of wat je met kerst nu weer eens op tafel 
zal zetten, maar hij spreekt over zorgen die wel degelijk elementair 
zijn.

Zelfs die diepe zorgen waar je ’s nachts van wakker kunt liggen, 
zijn van minder belang dan het zoeken van Gods Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid. Dat Koninkrijk is van een hogere orde, van groter 
belang dan de dagelijkse zorgen. Er moet naar gezocht worden, 
gespeurd of er ergens al iets van te zien of te merken is. En er moet 
vooral aan gewerkt worden. Niks ‘stil maar, wacht maar, alles 
wordt nieuw’ of ‘wandel maar stillekes achter Hem aan’, nee het 
gaat over actief zoeken en werken aan gerechtigheid, ieder met 
zijn of haar mogelijkheden en plaats in het leven. Het gaat over 
de mensen die hulp verlenen in sloppenwijken, aan vluchtelingen, 
de vrijwilligers bij de voedselbanken. Over de strijd voor een recht-
vaardige verdeling van voedsel en natuurlijke hulpbronnen, over 
de zorg voor de aarde. Het gaat over al die grote én kleine bijdra-
gen in de collectebussen en op rekeningen van hulporganisaties. 
En het gaat vooral over de zorg voor elkaar.

Door bezorgd te zijn kan je geen el aan je leven, lengte of grootte 
toevoegen, maar wie het Koninkrijk zoekt zal dit alles toegevoegd 
krijgen. De ene heer geeft alleen maar slavernij, de andere geeft 
vrijheid. En dat is geen goedkope uitsmijter, zo van: als je maar 
op de Heer vertrouwd komt het allemaal wel goed. Het gaat veel 
dieper. Wie zich richt op het eigenlijke, op wat werkelijk belangrijk 
is, die vindt zichzelf, vindt zijn medemens en vindt een weg om te 
gaan.

Marjolein Peters
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2 Wereldbroederschapsdag
 ringdag ZuidWesT-nederland 2017

Op zondag 22 januari vertrokken we in alle vroegte uit Breda om 
naar Goes te gaan waar de Ringdag gehouden werd. Frans van 
Berkum had een busje gehuurd en reed ons vlug en veilig naar 
Zeeland.

Voor onderweg was er ook nog voor koffie en thee gezorgd dus 
de reis was uiterst comfortabel. Ruim op tijd arriveerden we bij de 
Westerkerk, waar we hartelijk ontvangen werden met koffie, thee 
en iets lekkers. Het programma begon met een woord van welkom, 
gevolgd door een kort liturgisch moment. Wat heerlijk om met zo-
veel mensen samen te zingen, begeleid door een echt groot orgel.

Ds. Dick Stap (ethicus en ziekenhuispredikant uit Terneuzen die 
momenteel studeert aan het Seminarium voor zijn proponent-
schap) hield vervolgens een boeiend betoog over ‘Gelassenheit en 
Geweldloosheid’. Hij nam ons mee door de geschiedenis en legde 
verrassende verbanden tussen Luther, Erasmus en Zwingli en wat 
zij betekend hebben voor het doperdom.

Luther, Erasmus en Zwingli
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Na het zingen van ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’, lied 
806, was het tijd voor een sapje en een heerlijke lunch.

Gevoed en versterkt verdeelde het hele gezelschap zich over ver-
schillende activiteiten: een stadswandeling, een bezoek aan het 
Historisch Museum De Bevelanden, verder praten met Dick Stap, 
Qiqong en zingen onder leiding van de organist Nico Dekkers. Om 
15.00 uur was iedereen weer terug in de kerk voor een kopje thee 
of koffie om daarna de dag af te sluiten met een Vesperdienst. Na 
nog een kopje thee of koffie gingen we allemaal weer huiswaarts. 
Het was een inspirerende dag van ontmoeting met onbekende en 
bekende zusters en broeders waar wij uit Breda met zeven mensen 
vertegenwoordigd waren. Heel veel dank aan allen die deze dag 
mogelijk gemaakt hebben, er is hard aan gewerkt door de Ring én 
de gemeente Goes, alle lof voor deze fijne dag!

