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Overdenking 

 
Nu ik dit schrijf is het nog januari. De maand is genoemd naar de 

romeinse godheid Janus. 

Hij wordt altijd afgebeeld met twee gezich-

ten. Het ene kijkt terug en het andere voor-

uit. 

Eigenlijk zit daar wel een wijsheid in. Wij 

zijn geneigd onze agenda’s in het nieuwe 

jaar met allerlei nieuwe plannen te vullen. 

En soms willen we het verleden maar zo 

snel mogelijk achter ons laten. ‘’Je leeft 

nu’’  denken we. Maar is leven zonder er-

gens in geworteld zijn mogelijk?  

Welke antwoorden komen op, als je je dat afvraagt? Of je het wilt 

of niet: je hebt je genen gekregen van  mensen die voor jou ge-

leefd hebben op aarde. Je bent gevoed door wat de aarde opbracht. 

Je bent opgevoed met ideeën die in het deel van de aarde dat je 

bewoonde, heerste .Als dat gebied Europa is heb je zonder dat je 

je dat altijd bewust bent heel wat Griekse, Romeinse, Arabische 

en Christelijke ideeën mee gekregen. 

Als kind hoor je de taal, de verhalen en zie je mensen handelen. Je 

bootst na. En op een gegeven moment komt dan het ‘’ ík wil’’ 

tijdperk. En je ontdekt dat je in de ruimte van de volwassenen 

leeft. Hun huis, hun school. En dat volwassenen regels en grenzen 

stellen. Niet altijd leuk. 

En dan komt de puberteit waarin je je eigen weg probeert te zoe-

ken. Soms tegen de volwassenen in. Opstandigheid hoort daar bij. 

En uiteindelijk kies je. Je kiest vrienden. Je kiest een beroep. 

Je kiest voor wat je wel en niet geloven wilt. Bij die keuzes bleek 

dat je met medemensen te maken krijgt die ook hun ruimte willen.  

En dat daarom regels nodig zijn. 

Ouder geworden vraag je je meer en meer af: wat is de zin van het 

leven?  Waarom ben ik hier? 
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De tijdperken die we in Europa hebben meegemaakt worden wel  

vergeleken met de tijdperken in ons leven. Eerst waren we als 

kleuters. We gehoorzaamden de adel en de geestelijkheid die het 

land waarin we als boeren en burgers leefden ’bezaten’. We moes-

ten aan hun regels gehoorzamen. Toen kwam rond 1450 onze 

‘’puberteit’’. We kwamen in opstand. In schilderijen en met pren-

ten begon het. Daarna de boekdrukkunst. De ideeën begonnen 

zich te verspreiden dat we zelf konden denken en zelf weten-

schappelijk onderzoek konden doen. Grote opstanden tegen het 

gezag van staat en kerk, oorlogen. De boeren en burgers werden 

mondig, steeds mondiger. Tot aan de doorbraak van de Franse re-

volutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar daar bleken 

dan wel weer regels en wetten bij te horen. Anders dreigde de 

chaos.  

De eerste faculteiten aan de universiteit waren: theologie en rech-

ten. De wetenschap ging verder: medicijnen volgde. En sinds de 

19
de

 eeuw werd techniek steeds belangrijker. We leerden vliegen 

en de ruimte te verkennen. We kunnen op de aarde neerkijken, 

terwijl we nog niet geleerd hebben hoe we samen met medemen-

sen op aarde die aarde kunnen bewonen, zó dat er voor ieder werk 

is en zó dat we luisteren naar wat de ander bezielt en bezig houdt. 

 

En dan vraag je je af: zijn de volkeren in Europa volwassen ge-

noeg geworden? Waarom verlangen ze weer naar een mens die –

zoals de kerk en de adel in de Middeleeuwen deed- hen angst aan-

praat en hem door die angst voor zijn eigen karretje wil spannen? 

Dat komt terugkijkend in ons op.  Maar de Onuitsprekelijke, die 

ons op aarde de weg wil wijzen, roept ons op van het verleden te 

leren en dan naar het goede te kijken en vandaar uit op weg te 

gaan. 

 

We zijn in 2015 begonnen met de Pelgrimage van Gerechtigheid 

en Vrede. Stap één daarbij is: kijken naar alles wat goed is, blij 

zijn met wat gegeven is. De schepping is goed. Via natuurfilms is 

te zien hoe prachtig de natuur in elkaar zit. Ogen, tentakels, oren, 

behendigheid, aanpassingsvermogen. 
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En kijk eens om je heen. Welke goede en mooie dingen zie je? 

Waar kun je blij om zijn? Waar ben je dankbaar voor? Grote din-

gen, kleine dingen. Een vriendschap, een medemens die tot het 

einde iemand verzorgt ook al krijgt hij er nauwelijks een dankje-

wel voor. Een dak boven je hoofd. Een mooie herinnering. Leven 

in een vrij land. De glimlach van iemand die je toelacht. De wijs-

heid die in je groeit. Een geloofsgemeenschap om je heen. Vrien-

den en vriendinnen om je heen. 

 

Wanneer we de Pelgrimstocht in ons leven telkens beginnen van-

uit dit door God gezegende vertrekpunt, dan voelt het al veel be-

ter. Natuurlijk er blijft veel mis in de schepping en in ons persoon-

lijk leven. We hebben te maken met zorgen, met ziekte en met 

dood en met gemis. Maar beginnend bij wat goed is in het leven, 

lijken de lasten lichter te worden. Niet voor niets klinkt het: “Tel 

je zegeningen, tel ze één voor één…’’ Op een pelgrimsroute kom 

je altijd medemensen tegen. Je hoeft je lasten dan ook niet alleen 

te dragen. Je mag ze delen met mensen die je op weg door je leven 

ontmoet. En wat ons onderweg het meest verlicht, nog het meest 

kracht tot gaan geeft is het diepe weten dat het God is die zijn rijk 

laat groeien vanuit het kleinste zaad. Wij zijn de hoeders van zijn 

tuin. We mogen schoffelen en ruimte geven en  water geven. Maar 

aan het echte groeien van Gods rijk: daaraan doen we niets. Daar 

kunnen we slechts naar kijken met diep ontzag. Zoals we in de na-

tuur kijken naar een bloem die zich vanzelf open vouwt. Zo be-

ginnen we dit jaar met het tellen van onze zegeningen om samen 

en met elkaar open anderen te ontmoeten op de 

weg van gerechtigheid en vrede.  

