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Overdenking 

 
Vrijzinnige dopers? 

 

Een tijdje terug was ik op een studiedag voor vrijzinnige predi-

kanten. Een druk bezochte en gezellige bijeenkomst, die ook nog 

leerzaam en inspirerend was. Het ging – hoe kan het ook anders – 

over Vrijzinnig Geloven en wat dat dan inhoudt. Wat mij ook op 

deze bijeenkomst weer opviel, is dat doopsgezinden een wat dub-

bele houding hebben tegenover vrijzinnigheid. Aan de ene kant 

afficheren we ons graag als vrijzinnig, maar te midden van vrij-

zinnige Remonstranten, NPB-ers of Vrijzinnig Protestanten, zijn 

we doorgaans wat gematigder in onze opstelling. Zo voelde ik me 

die middag tussen al die overtuigde vrijzinnigen, niet zo heel erg 

vrijzinnig, terwijl ik me in gezelschap van mensen uit meer be-

houdende kerken juist heel erg vrijzinnig voel.  

Even later werd ik uitgenodigd voor een doopsgezinde bijeen-

komst, waarop het ook al ging over vrijzinnig geloven. En weer 

proefde ik die dubbele houding. In het programma werd er impli-

ciet vanuit gegaan dat wij doopsgezinden vrijzinnig zijn. Maar 

meteen kwam de vraag op tafel: wat is dat dan: vrijzinnig? En hoe 

passen wij in dat plaatje?  

 

Meestal definiëren we onze doperse vrijzinnigheid als iets wat we 

niet zijn. We lezen de bijbel niet letterlijk, we hebben geen dog-

ma’s, we hebben geen voorgeschreven belijdenis. Maar bij de 

vraag wat we dan wel geloven, staan we wel eens met de mond 

vol tanden. ‘Bij ons mag je geloven wat je wilt’, zeggen we, vrij-

heid! Dat is heel mooi, vrijheid in geloven, maar daar hoef je niet 

doopsgezind voor te zijn. In de grondwet staat een artikel over 

godsdienstvrijheid: je mag in Nederland geloven wat je wilt. In 

God, Allah, Boeddha, in het Vliegend Spaghettimonster (Pastafa-

ri’s), de mens, in jezelf, of helemaal nergens in.  
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Bij doopsgezinden mag je dan wel geloven wat je wilt, je zult on-

der doopsgezinden opvallend weinig mensen aantreffen die ido-

laat zijn van de profeet Mohammed, of actief zijn in de ‘Abortus 

is moord’-beweging. Kennelijk is er wel een grens aan wat doops-

gezinden geloven. Of moeten we niet spreken van een grens, maar 

van een grote gemeenschappelijke deler? Maar wat is die gemeen-

schappelijke deler? Wat delen we als doopsgezinden wèl in het 

geloof en wat niet? Hoe geef je antwoord aan een iemand die jou 

vraagt wat doopsgezind is, zonder te beginnen met wat het niet is? 

Hoe vertel je wat jou in het doopsgezinde geloof aanspreekt? Dit 

zijn vragen die gaan over de doopsgezinde identiteit. Vragen die 

in ons tijdsgewricht passen. Overal zijn mensen bezig met de 

vraag naar hun identiteit als groep. Niet alleen doopsgezinden, ik 

hoor ook van collega’s uit andere kerkgenootschappen dat zij be-

zig zijn met dit onderwerp.  

Maakt vrijzinnigheid deel uit van de doperse identiteit of niet?  

 

Soms heb ik het gevoel dat wij 

niet zo goed passen in dat sche-

ma vrijzinnig tegenover ortho-

dox, want daarbij gaat voor een 

groot deel over geloofsinhoud, 

over wat we geloven, terwijl het 

voor mij bij doopsgezind zijn 

vooral gaat over hoe we geloven 

en wat onze uitgangspunten zijn. 

Is onze lijfspreuk niet dat Christus ons fundament is? We staan 

ergens op, namelijk op het fundament dat Christus is. Vandaaruit 

bezien we de wereld, onszelf, onze medemens, in relatie tot el-

kaar, tot God. Dat inspireert ons tot handelen. Grote handelingen, 

maar vooral ook de kleine dagelijkse handelingen, waaruit eerlijk-

heid spreekt, oprechtheid, ruimte voor verschillende inzichten, 

zorgzaamheid, onderlinge gelijkheid, verantwoordelijkheid. Van-

wege die nadruk op leven en handelen, noemen we onszelf ‘doe-

ners’.  
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Natuurlijk zijn we niet alleen doeners, we zijn evengoed denkers 

en dromers. We doen, denken en dromen niet alléén, maar samen, 

omdat we geloven dat we onlosmakelijk verbonden zijn met el-

kaar en met God. Zo zijn we samen op reis door het leven, waarbij 

Christus behalve ons fundament ook onze reisgids is.  