En nog even voor de agenda: volgend jaar zal de Ringdag gehou-
den worden in Gouda op 28 januari.

Marjolein Peters
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diensTen

 12 februari mevr. L. van der Well-Reeuwijk
 12 maart ds. I. Reinhold-Scheuermann

koffieroosTer

 12 februari zr. H. Kisjes
 12 maart zr. W. du Rieu

gemeenTelid van diensT

 12 februari zr. M. Phaff
 12 maart br. F. van Berkum

3 kerkdiensTen & agenda

agenda

Bijbelkring 14 februari bij zr. Hélène Kisjes

Kring Tilburg 15 februari bij zr. Alice van Oort 
 15 maart bij zr. Alice van Oort

Eetgroep 19 februari bij br. Joop van der Mei 
 12 maart bij fam. David en Kim Peters

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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4 van de kerkenraad

Het is nu bijna anderhalf jaar geleden dat ik op de 
ledenvergadering de taak van kerkenraadslid op mij genomen 
heb, zodat Hans Fronczek niet alleen overbleef. Ik heb daarbij 
uitdrukkelijk aangegeven dit voor een beperkte periode te willen 
doen om zo de gemeente de gelegenheid te geven een nieuwe 
Kerkenraad te formeren. 
Zoals inmiddels gebleken is, niks is tijdelijk in onze gemeente.

Marianne Phaff heeft toen gelijk toegezegd dat ze haar werkzaam-
heden voor het bijhouden van het ledenbestand en het organise-
ren van de diensten, eveneens op tijdelijke basis, wilde voortzet-
ten. Gelukkig heeft ook Marjolein Peters zich bij ons gevoegd. 
Inmiddels is Hans teruggetreden als penningmeester en staan we 
nu met z’n drieën, allen op tijdelijke basis, voor de opdracht om 
sturing aan onze gemeente te geven.

Wij waren ons er van bewust dat deze taak niet gemakkelijk is, we 
zien ons geplaatst voor een aantal grote opdrachten:
• Het vinden van een nieuwe kerkenraad
• Het opnieuw vorm geven aan onze krimpende gemeente
• Her zorgen voor en herstellen van de financiële verslaglegging
• Het oplossen van schier onmogelijk gebleken contacten met 

onze bankiers
• Het verkopen van ons kerkgebouw
• Het verzorgen van de Ark, dit in verband met het terugtreden 

van de redactie
• Het zorgen voor en verzorgen van onze kerkdiensten
• Het entameren van nieuwe activiteiten
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Gelukkig hebben we dit niet allemaal alleen hoeven doen en heb-
ben we hierbij hulp gekregen van een aantal gemeenteleden en 
niet-gemeenteleden, waarvoor ik hun vanuit de grond van mijn 
hart en dat van mijn mede kerkenraadsleden, wil bedanken.
 
Ik wil hier verder geen verslag doen van wat er allemaal gebeurd is.
Wat ik wel wil noemen zijn een Nieuwjaarsreceptie, het afscheid 
dat wij hebben moeten nemen van onze oud-predikant Piet Mes-
sie, een zeer geslaagde Startzondag, een bijzondere Adventsvie-
ring en nu weer een Nieuwjaarsreceptie.

Ik wil hierbij de hoop uitspreken dat wij dit nieuwe jaar met elkaar 
tot een bijzonder jaar kunnen maken. Het wordt een jaar waarin 
veel gaat veranderen:
• De kerkdiensten worden beperkt tot één keer per maand, 

zolang het niet verkocht is, in ons eigen kerkgebouw
• Meer nadruk op de bijeenkomsten van kringen en groepen
• Het proberen vorm te geven aan nieuwe activiteiten die de 

saamhorigheid tussen de gemeenteleden versterken
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nieuW lid

Vanuit de DG Gemeente Haarlem is zr. A.K.H. (Lied) 
Goosens-Winkler Prins naar onze gemeente overgekomen. 
Wij heten haar van harte welkom en hopen dat zij zich snel 
thuis zal voelen in haar nieuwe omgeving.