 

 

Ineke Reinhold  

 

 

Adreswijziging: zr. E. Kriens is verhuisd is naar Anthonius abt.  

Haven-West, Kamer 7, Dorpsplein 1, 4844 CM Terheijden. 

 



 

4 

 

Kerkdiensten Breda  

 

De diensten die om, tenzij anders vermeld, 10.30 uur beginnen, 

zijn op: 

 

14 febr.       Rinske Phaff 

28 febr.  ds. A.A. Rijken 

13 mrt.  ds. Chr. Duhoux-Rueb 

25 maart  Vrijdagavond !!! 19.30 uur  ds. G.A. Reinhold 

27 maart  Schalmdienst Waalse kerk ds. T.R. Barnard 

10 april  Ds. T. Smink 

 

Wilt u een kerkdienst bijwonen en heeft u vervoerproblemen, 

dan kunt u naar Marjolein Peters: tel. : 0162 – 47 03 24 of 

marjolein.peters.mathijsen@planet.nl..  

 
Koffiedienst Breda: 
 

14 februari  zr. H. Kisjes. 

28 februari  zr. M. Peters 

13 maart   zr. W. du Rieu 

25 maart   vrijdag zr. M. Phaff 

27 maart   Pasen, Waalse kerk 

10 april   zr. S. Schermer  

 

Gemeentelid van dienst: 
 

14 februari  br. F. van Berkum 

28 februari  br. H. Peters 

13 maart       zr. M. Phaff 

25 maart          vrijdag zr. M. Peters 

27 maart   Pasen, Waalse kerk 

10 april   zr. M. Phaff 

 

 

mailto:marjolein.peters.mathijsen@planet.nl
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Kerkdiensten Remonstranten in Breda  

 
7  februari    Mw. Dr. C.M.G.Berkvens- Stevelinck 

21 februari   Mw. Dr.I.L. Tan 

6  maart    dhr. P.W.A. Overdiep 

24 maart   Mw. Dr. C.M.G. Berkvens- Stevelinck let op: 

19.30 Witte Donderdag 

27 maart    Dr. T.R. Barnard  Pasen  Schalmdienst 

17 april    Mw. Dr. C.M. G. Berkvens- Stevelinck 

 

 

Kerkdiensten in Engelen,  de Kerkhof 3 in Engelen. Zie 

ook:  www.kerk-engelen.nl 

De PKN-diensten die deze maanden om 10.30 uur (tenzij anders 

vermeld) in de Protestantse Kerk beginnen, zijn op: 

 

  7 februari  Dr. M. Wisse 

13 februari  Ds. R. Knijff    

21 februari  L. Lamens 

28 februari  P. Molenaar 

  6 maart   Ds. R. Knijff 

13 maart   Muziek op Zondag 

20 maart   Ds. R. Knijff    

27 maart   Ds. R. Knijff    

  3 april   N. Brunsveld 

 

AGENDA  
  4 februari   Bijbelkring, 19.30 uur 

17 februari  Kring Tilburg, 20.00 uur 

19 februari  Eetgroep, 18.00 uur 

24 februari   Verbintenisgroep, 18.00 uur 

  3 maart   Bijbelkring, 19.30 uur 

  9 maart   Kring Centrum, 14.00 uur 
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Naar een tijdelijk nieuwe organisatievorm. 
 

In de laatst ledenvergadering november vorig jaar traden de ker-

kenraadsleden zuster Truus Bosch – Kramer en broeder Hans 

Fronczek af. Uitvoerig stonden wij stil bij het afscheid van Truus 

Bosch. Na de felicitaties stelden twee gemeenteleden zich be-

schikbaar te weten; zuster Hélène Kisjes en broeder Hans 

Fronczek.  Er werd aan de gemeenteleden gevraagd of zij wilden 

instemmen met een nieuwe vorm van kerkorganisatie waarbij de 

werkwijze van onderlinge samenwerking de nieuwe start zal zijn 

voor het nieuwe werken binnen onze geloofsgemeenschap. Ge-

vraagd werd in te stemmen met een tijdelijk interim bestuur in 

plaats van een kerkenraadbestuur. Zuster Marianne Phaff stelde 

zich beschikbaar als ondersteunend lid van het interim bestuur.  

Met unanimiteit van alle aanwezigen en degene die een machti-

ging afgegeven hadden kreeg het nieuwe interim bestuur de vol-

macht de nieuwe organisatievorm handen en voeten te geven, 

voorlopig voor de duur van een half jaar. Zij vormen het hart van 

de gemeente. Het vlees en het bloed zijn de gemeenteleden.  

Als interim bestuur willen wij op een inspirerend en positieve ma-

nier naar nieuwe geloofswegen zoeken. Dat betekent dat we de 

gemeente vragen met ons mee te denken over nieuwe eigentijdse 

kerkdiensten. Want zo luidt ons filosofie; als geloofsgemeenschap 

zijn we met elkaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

nieuwe vormen van onderlinge samenwerking. 

Hoewel we als gemeente kwetsbaar zijn wil het interim bestuur dit 

half jaar werken aan een bescheiden vitaal en eigentijdse toe-

komstvisie. Zo is ooit een christelijke gemeente begonnen en wij 

zijn hoopvol, dat dit opnieuw beginnen doorgaat tot op de dag van 

vandaag. 

Het interim bestuur;  Voorzitter Hélène Kisjes, externe contac-

ten en correspondentie, Penningmeester en secretariaat,  Hans 

Fronczek  en met ondersteuning van Marianne Phaff - Schaap 

Contactgegevens vindt u op het colofon. 
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Groeten uit Heiloo / Alkmaar 
 

Wat is er de laatste maand veel gebeurd! Zoveel, dat het al weer 

eindeloos lang geleden lijkt dat ik op 25 december in de kerst-

dienst in Breda voor ging. Drie dagen later reden de verhuizers 

voor en werd onze inboedel vakkundig ingepakt om een dag later 

in Heiloo te worden afgeleverd. 29 december rond een uur of vier 

stonden onze meubels min of meer op hun nieuwe plaats en lieten 

de verhuizers ons achter met stapels dozen om uit te pakken. 