Is dat vrijzinnig? Is dat exclusief doopsgezind? Ik weet het niet. Ik 

weet wel dat ik me in deze manier van geloven thuis voel, dat ik 

me in deze gemeenschap thuis voel en dat ik graag met jullie on-

derweg ben.  

Hoe ziet u uzelf als doopsgezinde? In hoeverre herkent u zich in 

mijn woorden hierboven? Wat is voor u typisch doopsgezind? 

Hoe vrijzinnig ervaart u zichzelf? Een nadenker (tje) dus……… 

 

Carolien Cornelissen, predikant van de Doopsgezinde 

Gemeente Utrecht. 

 

 

 

 
 

 

AGENDA  

 
Eetgroep                  22 april, 20 mei  

Bijbelkring                6 april  

Kring Centrum        13 april, 11 mei  

Kring Tilburg          21 april, 19 mei  

Verbintenisgroep     13 april, 11 mei 
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Pieter Messie 

 

Rotterdam 27 oktober1923                     Breda 10 maart 2016 

  

Weduwnaar sinds 19 november 1974 van 

Eva Renée Messie-Oschsner 

 

Onze oud predikant Pieter Messie is niet meer bij ons. 92 jaar lang 

heeft hij zijn stempel op onze maatschappij gedrukt. Van de eerste 

25 jaar weten we weinig, behalve uit zijn studententijd. Daarvan is 

bekend dat hij met zijn mede studenten regelmatig in heftige dis-

cussies gewikkeld is geweest over geweldloze weerbaarheid. In 

die tijd uiterst actueel, het was immers midden in de tweede we-

reldoorlog. 

 

In 1949 wordt hij, na afronding van z’n studie werkzaam, als pre-

dikant bij de Doopsgezinde Broederschap.  

Zijn eerste vier jaar is hij beroepen in de gemeente Terhorne in 

Friesland.  

Dan wordt hij door de Doopsgezinde Zendingsraad uitgezonden 

naar Nieuw Guinea waar hij samen met Hervormden en Gerefor-

meerden een Evangelisch Christelijke kerk heeft gesticht. Zelf 

zegt hij hierover, het was zwaar werk, niet alleen vanwege het 

klimaat maar ook door de totaal andere manier van denken door 

de mensen daar. 

 

In 1956 wordt hij beroepen bij de Doopsgezinde Gemeente in 

Drachten. Daar blijft hij niet lang, want in 1959 wordt hij beroe-

pen als predikant bij de Gemeenten Breda en Dordrecht.  

Onze beide Gemeenten hadden toen ongeveer 600 leden, met de 

gezinsleden meegerekend was z’n schatting, ongeveer 1300 zie-

len. 

14 december 1984 viert hij z’n 25 jarig jubileum als predikant.  

Hij maakt dan melding van een gespreksgroep waar ze het hadden 

over de Gemeente van de toekomst. Ook toen al iets dat ons bezig 

hield.  



 

5 

 

Ook voor onze kinderen gaf hij, bij hem thuis, catechisatie. Mijn 

dochter heb ik gevraagd hoe zij hem zag. Haar korte maar krach-

tige omschrijving: Een aardige man die heel veel wist en  alleen 

woonde met heel veel boeken om zich heen. 

 

Hij gaat  niet meer weg. Tot aan z’n emeritaat is hij onze voor-

ganger gebleven.  

Hoewel ik wil dat liever anders  omschrijven.  

Hij is de kapitein op onze Ark geweest die ons scheepje door vele 

mooie maar soms ook roerige jaren heeft gestuurd.  

Ook in de jaren dat hij rust mocht nemen heeft hij nog vele preek-

beurten bij ons mogen vervullen. 

 

Een opmerking van hem, die hij zelf gekregen had van een be-

jaard gemeentelid,  wil ik nog aan u kwijt:  

Een dominee moet de Gemeente zo goed activeren dat hij zichzelf 

overbodig maakt. 

 

 

 

Wij hebben afscheid genomen van een in-

spirerend mens die er altijd, met hart en 

ziel, voor onze Gemeenten is geweest. 