Haar adres is: Huize Martha Flores, kamer 120, Willem van 
Oranjelaan 17, 4837AJ Breda.

Zr. Goosens is op hoge leeftijd en zal geen diensten of
activiteiten meer bijwonen, ze heeft inmiddels bezoek
gehad van één van onze leden en krijgt De Ark.
Mocht u haar willen bezoeken dan graag van tevoren
een afspraak maken met haar dochter Tineke Goosens,
T 076-5654400.

• En last but not least het vormen van een nieuwe Kerkenraad 
die het, tijdelijk door ons in handen gehouden roer, over kan 
nemen.

Hélène Kisjes
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5 de eeTgroep

Het is weer een tijdje geleden, maar de eetgroep gaat in 2017 
weer een frisse start tegemoet. Als we een keertje ergens mee 
kunnen eten laten we dat natuurlijk niet schieten en mede 
daarom zijn we ook aanwezig geweest op de nieuwjaarsreceptie 
op 20 januari. 

Voor dit nieuwe jaar hebben we het eet-concept ook iets aange-
past, want we gaan namelijk gewoon thuis eten. Waar thuis is, vari-
eert per keer. Daarnaast hebben we naast de jaarlijkse BBQ nu ook 
een paasbrunch geïntroduceerd. Natuurlijk is iedereen van harte 
welkom. Voor 21 mei zijn we nog op zoek naar een locatie en een 
chef de cuisine. Dus als je het leuk zou vinden als we een keer bij jou 
komen eten, laat het dan weten.
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Als je graag één of meerdere keren mee komt eten geef je dan 
a.u.b. uiterlijk een week van te voren op bij David Peters
E davidenkim@telfortglasvezel
T 06-51599043

planning eersTe helfT 2017

• Zondag 19 februari 2017 – bij Joop vander Mei (kok) 
Neuborgstraat 28, Breda 
Inloop vanaf 16:30, eten rond 17:30 uur

• Zondag 12 maart 2017 – bij David (kok) en Kim Peters 
Bongelakker 1, Rijen 
Inloop vanaf 16:30, eten rond 17:30 uur

• Zondag 16 april 2017, Paasbrunch (want Eerste Paasdag) – 
bij David en Kim Peters 
Bongelakker 1, Rijen 
Inloop rond 11:30 uur 
Iedereen neemt wat mee, wat bepalen we nog wel

• Zondag 21 mei 2017 - locatie n.t.b., kok n.t.b. 
Inloop vanaf 16:30, eten rond 17:30 uur

• Zondag 25 juni 2017, Eetgroep BBQ – bij David en Kim 
Bongelakker 1, Rijen 
Inloop vanaf 15:30, eten vanaf 16:00 uur

David Peters
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6 vrouWenreTraiTe 
in de veerTigdagenTijd in fredeshiem

 Thema: ik Zie, ik Zie WaT jij nieT ZieT  
 en de kleur is …

Wie kent het spelletje niet van verjaarspartijtjes of lange 
autoritten. Speuren naar wat een ander gezien heeft. Al vroeg is 
ons geleerd te kijken: links, rechts, links en dan pas oversteken. 
Kijken daar begint ons leven mee.

In de bijbel is een prachtig verhaal over de ziener Bileam en zijn 
ezelin (Numeri 22). De ziener kijkt en ziet niet wat de ezelin ziet. 
Blijkbaar is er een verschil tussen kijken en zien. Het vitale belang 
van zien is hoorbaar/voelbaar in onze taal. We spreken over iets 

doorzien, over uitzien en om-
zien naar, een leven voor je 
zien of geen uitkomst meer 
zien. Zien heeft als het ware 
met ons ‘innerlijke oog’ te 
maken. Zo treffend verwoord 
door de schrijfster Anaïs Nin: 
‘We zien de dingen niet zoals 
ze zijn, we zien de dingen zo-
als wij zijn’.