Werk aan de winkel dus, want op 4 januari verwachtte de DG 

Alkmaar mij en er moest ook nog hard gewerkt worden aan de 

overdenking voor mijn intrede dienst op 10 januari. Mijn voor-

gangster ds. Carolien Cornelissen zou mij bevestigen als nieuwe 

predikant, maar helaas 

werd zij ziek. Gelukkig 

werd er een vervanger ge-

vonden. Bijzonder is het 

dat ik nu voor de tweede 

keer door ds. Ineke Rein-

hold bevestigd ben in een 

gemeente. Zij is ook voor 

de DG Alkmaar een ver-

trouwd gezicht. Vertrouwde gezichten zag ik ook tijdens mijn in-

trede dienst. Zowel uit de DG Breda als uit onze vriendenkring uit 

’s-Hertogenbosch hadden mensen de reis naar het noorden ge-

maakt om er bij te zijn. Dat vond ik erg leuk. 

 

In een nieuwe gemeente is weer even alles nieuw, niet alleen de 

mensen, maar ook de gewoontes. Daardoor word ik soms verrast 

door iets dat iedereen hier heel gewoon vindt. Je moet het maar 

weten dat de ARK niet het gemeenteblad is (dat heet hier Op 

Weg), maar de Alkmaarse Raad van Kerken. Omgekeerd kan iets 

dat ik als vanzelfsprekend ervaar verbaasde gezichten opleveren 

als ik er naar vraag. Ook in de gemeente zijn wij gehecht aan onze 

eigen ingesleten gewoonten en rituelen. Het leuke is dat al die 



 

8 

 

verschillen ons een spiegel voorhouden en ons de vraag stellen 

waarom wij eigenlijk doen wat wij doen.  

Het goede nieuws is dat ik hier in de regio veel op de fiets kan 

doen. Goed voor het milieu, goed voor mijn conditie en vooral: 

geen problemen om een parkeerplaats te vinden in de stad. Voor 

een beetje wind en regen ben ik niet bang, zeker niet met de 

mooie paraplu met standaard op mijn fiets die ik bij mijn afscheid 

van de DG Breda heb gekregen. Ik blijf er lekker droog onder. Hij 

leidt ook tot leuke gesprekken onderweg. “Hé, dat is handig, ik 

ben net een verzopen kat, jij blijft droog en je kan toch met twee 

handen aan het stuur fietsen”, of “mevrouw mag ik u iets vragen, 

waar heeft u die gekocht? Dat zou ook iets voor mijn oma zijn”. 

Ik word hier nog trendsetter. Zo strekt de zorgzame DG Breda ook 

in Alkmaar haar vleugels over mij uit. Dank daarvoor. Ik ben er 

erg blij mee. 

 

Inmiddels is het gewone 

leven weer begonnen. 

Twee keer per maand ga 

ik voor in een dienst en 

zo nu en dan moet er ook 

hier een stukje voor het 

gemeenteblad geschre-

ven worden. Ik bezoek 

kringen en vergaderin-

gen van commissies en ik zoek mijn weg naar de adressen waar ik 

op huisbezoek ga en als ik dan onder mijn paraplu waar de regen 

op tikt naar huis toe fiets dan denk ik soms even: “hoe zou het zijn 

in Breda?” 

Vrede en alle goeds, 

 

Louise Pondman  
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KRINGEN EN GROEPEN. 
 

Kring Centrum 
 

Op 13 januari kwam ons kleine kringetje weer bijeen. We zijn blij 

dat Anneke Wichers het stokje van Louise heeft overgenomen, 

zodat we zo toch gericht weer verder kunnen gaan. We waren met 

z’n vijven; ik kon een introducee vinden, die van origine Neder-

lands Hervormd is, doch door haar huwelijk R.K. is geworden. 

Dat geeft ook wat breedte aan de gesprekken. Van beide kanten 

was dit een geslaagde kennismaking. Maar nog meer aanvulling is 

welkom.... 

We zijn verder gegaan met het boekje over Anna Zernike. De 

daarin vetgedrukte vragen geven natuurlijk genoeg stof tot praten, 

met name “het in aanraking komen met andere culturen”, een ac-

tueel onderwerp in deze tijd.  

Op 10 februari komen we weer bijeen bij Talleke  Harmsen. 

Als iemand eens wil komen luisteren bij ons dan is zij of hij van 

harte welkom. 

 Toos  de Bussy 

                            

Verbintenisgroep 
De eerste keer in het nieuwe jaar heeft Jaap-Jan ons verrast met  

groenten en aardperen uit eigen tuin. We hebben heerlijk gegeten 

en ondertussen elkaar bijgepraat. 

We hebben deze avond, 13 januari, de  Open brief aan de Neder-

landse regering die de Broederschapsraad van de Algemene 

Doopsgezinde Sociëteit op 12 december 2015 heeft verstuurd   

(zie doopsgezind web) met elkaar besproken.  Frans had voor ie-

der een exemplaar uitgeprint.   

Hoewel  we ook onderling wel verschillen van inzicht hebben, 

zijn we het er met elkaar over eens dat de Broederschapsraad een 

signaal heeft afgegeven waar we het mee eens zijn.  Prima Broe-

derschapsraad !  We hebben discussie over  de haalbaarheid van 

mediation; we spreken onze bezorgdheid uit over het gekrakeel, 
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de rellen, de ophef  in plaatsen niet vér van ons vandaan. Ook wij, 

burgers laten de regering weinig beschaving zien.  Maar al pratend 

komen we ook tot de conclusie dat wij net als de Broederschaps-

raad vinden dat we niet dezelfde middelen als IS kunnen en mo-

gen gebruiken. We snappen en beseffen ook dat de reeds jarenlang 

bestaande conflicten in het Midden- Oosten niet eenvoudig op te 

lossen zijn. Maar van positief nieuws, van de resultaten van stille 

werkers en praters die op kleine schaal iets bereiken, onze media 

zwijgen in alle talen. Ook is er natuurlijk geen berichtgeving om-

trent  de stille diplomatie, waarvan wij aannemen dat een aantal 

diplomaten en politici die vol overtuiging  bedrijven. Daar kan 

niet over bericht worden. We spreken tegen elkaar uit dat hoogge-

plaatste diplomaten en ambtenaren soms niet kunnen praten over 

zaken, en dat het ook voor hen telkens weer een moeilijke en vaak 

ook ethische keuze is: wat zeg ik waar, wel of niet om kansen op 

gesprek / toenadering, uitwisseling van mensen mogelijk te ma-

ken.      