 

      Petra Hélène Kisjes 
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Kerkdiensten Breda  

 

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

zijn op: 

 

10 april  ds. Thomas Smink 

24 april  ds.  H. Wouda 

  8 mei  Hans Fronczek 

15 mei  PINKSTEREN Schalmdienst in de Cimburgalaan 

22 mei  ds. N.J. Cuperus 

  5 juni  Lianne van der Wel –Reeuwijk 

 

Wilt u een kerkdienst bijwonen en heeft u vervoerproblemen, 

dan kunt u contact opnemen met Marjolein Peters:  

tel. : 0162 – 47 03 24 of marjolein.peters.mathijsen@planet.nl..  

 
Koffiedienst Breda: 
 

10 april  zr. S. Schermer  

24 april  zr. H. Kisjes 

  8 mei  zr. M. Peters 

15 mei  PINKSTEREN 

22 mei  zr. M. Phaff 

  5 juni  zr. S. Schermer 

 

 

Gemeentelid van dienst: 
 

10 april  zr. M. Phaff  

24 april  zr. S. Schermer 

  8 mei  zr. H. Kisjes 

15 mei  PINKSTEREN 

22 mei  zr. M. Peters 

  5 juni  zr. M. Phaff  

 

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

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

  1 mei    Mw. ds. M.J.Wassenaar 

15 mei   ds. M.E. Rosen Jacobson-van Dam, Pinkseteren 

    Schalmdienst. 

29 mei    ds. A.N.Verheul 

 

 

 

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: 

 

10 april   Meditatieve dienst o.l.v. Trudy Molenaar 

24 april   Muziek op zondag: Pianist Daniel v.d. Hoeven 

  1 mei   Ds. R. Knijff 

15 mei   Ds. R. Knijff Pinksteren 

29 mei    Doopsgezinde dienst 

  5 juni   Ds. R. Knijff , Heilig Avondmaal 

 

 
Adreswijziging: Zr. E.H v.d. Hoeven-Jongman is in fe-

bruari  verhuisd van het ene verzorgingstehuis naar het 

andere (het oude moet dicht).  

Ze woonde in De Werve in Breda maar haar nieuwe 

adres is: De Breedonk, Willem van Oranjelaan 17, 4837 

AJ Breda 
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Van het bestuur. 
 

Op 17 maart vergaderde het bestuur. Naar aanleiding van de le-

denvergadering op 8 maart j.l. werd er gesproken over het kerkge-

bouw. Wat betekent het als we het gebouw verkopen en wat als 

we het voorlopig houden. Er zal geprobeerd worden om twee zo 

compleet mogelijke plaatjes te schetsen, zodat daarna een meer 

gefundeerde beslissing genomen kan worden door de ledenverga-

dering. 

Onze financiële administratie zal binnen afzienbare tijd door de 

ADS gedaan worden omdat we daar zelf de mensen niet meer 

voor hebben. Zij zullen dus ook de financiële jaarstukken maken 

voor de algemene ledenvergadering. Zoals het er nu uit ziet, zijn 

die stukken op z’n vroegst in de zomer beschikbaar. In verband 

met vakanties is dat geen goede periode om de leden bijeen te 

roepen, daarom heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering 

na de zomer te houden. Dat is niet gebruikelijk, maar nood breekt 

wetten. U hoort tijdig welke datum gepland is. 

Dit jaar zijn er nog drie doopsgezinde diensten in Engelen: 29 

mei, 14 augustus en 30 oktober. Er wordt gewerkt aan het vinden 

van predikanten voor 29 mei en 14 augustus, en organisten voor 

29 mei en 30 oktober. Op 30 oktober zal helaas de laatste doops-

gezinde dienst in Engelen gehouden worden, niet alleen omdat de 

menskracht ontbreekt, maar ook omdat er praktisch geen doops-

gezinde kerkgangers meer zijn. Er komt dan een einde aan vele ja-

ren van doopsgezinde diensten in het mooie kerkje in Engelen, het 

bestuur hoopt dan ook dat we die laatste keer met velen zullen 

zijn. 

Ons kerkblad De Ark heeft een nieuwe eindredacteur nodig. Zr. 

Marjolijn van Hilten heeft een lange periode dit werk uitstekend 

en met veel enthousiasme gedaan, maar heeft nu aangegeven dat 

ze er echt mee stopt. We zijn dus dringend op zoek naar een op-

volg(st)er. De Ark is een onmisbaar deel van het cement dat onze 

gemeente bij elkaar houdt, dus aarzel niet om u te melden bij het 

bestuur voor deze belangrijke taak. 
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De Schalmdienst met Pinksteren zal gehouden worden in het 

Doopsgezind Centrum, nadere bijzonderheden kunt u vinden in de 

Ark. 