Zien, dat verlangen we ook in ons contact met anderen. We wil-
len niet bekeken worden, maar gezien. En dat is waar we in deze 
retraite ruimte voor maken. Ruimte voor wat ons van binnenuit be-
weegt. Welke krachten, machten, illusies houden ons af van wer-
kelijk zien? Maakt routine ons oog lui? Wat geeft ons nieuwe ogen?



februari | maart 2017

13

In stilte en in creatieve werkvormen diepen we ons thema uit. Zoe-
ken we verbinding met ons hart en de (A)ander, vieren we door 
hoogten en diepten het leven op weg naar Pasen.

Data 24 t/m 26 maart 2017
Leiding Marbo Hieminga, Iris Hasselbach en Margreet
 Eberwijn
Opgeven bij Marije Koettnitz-Worst
 T 0597-856220 / 06-15012674

7 acTies voor serious requesT

Van 26 september tot en met
24 december 2016 is er vanuit 
de Raad van Kerken Breda, 
Ichtus Studentenvereniging en 
het Sint Franciscuscentrum een 
actieperiode geweest, waarbij 
mensen binnen en buiten de 
kerken werden opgeroepen actie 
te voeren voor het goede doel van 
Serious Request/FM, namenlijk 
longontsteking bestrijden bij jonge 
kinderen wereldwijd.

De acties kwamen langzaam op gang en vooral de laatste 2 weken 
groeide het bedrag flink aan. Er zijn veel activiteiten georganiseerd, 
zoals een veiling, verkoop van zelfgemaakte kerstballen, een Sin-
terklaasmaaltijd, verkoop van zelfgemaakt gebak, er is een Sing-
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in gehouden etc. Daarnaast zijn er diverse collectes gehouden en 
donaties gegeven. Ook de jeugd heeft haar steentje bijgedragen. 

Dit alles heeft geresulteerd in het voorlopige eindbedrag van
€ 5.369,-

Op vrijdagmiddag 23 december jl. hebben we met een aantal men-
sen vanuit de kerken de cheque afgegeven bij het Glazen Huis. 

Rest de projectgroep Raad van Kerken/Serious Request nog één 
actie nl. om iedereen die heeft bijgedragen aan het mooie eindbe-
drag, heel hartelijk te bedanken voor zijn/haar tijd en inzet. Zonder 
jullie inbreng was dit niet gelukt.
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8 sponsoren en lopers geZochT voor 
de nachT van de vluchTeling

Wist je dat er nog nooit zoveel mensen op de vlucht waren voor 
oorlog en geweld? Hulp is ontzettend hard nodig! Daarom lopen 
we in de nacht van 17 op 18 juni de Nacht van de Vluchteling van 
Nijmegen naar Arnhem (40 kilometer).

Hiermee halen we geld op voor noodhulp aan 65 miljoen vluch-
telingen wereldwijd. Stichting Vluchteling zorgt in crisisgebieden 
voor onder andere medische zorg, schoon drinkwater en onder-
wijs. Help ons helpen. Sponsor ons tijdens de loop!

Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor 
noodhulp aan mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, 
geweld en onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen we 
als lopers ook op een positieve manier aandacht aan vluchtelingen 
wereldwijd.

Irene van Setten (Christian Peacemaker Teams Nederland) en 
Menno van Setten (Doopsgezinde Gemeente Arnhem) hebben het 

Zo hebben we samen kunnen laten zien dat ook de kerken en chris-
telijke instellingen in de stad Breda volop in de samenleving staan 
en hun steentje hebben bijgedragen aan de breed gedragen actie 
vanuit het Glazen Huis op de markt in Breda.