We hebben de antwoorden niet, we hebben samen nog de uitzen-

ding van KRO/NCRV van 24-12-2015 bekeken: “In het spoor van 

de vluchteling!” We constateren  (opnieuw)  hoe rijk we zijn in 

Nederland, dat we kunnen zeggen en denken wat we op ons hart 

hebben. Samen constateren we een gemis aan kwaliteit op allerlei 

gebieden in onze maatschappij.  Telt geld of is wellicht kwaliteit 

en ook “geluk” (dat is niet gelijk aan welvaart of geld)  een waar-

de,  waar we met elkaar meer aandacht aan moeten geven.   

We besluiten om de Broederschapsraad een korte brief te sturen 

met onze waardering voor hun initiatief. 

 

Zelf gaan we volgende keer op  24 februari  bij Wies en Frans  

aan de slag met nieuws:  Ieder brengt iets mee wat hem/haar trof 

in de krant. 

Namens de verbintenisgroep  

  Wies du Rieu. 
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Kring Tilburg 
 

We kwamen donderdag  21  jan. samen bij Tineke Muller in Loon 

op Zand. Alleen Alice v.Oort was verhinderd.  

Onderwerp: Hoofdstuk 4, Jeremia die God aanklaagt tegen zoveel 

onrecht.  Hoe erg hij het ook te verduren krijgt, hij blijft in ge-

sprek met God. En toch ondanks alle ellende verzoent hij zich op 

het eind met God. 

Ook het gedeelte over de overlevenden van de kampen was in-

drukwekkend. 

Wat ze ook meemaakten, ze bleven God aanroepen om steun 

Wat ze toch ook kracht gaf om het te kunnen blijven dragen. 

Een vriendin zei eens tegen mij: God hoeft geen verantwoording 

af te leggen en als het noodlot je treft, kun je niks anders dan het 

aanvaarden 

Na alle diepgaande gesprekken, was er tot slot nog een vrolijke 

noot want we mochten uit Tineke’s waardevolle bibliotheek zo-

veel boeken uitzoeken als we wilden. Nog meer liefhebbers kun-

nen bij haar terecht. 

Lees het volgende gedicht eens geheel en daarna nog een keer 

heel langzaam. 

EEN oud geding. 

 

Spelbreker die beslag legt op mij en mijn leven. 

voortaan iedere dag die gij mij zult geven, 

zal ik u haten, gij die mij klein gekregen hebt met uw liefde 

tot ik tegen dat gezag ben uitgevochten, 

tegen die naam niets meer vermag en uw genade slag aanvaard 

heb als uw zegen. God stikdonkere God.  

 

De volgende kringavond is op donderdag 18 februari in Waal-

wijk bij Alice v Oort. We beginnen met hoofdstuk 5: In opstand 

tegen onrecht.                                                        
Sietie Schermer  
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Bijbelkring Breda 
  

Op 6 jan. 2016, feest van “Drie Koningen” die het licht hebben 

gevonden-  begroetten we elkaar bij Talleke thuis. Na een korte 

onderlinge uitwisseling met elkaar over Kerst en Oud en Nieuw, 

openden we met elkaar weer dat oude boek. We keken nog even 

naar het einde van het Marcus evangelie waar we met Louise ge-

eindigd waren. We lazen met elkaar Marcus 16,1-8 en besloten 

om nu ook daar te stoppen… immers de verzen 9 -20 lijken een 

later en door iemand anders toegevoegd slot. We stonden stil bij 

de vrouwen die vol ontzetting het graf uiteindelijk verlaten, na de 

troostende en hoopgevende mededeling: ”Hij is hier niet …Hij 

gaat u vóór naar Galilea, zoals hij u gezegd heeft”.   Na wat heen 

en weer stoeien kwamen we tot het inzicht dat de vrouwen wel-

licht ontzet waren, dat ze niets aan de leerlingen vertelden omdat 

ze “stil”-vielen bij het ervaren van de grootsheid van God, bij dat 

de dood niet het einde is, niet Zijn einde was. In ons kleine groep-

je deelden we heel persoonlijke ervaringen, die mogelijk wat doen 

denken aan het huiverend ervaren, ontzetting, even stil vallen bij 

die grootsheid, die de vrouwen mogelijk bij het graf  hebben erva-

ren. Wat te denken, te ervaren als je na een flinke operatie je ogen 

open doet…Ik ben er nog….en ik zie een bekend gezicht dat me 

aankijkt. Of de stille verwondering bij de geboorte van een kind.  

De bergbeklimmer, die een bergtop bedwingt en in alle stilte daar 

even moet zijn, tot zich zelf moet komen, de ervaring even een 

plaats moet geven. Toch wel een kort en bijzonder slot van dit 

Marcus evangelie…. Wel passend wellicht bij het korte en bijzon-

der begin van dit evangelie.  We sloegen het begin er nog eens 

even op na en lazen met elkaar Marcus 1,9-11. Jezus laat zich do-

pen en wordt door God bevestigd, erkend in zijn wezen in zijn 

“zijn” : “Jij bent mijn enige zoon, een man naar mijn hart !” klinkt 

er vanuit de hemel en een duif daalt op hem neer.  Jezus kwam tot 

zijn kern, tot zijn wezen door zich te laten dopen door Johannes… 

Iets dat een ander mens aan de mens Jezus voltrekt. Een indruk-

wekkende gebeurtenis. Daarna zoekt  Jezus de stilte… moet ook 
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hij dit alles, deze ervaring even in alle stilte laten landen, tot zich-

zelf laten doordringen?                                                                                                                                   

Al pratend keken we nog eens naar dat toegevoegde einde: Mar-

cus16,9-20. Het lijkt of de schrijver, volgens diverse exegeten een 

ándere schrijver, zich duidelijk niet in het korte slot kan vinden. 

Hij voegt de verschillende verschijningen toe en laat  uiteindelijk 

zien dat de leerlingen niet kunnen geloven  dat Hij aan de vrou-

wen en anderen is verschenen.  “Het lijkt wel wat op Paulus”, op-

perde iemand en we doken met elkaar in de tekst over de bekering 

van Saulus tot Paulus. Saulus, vervolger van de jonge Christenen, 

wordt door God geroepen; hij heeft Het Licht gezien en is erdoor 

verblind, uit zijn doen ; wie God van aangezicht tot aangezicht 

ziet, wordt door het lichtvan  die goddelijke ervaring verteerd.   

Terwijl we de tekst verder volgden, lazen we dat hij door een án-

der mens (Ananias) weer tot zicht (inzicht) gebracht werd.  En wij 

bijbelkringleden?  Och we moeten af en toe elkaar even de ogen 

”laseren”: om de staar, onze blindheid, onze verblindheid door de 

ander te laten omvormen tot inzicht, tot licht en (op-)nieuw zicht 

in onze ogen ….  En we moeten elkaar toelaten, openstaan om dat 

te doen, zoals ook Jezus zich liet dopen door die ander…. We wa-

ren even stil – huiverend - over dergelijke zo treffende en actuele 

parallellen. 

Tot zover onze avonturen aan het begin van dit nieuwe jaar met 

het slot van Marcus.               

 

Op woensdag  3 februari om 19.30 uur komen we weer samen 

bij Talleke. Dan gaan we stoeien met de psalmen; een ieder brengt 

zijn of haar favoriete psalm in. Mocht u graag uw eigen psalm met 

ons willen delen, u bent van harte welkom.   

De keer daarop, 2 maart,  komen we bij Truus samen. 

 

Namens de Bijbelkring, 

Frans van Berkum 
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Eetgroep  

 
Verslag van de eetgroep van 22 januari 
  
Helaas konden de kinderen en hun ouders er door ziekte niet bij 

zijn. Iedereen beterschap! Toch is op vrijdag 22 januari de eet-

groep in kleine kring doorgegaan. Met een aperitief in de hand 

ontstond een levendig gesprek over ouders en familie. De hoofd-

schotel was een lasagneschotel met een bijpassende toma-

ten/mozzarella salade. Deze waren vrij snel verdwenen en ook het 

toetje smaakte wel. Vervolgens hadden we de tafel ontruimd om 

set! te gaan spelen. Een leuk spel voor de leeftijd van 10 tot 99 

jaar. De grijze massa werd stevig gestimuleerd en na een paar 

rondjes was de conclusie helder. Leuk en door de inspanning ook 

ontspannend. Iedereen bedankt voor deze gezellige avond. 
  
De volgende eetgroep is op vrijdag 19 februari in de vermaning 

aan de Chimburgalaan 98 in Breda. De inloop is vanaf 17.30 uur 

en de maaltijd begint om 18.00 uur. Tussen het hoofdgerecht en 

het toetje willen we het hebben over: “Waar, hoe, van wie en 

wanneer ontvang je barmhartigheid?” in alle vormen, groot en 

klein. 
  
Je bent van harte uitgenodigd om mee te eten. Om de kosten hoef 

je het niet te laten (€ 3 per persoon) en ook jij moet toch eten? 

Meld je wel even van te voren aan bij David Peters, zodat de kok 

weet voor hoeveel mensen er gekookt kan worden.  

David is telefonisch te bereiken op 06-51599043 of via zijn e-mail 

davidenkim@telfortglasvezel.nl.   
  

Joop van der Mei 

 

 

 

 

 

mailto:davidenkim@telfortglasvezel.nl


 

15 

 

Jogchum Dijkstra  
 

In de Leeuwarder Courant van 19 januari 2016 staat de overlij-

densadvertentie van Jogchum Dijkstra. Hij is 73 jaar geworden. 

Jogchum was vanaf 1968 predikant in achtereenvolgens Giet-

hoorn, Broek op Langewijk-Nwe Niedorp-Twisk/Abbekerk,  

Nijmegen-Den Bosch en Veenwouden-Zwaagwesteinde-

Buitenpost, tot hij in 1992 getroffen werd door een hersenbloe-

ding en later ook nog een hartaanval. Sindsdien woonde hij in 

Akkrum. Hij schreef gedichten en teksten voor liedjes, Fries zo-

wel als Nederlands. Voor het jubileumboekje 50 jaar DG Buiten-

post, Open en gastvrij, had hij een prachtig gedicht gemaakt: 'Lie-

ve kerk'. 

Op kerkenraadsvergaderingen en in de Ark haalde ik nog weleens 

gedichten aan uit de bundel “de Veerman” van Jogchum. 

 

Marjolijn van Hilten 

 
In aanraking met de doopsgezinde Gemeente Breda e.o. 

 
Ja, je hebt van een Gemeente afscheid genomen en je komt er 

weer mee in aanraking. De redactie en de bestuursleden vroegen 

me om weer in de ARK te schrijven.  

Het eerste waar ik in 2015 door aangeraakt werd was het bericht 

dat Louise me meldde dat ze in Alkmaar genoemd was. Heel fijn 

voor haar, maar jammer voor Breda e.o. want uit ervaring weet ik 

hoe moeilijk het is predikanten/voorgangers te krijgen voor kleine 

gemeenten in zulke uitgestrekte gebieden en dan nog voor 30%. 

Daar hoort veel liefdewerk bij. 

 

Louise opperde daarom het idee een ledenpredikerscursus in Bra-

bant te starten. Die kwam er. De Gemeenschap voor Doopsgezind 

Broederschapswerk (GDB) betaalde de docenten en de doopsge-

zinde Zending (DZ) betaalde de reiskosten van de docenten hier-

voor en het kerkje in Engelen werd ons door de PKN gratis ter be-
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schikking gesteld om er te zijn en in te oefenen, terwijl Louise de 

catering op zich nam en ik de coördinatie. 