Raad van Kerken Breda
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wandelteam opgericht. We streven ernaar om minstens €3.000,- 
op te halen, en we hopen natuurlijk op heel veel meer!

WilT u diT iniTiaTief ondersTeunen?

Sponsor dan het team via http://www.nachtvandevluchteling.nl/
christianpeacemakerteamsnederland

WilT u meelopen?

Leuk! Aanmelden kan via
http://www.nachtvandevluchteling.nl/inschrijving.
Selecteer onder ‘Aansluiten bij bestaand team’ het team
‘Christian Peacemaker Teams - Nederland’.
Bij voldoende belangstelling zullen we samen een aantal keer 
trainen.

Irene en Menno van Setten
mennovsetten@gmail.com
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verbinTenisgroep

Op 23 november kwamen we bijeen bij Ankie 
Maris. Na een heerlijke maaltijd spraken we 
verder met elkaar over enkele stukjes uit het 
boek ‘Moderne wetenschap in de bijbel’, zie 
ook de vorige Ark.

Wies had van enkele pagina’s kopieën voor eenieder. Al pratend 
en lezend kwamen we met elkaar tot de conclusie dat de schrijver 
B. Hobrink alle gegevens als geïnspireerde wijsheid beschouwt. In 
onze groep leeft meer het idee dat het verworven levenswijsheid 
is die generaties doorwerkt, is doorverteld en uiteindelijk te boek 
is gesteld.

Frans van Berkum

verslag kring Tilburg

We kwamen bijeen op 18 januari bij Alice. Ze opende de avond 
met een kort verslag van hoe het met haar zelf ging en wat ze 
besloten had ten aanzien van de behandeling.
Wij waren er allemaal even stil van en onder de indruk dat Alice 
dit zo bewust met ons allen wilde delen.

We zijn daarna met elkaar uit het boek Blinde vlekken van de GDB 
verder gegaan met de vragen die bij Numeri 22:15-35 behoren. Het 
tijdsbeeld en de hoofdlijnen van het verhaal kunt in de vorige Ark 
lezen, waarin Jaap-Jan dat uitvoerig heeft geschetst. In 22-4 lezen 
we hoe de Moabieten bang zijn voor die grote menigte die aan de 

9 verslagen kringen & groepen
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grenzen van hun land staat, 22 
vers 4: “Die horde vreet hier 
de hele streek nog kaal, als een 
rund dat een veld afgraast”. De 
koning van Moab smeedt een 
plan om de Israëlieten te ver-
zwakken. Bileam wordt door 
Balak ontboden om zijn plan en 
zijn ‘beleidskeuzes’ als befaam-

de en bekende profeet aan de Israëlieten over te brengen. Bileam, 
in tweestrijd, luistert uiteindelijk niet naar Balak maar naar God. En 
ook dat gaat niet van een leien dakje. Leest u het verhaal maar eens 
zelf na. Een boeiend geheel, waarbij je je afvraagt waarom Bileam 
niet ziet wat zijn ezel wel waarneemt. Ook zitten er mogelijk nog 
allerlei dubbele lagen in het verhaal.

Hoe actueel kan het zijn in ons Europa nu: we weten door allerlei 
verdragen en kunstgrepen het aantal vluchtelingen naar Europa te 
beperken…. Zien wij net als Balak, met een angstbril op onze neus, 
wat er staat te gebeuren of kunnen we mogelijk meer zien? Kun-
nen we na drie ezelachtige weigeringen (muren die opgetrokken 
worden, verdragen met Italië en Turkije) misschien een ander per-
spectief onderscheiden waartoe de engel of God ons aanspoort? 
Kunnen we onze angst voorbij kijken? Zijn wij Christenen, befaamd 
om onze ‘naastenliefde’, wel de werkelijke profeten in onze samen-
leving. Moeten we wellicht ook onze stem verheffen en duidelijker 
uitspreken waar we voor staan? Welke waarheid kunnen of willen 
we niet onder ogen zien? U ziet vele vragen die we onszelf stellen. 
Wellicht kunnen we in samenspraak, in stilte en gebed  – ook deze 
elementen komen in die Bijbelteksten naar voren – antwoorden 
vinden. Alice sloot de avond af met een korte pakkend stukje tekst.
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Op 15 februari komen we weer bijeen bij Alice en gaan dan met 
hoofdstuk 2 aan de slag.