De cursus bestond uit 5 avonden en één hele zaterdag. Iedere cur-

sist had voor zichzelf een Bijbelgedeelte uitgekozen dat hem/haar 

aansprak. Twee avonden werden besteed aan het ontdekken wat 

die tekst aan diepere lagen had en hoe je dat met behulp van de  

concordans en Bijbelteksten met eenzelfde woord kon ontdekken. 

En door die diepere lagen te ontdekken kon je ook ontdekken wat 

die tekst nu met het leven van hier en nu te maken had. Bijbelse 

verhalen bleken helemaal niet waar gebeurd te hoeven zijn om 

tóch wáár te kunnen zijn. Op een andere avond ontdekten we hoe 

dichters en liedschrijvers zich met de door jou gekozen tekst had-

den bezig gehouden en welk accent zij daarin gelegd hadden. We 

ontdekten ook dat een dienst in de eerste plaats een je openen is 

voor de Onbenoembare kracht die we God noemen. Dat openen is 

soms ook worstelen om jouw plek in de schepping weer te erva-

ren. Je medemens als medeschepsel te ervaren. Samen te horen, 

samen kracht te ontvangen om het leven in de wereld weer aan te 

gaan. Voor dit samen God ervaren en dit samen horen  bleek een 

bepaalde ordening nodig. En doopsgezinden bleken de meest een-

voudige ordening te hebben als je het vergeleek met andere chris-

telijke kerkgenootschappen. Voor de  vierde avond hadden de 

deelnemers gebeden gemaakt zoals ze die in hun dienst wilden 

bidden. De docent Renata Barnard had voor die avond ook haar 

gebed gemaakt: 

 

Eeuwige, onze God, die ons nabij wil zijn altijd weer 

Wees ook bij ons deze avond als we onze kwetsbaarheid tonen 

in het gesprek en als wij hier staan en tot u bidden 

Help ons vertrouwen te hebben in onszelf en maak ons open en 

ontvankelijk voor u en voor elkaar door Jezus Christus onze Heer 

Amen 

 

En ze vertelde dat we die avond een avond van gebed zouden 

houden. Ieder zou zijn/haar gebed bidden. Het werd een intense en 

ontroerende gebedsavond. Alleen af en toe werd er wel op gewe-
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zen dat de voorganger ook te verstaan moest zijn. Dat herken ik 

ook van mezelf want als je bid gaat je hoofd naar beneden en ver-

geet je in de microfoon te  spreken. 

Ondertussen kon er met de diverse docenten gemaild worden om 

hulp bij de keuze van de liederen. Of om reactie gevraagd worden 

op de preek die ondertussen in wording was. Iedere avond werd 

aan het eind van de avond aan cursisten de gelegenheid geboden 

stem en houding te oefenen vanaf de plek waar men voorging. 

Uiteindelijk kwam de afsluitende zaterdag waarin alle cursisten 

hun preek hielden en geëvalueerd werden door medecursisten en 

docenten. 

Joop van de Mei is met zijn dienst al voorgegaan in Breda en ik 

raad iedereen aan om te komen luisteren als binnenkort Rinske 

Pfaff met de door haar gemaakte dienst in Breda voorgaat! 

 

We hopen in de herfst een dergelijke cursus te herhalen in Zuid 

Nederland Zeeland. Die zal óf in Rotterdam of in den Haag plaats 

vinden. Al naar gelang de plek waar de cursisten vandaan komen. 

Wie daar aan mee wil doen, melde zich bij mij:  

reinhold8@chello.nl. (coördinator namens de GDB). 

 

Ja, en toen zou ik, omdat ik Louise kende, als gast naar haar intre-

de in Alkmaar gaan. Omdat de doopsgezinde gemeente Alkmaar 

vacant was, ben  ik daar een aantal keren in 2015 voorgegaan. 

Carolien Cornelissen de voorgangster van Louise in Alkmaar zou 

Louise bevestigen. Maar die werd de dag voor de bevestiging ziek 

en toen kwam er opeens een telefoontje of ik de taak van Carolien 

over kon nemen en was ik opeens in Alkmaar om Louise in haar 

tweede gemeente te bevestigen en ontmoette daar in Alkmaar tot 

mijn blijdschap weer de gemeenteleden uit Breda… 

 

Ondertussen maak ik ook nog deel uit van de commissie tot ver-

koop van het kerkgebouw. Omdat ik ver weg woon, heeft Frans 

van der Sluis met de makelaar gesproken die een zoon is van zr. 

De Bussy. Af en toe blijken er in de gemeente toch weer aarzelin-

mailto:reinhold8@chello.nl
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gen, wat het werk er niet duidelijker op maakt. Al begrijp ik die 

aarzelingen wel. Tot zover mijn aanrakingen met Breda e.o.  

 

Ineke Reinhold 

 
1 De GDB is een vereniging van leden van overal uit de Broederschap waar de Gemeente Breda 

e.o. lid van is. De GDB heeft in de Broederschap o.a. destijds de  Broederschapshuizen, opgericht 
en heeft aan de wieg gestaan van de AKC. Nu die zelfstandig opereren geeft de GDB de mappen uit 

die tot gesprek in kringen uitnodigen. Het thema van dit jaar is: “ Geroepen om te leven! Gescha-

pen naar Gods beeld”. Verder ondersteunt de GDB het houden van Bijbelkringen in vacante ge-
meenten. En biedt Retraites en Ledenpredikerscusussen aan.  

 

 

Open brief aan de Nederlandse regering  

 
De Broederschapsraad van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 

heeft een open brief gestuurd aan de Nederlandse regering, naar 

aanleiding van de oorlogstaal die door bewindslieden wordt gebe-

zigd en de mogelijke deelname aan bombardementen op IS-

stellingen.    

 

Geachte excellenties, geachte volksvertegenwoordigers, 

 

Met stijgende verontrusting verneemt het bestuur van de doopsge-

zinde geloofsgemeenschap in Nederland het gemak waarmee be-

windslieden uit de Nederlandse regering en anderen woorden als 

oorlog in de mond nemen en ook het gemak waarmee het bombar-

deren van IS-stellingen als dwingende mogelijkheid wordt voorge-

steld. 

 

De doopsgezinde geloofsgemeenschap heeft vanouds het vredes-

getuigenis van eminent belang gevonden om de conflicten die er 

in de wereld zijn te benaderen. Geweld ziet zij niet als middel om 

conflicten in te gaan, laat staan om conflicten te beëindigen. Welk 

vredesproces dan ook: politiek, menselijk, godsdienstig, het zal 

niet met geweld tot stand kunnen komen. 
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Het bombarderen van doelen op de grond zal niet kunnen zonder 

het verlies van mensenlevens, levens van mensen die vaak niets 

met het conflict te maken hebben. 

 

Wij zien de ernstige gevolgen van de gewelddadige aanslagen in 

Syrië en Irak en buiten Syrië tot in Europa toe. Wij begrijpen ook 

de verontwaardiging daarover. Ook wij kunnen geen enkel begrip 

opbrengen voor de door IS en andere groepen gepleegde ver-

schrikkelijke aanslagen, executies, vervolging en onderdrukking. 

Maar wij beseffen ook dat de conflicten in het Midden-Oosten, die 

al zovele jaren in hevigheid worden gevoerd en die vele slachtof-

fers met zich meebrengen, niet eenvoudig op te lossen zijn. Wij 

geven in overweging om niet dezelfde middelen te gebruiken als 

de tegenstanders die bestreden worden. In onze samenleving moet 

het mogelijk zijn om vreedzame middelen te gebruiken, die men-

sen bij elkaar brengen en niet nog verder uit elkaar drijven. 

 

Voor de mensen in het Midden-Oosten, met name in  Syrië, Irak, 

Libanon, Jordanië en Turkije zijn politieke en humane stappen 

nodig, die vertrouwen wekken, en die de basis kunnen zijn van een 

toekomst in deze landen, het liefst gebouwd op democratie en het 

respecteren van mensenrechten. Hulpwerk voor de slachtoffers 

van dit drama, steun aan organisaties die dit nastreven en het sti-

muleren van dialoog tussen de partijen zouden kernen van beleid 

behoren te zijn in plaats van de retoriek van oorlogstaal.   

 

Een regering die spreekt in termen van oorlog, spreekt niet na-

mens ons. 

Een regering die deze conflicten met geweld wil oplossen, doet dit 

niet namens ons. 

 

Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. 

 

F. Dukers, voorzitter            H.W. Stenvers, algemeen secreta- 

   ris/directeur 
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Geweld(loosheid)  

 

We leven in een verwarrende wereld, het lijkt erop dat niets meer 

is zoals wij vroeger dachten dat het was.  

Niets is minder waar. In Europa hebben we twee wereldoorlogen 

meegemaakt met de vele slachtoffers, heftige bombardementen 

waar hele steden in puin gegooid werden. Wrede veldslagen met 

vele doden. U gelooft toch niet dat dat zonder vele burgerslachtof-

fers ging?  

Tijden die we echt niet terug willen!.  

We hebben de tachtigjarige oorlog gehad met de bittere strijd tus-

sen de godsdiensten, Rooms Katholiek tegen Protestant. Maar ook 

tegen anders denkenden die afweken van wat machthebbers dach-

ten dat de norm was. Bezie de Middeleeuwen waarin heksen ver-

brand werden, niet op basis van bewijs maar ingegeven door on-

lustgevoelens van anderen. Denk ook aan geleerden uit die tijd die 

durfden beweren dat niet de Zon om de Aarde maar de Aarde om 

de Zon draaide en dit met hun leven moesten bekopen.  

Ga terug naar de oudheid, de Grieken en Romeinen die te vuur en 

te zwaard hun gebied uitbreidden  

Lees in het oude testament hoe de volkeren in het Midden Oosten 

elkaar bestreden en er niet voor terugschrokken om hele gemeen-

schappen een kopje kleiner te maken.  

Is het dan nu zo heel anders? Bedenk dan dat er begin 17e eeuw 

een Katholiek priester, Menno Simons was die zich heftig verzette 

tegen het geweld uit die tijd. Zich in 1535 opnieuw liet dopen. 

Hierdoor kwam het tot een heftig conflict met de Katholieke Kerk. 

Dit leidde tot zijn afscheiding en de vorming van nieuwe geloofs-

gemeenschappen in Noord Oost Nederland en Noord Rijnland 

Westfalen.  

Hij was strikt in de leer maar ook in zijn geloof in geweldloos-

heid.  

Kijk dan naar het geweld en de onderlinge haat in het Midden-

Oosten. Een kwaad dat zich dreigt uit te breiden naar Noord- en 

Midden-Afrika Dit kwaad klopt ook op de poorten van West en 

Midden Europa. Dus ook op onze “veilige” deuren. van de Euro-
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pese Unie Niets is zo aanstekelijk als om je hiertegen te wapenen. 

Maar past dit ook in ons gedachtegoed, gebaseerd op het geloof 

van Menno Simons, de grondlegger van ons Doopgezind denken?  

Nee!  

Het past ons niet om impulsief naar de wapens te grijpen, er mee 

in te stemmen dat de bommenluiken van onze vliegtuigen worden 

opengezet!  

Nee! Lieve mensen die dit lezen, aan ons is het om, vanuit ons ge-

loof, te staan voor geweldloosheid en verdraagzaamheid. Geef de 

mensen die het geweld ontvluchten een eerlijke kans! Vanuit deze 

overpeinzing sta ik als voorzitter van uw Gemeente achter de 

“Open brief aan de Nederlandse regering “ van het Bestuur van de 

Algemene Doopsgezinde Sociëteit.  

Hélène Kisjes 

 

Weg van de Tora en studieweekend Fredeshiem. 

 
Voorjaar 2016 verschijnt deel 4 van de serie Weg van de Tora. In 

deze serie zijn artikelen gebundeld die drs. Dodo van Uden gedu-

rende de jaren 1994 tot en met 2011 schreef voor het toenmalige 

Algemeen Doopsgezind Weekblad (nu Doopsgezind NL). In ieder 

deel (er zullen vijf delen verschijnen) worden verschillende on-

derwerpen uit de vijf boeken van Mozes (Genesis tot en met Deu-

teronomium) behandeld  aan de hand van  klassieke joodse  uit-

leggingen en commentaren.  

Aansluitend op het verschijnen van deel 4 van Weg van de Tora 

wordt op 15 en 16 april 2016 een studieweekend gehouden op 

Buitengoed Fredeshiem. Dit weekend staat onder leiding van drs. 