De volgende data kunt u alvast in uw agenda noteren:
15 maart, 19 april, 17 mei en 7 juni.

Namens de kring Tilburg, Wies du Rieu

verslag bijbelkring

Op 10 januari kwamen we als Bijbelkring bijeen bij Anneke 
Polling. Helaas waren enkele mensen door onverwachte 
omstandigheden afwezig. De volgende keer hopen we weer 
voltallig te zijn.

We wensten elkaar allemaal een goed jaar met de ons bekende 
‘Spreuken’ zoals: ‘Een goed en gezond jaar’, ‘De beste wensen’ en 
‘Een voorspoedig 2017’ etc. Ja het zijn echte oneliners, maar daar-
om niet minder gemeend.

Na dit hartelijke welkom aan elkaar bogen we ons opnieuw over 
de Bijbelse spreuken m.n. Spreuken 10. De eerste bundel van Salo-
mo volgens de KBS indeling. Terloops merkte Anneke nog even op 
dat in de eerste negen hoofdstukken 375 verzen staan, die weer in 
het Hebreeuws overeenkomen met de getalswaarde van Salomo. 
Wijsheids- spreuken in hoofdstuk 10: echte oneliners met regelma-
tig toch wel erg bekende pro’s en contra’s erin verwoord. Leest u 
maar eens mee in Spreuken 10,1: Een wijze zoon brengt vreugde 
aan zijn vader, een dwaze zoon is het verdriet van zijn moeder. We 
lazen heel hoofdstuk tien, bevroegen elkaar en ook de verschillen-
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de Bijbelvertalingen over diverse verzen. We vroegen ons bewust 
af als je in diverse regels zoon door dochter verandert en moeder 
door vader e.d. hoe dan de tekst(en) overkwamen. Al met al von-
den we het wel boeiende maar ook wel erg uitgesproken teksten, 
waarmee we lang bleven stoeien.

Op 14 februari ontmoeten we elkaar weer bij Hélène Kisjes om 
19.30 uur. Neem uw boek(en) vol spreuken weer mee, dan gaan 
we samen Spreuken 31 uiteenrafelen.
 

Namens de bijbelgroep, Frans van Berkum

Salomo, fresco van Rafaël in het pauselijk paleis te Rome



februari | maart 2017
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10  collecTen

In de afgelopen periode was de opbrengst van de collecten in 
onze gemeente:
 20 november € 20,00 Dopersduin Schoorl
  € 12,00 Eigen gemeente

 4 december € 21,00 Pastoraal Diaconaal Fonds
  € 17,15 Eigen gemeente

 24 december € 22,30 Stichting Doopsgezind Wereldwerk
  € 38,50 Eigen gemeente

 15 januari € 20,15 Adoptiekind
  € 24,50 Eigen gemeente 

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor deze gaven.

Uw vrijwillige gaven zijn welkom door overmaking op een van 
onze bankrekeningnummers (zie colofon).
Graag vermelden voor welk doel.

bijZondere collecTes voor februari & maarT:

 12 februari Het landelijk jongerenwerk

 12 maart Stichting Doopsgezind wereldwerk

Hans Fronczek
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 24 februari mevr. E.H. Hoeven-Jongman

 28 februari dhr. J.J.W. van der Weel

 1 maart dhr. J.P. van der Mei

 22 maart mevr. E. Jasper van der Stad

Wij feliciTeren de jarigen in onZe gemeenTe