Dodo van Uden (theologe, gespecialiseerd in het Oude Testament 

en het rabbijnse Jodendom) en een van de andere leden van de 

Commissie Joden-Christenen. We bestuderen gezamenlijk enkele 

artikelen over Sodom en Gomorra (Genesis 18-19). 

Tijd: Vrijdag 15 april vanaf 17.00 uur t/m zaterdag 16 april tot 

16.00 uur,  
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Plaats: Buitengoed Fredeshiem,  Eiderweg 2, Steenwijk- De Bult. 

www.fredeshiem.nl 

 

Kosten: €130,-- p.p. (2-pk); €145,-- p.p. (1-pk), inclusief over-

nachting, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee. NB. Bij de kosten is 

tevens inbegrepen een exemplaar van deel 4 van Weg van de To-

ra. 

 

Aanmelden en/of  informatie: 0521 53 51 00; info@fredeshiem.nl 

Ook belangstellenden die niet aan een of meerdere van de vorige 

studieweekends hebben deelgenomen zijn van harte welkom. 

Het binnenkort te verschijnen deel 4 van de serie is, net als de an-

dere delen, te bestellen als E-book of Print on demand "Weg van 

de Tora", bij de ADS (020-6230914 of ads@doopsgezind.nl). De 

kosten per deel zijn  € 7,-. De vijf delen tezamen kosten € 30,-. Op 

http://www.doopsgezind.nl/text  kunt u een gratis “proefboekje” 

downloaden. 

 

De serie Weg van de Tora wordt uitgegeven door de ADS, op ini-

tiatief van de “Commissie inzake de verhouding Joden-

Christenen”. Deze ADS-commissie heeft als doel de bestudering 

van Oude Testament  en Jodendom binnen de Broederschap te 

stimuleren. Zij doet dat o.a. door het verzorgen van studiemateri-

aal voor bijbelgroepen. 

De Tora is in de christelijke traditie dikwijls gezien als 'de wet ', 

waarmee de werkelijke betekenis als 'onderwijzing, lering 'uit het 

oog werd verloren. Je zou kunnen zeggen, men raakte hierdoor 

'weg 'van de Tora. De bedoeling van de serie Weg van de Tora is 

bij te dragen aan het terugvinden van de oorspronkelijke betekenis 

van de Tora: een wegwijzer voor het leven. 

 

Hans Fronczek 

 

 

 

 

http://www.fredeshiem.nl/
mailto:info@fredeshiem.nl
mailto:ads@doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=2549#1014
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Winterprogramma Remonstrantse Gemeente Breda: 

 

8 februari  Expeditie Beter Nederland  19.30 uur 

Hoe gaan wij om met de bekende Nederlandse hoofdpijndossiers? 

Conformistisch, zegt de documentaire Expeditie beter Nederland 

(VPRO 2012). In het buitenland hebben gedurfde besluiten op ba-

sis van gewaagde visies tot spectaculaire resultaten geleid. Zo stu-

ren ze in Noorwegen hun hulpbehoevende ouderen naar het zon-

nige Spanje en besparen daarmee veel geld. In Finland hebben ze 

het beste onderwijs van Europa. Onderwijzers daar zijn verplicht 

een universitaire opleiding te hebben genoten. Wie lesgeeft heeft 

de status van arts. In Nieuw-Zeeland nam de overheid de markt 

voor medicijnen over, zette de farmaceutische industrie buiten 

spel en maakte de gezondheidszorg daarmee een stuk betaalbaar-

der. In Duitsland zet men groots in op duurzame industrie, € 300 

miljard wordt er per jaar mee verdiend en er zijn al 380.000 banen 

mee gecreëerd. Waar wachten we nog op om deze gidsen te vol-

gen? Mw. Dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck begeleidt deze avond. 

 

21 maart De noodzaak van een utopie  19.30 uur 

“We moeten opnieuw utopisch leren denken” stelt Rutger 

Bregman in de Tegenlicht documentaire (VPRO 2014) “We zijn 

rijk, veilig en gezond, maar leven toch in een tijd van onbehagen. 

Steeds meer mensen verlangen naar vroeger, naar een “Gouden 

Tijdperk” dat eigenlijk nooit heeft bestaan”. Waar komt die nos-

talgie vandaan?  De jonge historicus en columnist (Volkskrant, De 

Correspondent, The Washington Post) Rutger Bregman (1988) 

kijkt naar de wording van wat Paul Schnabel ook wel het ‘met-

mij-gaat-het-goed-maar-met-ons-gaat-het-slecht-gevoel’ heeft ge-

noemd. Nederlanders zijn individueel gelukkig, maar maken zich 

collectief zorgen over de toekomst, hun land en de wereld. “Wat 

wij nodig hebben”, zegt Bregman, “is een utopie”.  

Dr;. T.J. Barnard begeleidt deze avond. 
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Collecten. 

 
In de afgelopen periode was de opbrengst van de collecten in 

onze gemeente op:                  
  6 december  € 33,20 voor ons adoptiekind  en € 29,80 eigen ge-

meente   

16 december  € 56,--  Advent avond en afscheid van ds. Louise 

Pondman 

25 december  € 65,-- voor wereld werk   € 60,40 eigen gemeente   

17 januari 2016  € 17,-- Wereld Broederschap en €  8,50 eigen 

gemeente  

Wij willen u heel hartelijke bedanken voor deze gaven. 

 

Ook vrijwillige gaven zijn welkom. U kunt uw gaven, met 

vermelding voor welk doel, overmaken op: 

 

ABNAMRO  Bank    NL 52 ABNA 05201 560 13 

ING Bank     NL 48 INGB  0001 1055 38 

 
Hans Fronczek 

 

Wij feliciteren de jarigen in onze gemeente 
 

24 februari   zr. E.H. Hoeven-Jongman 

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

  1 maart   br. J.P. Mei 

11 maart   zr. A. Coblens-Blei 

13 maart   br. M. Vink 

22 maart   zr. E. Jaspar-v.d. Stad  

28 maart   br. W.J. Poessé  

31 maart   dhr. E.W. Dijk   

31 maart   zr. H. Wouda 
 