Verder zijn we op zoek naar iemand die onze gemeente wil en kan 

vertegenwoordigen bij de Broederschapsvergaderingen en de Ring 

en daarvan een kort verslag in De Ark kan schrijven. Het is be-

langrijk voor onze gemeente om contact te houden  binnen de 

Broederschap, zeker nu de situatie van onze gemeente zorgelijk is. 

Als u dit op u wilt nemen kan het bestuur u meer informatie ver-

schaffen. 

Naast de taken en organisatie van het bestuur, spraken we kort 

over de komende startzondag op 11 september. Vorig jaar zijn we 

gaan varen in Breda en we willen ook dit jaar weer iets organise-

ren voor jong en oud waarbij ontmoeting centraal staat; hou dus 

de berichtgeving in De Ark in de gaten. 

De volgende vergadering is gepland op 15 april.  

Het is onze bedoeling om iedere keer na een bestuursvergadering 

een verslag in De Ark te zetten; u blijft dan op de hoogte van wat 

er in het bestuur omgaat en bent er misschien ook meer bij be-

trokken. De gemeente is ons per slot van rekening van ons alle-

maal en gaat ons allemaal aan. 

 

Namens het bestuur, 

Marjolein Peters. 
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KRINGEN EN GROEPEN. 

 

Kring Centrum komt bij elkaar op 13 april en 11 mei. 

                            

Verbintenisgroep 

 

Verbintenisgroep 23 maart 2016 bij Truus Bosch. 

Deze avond na de maaltijd bespraken we meegebrachte kranten 

artikelen omtrent positief nieuws. 

De dag ervoor vonden de aanslagen plaats in Brussel, zowel op de 

luchthaven Zaventem alsook in een metrostation in de ochtend-

spits. Gelukkig kan ik zeggen dat ik al in het weekend wat stukken 

had uitgezocht. 

Jaap Jan bracht ons een artikel betreffende de toenadering van de 

USA aan Cuba. Voor het eerst na 90 jaar bezocht president Ba-

rack Obama president Castro van Cuba. We verdiepten ons in de 

geschiedenis van Cuba dat tot begin 20
e
 eeuw in handen was van 

Spanje. Punt van aandacht in het artikel was de lease overeen-

komst die de USA sloot met Cuba betreffende een baai waar nu 

ook de gevangenis ligt: Quantanamo- Bay. De huur betreft 4000 

Euro per jaar, opzegging kan alleen met wederzijdse  instemming. 

Er is nog een lange weg te gaan, maar een eerste stap is gezet. 

Ondergetekende vond een artikel in de Stem over een nieuwe 

douche: The Upfall shower. Hij is door Rene Betgem ontwikkeld. 

In onze tijd neemt het waterverbruik door lang douchen enorm 

toe, vaak om te ont-stressen/ontspannen. Deze douche is zuinig en 

maakt ons bewust van de waterproblematiek 

Deze douche bespaart 90 % water ten opzichte van een gewone 

douche. The Upfall laat water circuleren en heeft een systeem met 

terugwinning van het gebruikte water via een opvang bak. Dan 

gaat het water omhoog en er wordt warm water toegevoegd. Ver-

volgens haalt een micro-filter vuil en haren eruit, dan komt het 

langs een UV- desinfectie lamp en komt zo in de grote douche-

kop. De nieuwe douche is nu te koop via Beterbad voor een be-

drag van rond de 4000 Euro. Het levert een doorsnee gezin een 
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kosten besparing van 400-500 Euro per jaar. Daarnaast lever je 

een serieuze bijdrage aan waterbesparing. Info : upfallshower.com 

 

Het volgende artikel gaat over een netwerk bijeenkomst in Oos-

terhout, waar mensen met autisme werkgevers ontmoeten. Sociaal 

ondernemer Rene van Liesdonk pleit voor spreken bij mensen met 

autisme over mogelijkheden , niet van beperkingen! Deze dag , 

geheten Auti-Match legt contacten voor hen die opzoek zijn naar 

een vaste baan of vrijwilligerswerk. Mensen met autisme hebben 

vaak een normale tot hoogbegaafde intelligentie. Na afloop bleek 

dat diversen van hen een match vonden bij een werkgever. Als je 

bedenkt dat er vele mensen zijn die niet lekker op hun werk func-

tioneren en op heel verschillende leeftijden alsnog de diagnose 

Autisme krijgen, dan is dit een initiatief wat zeker verder ontwik-

keld kan en landelijk veel meer positieve aandacht mag krijgen! 

 

Ook komt er vandaag een berichtje bij het NOS-nieuws uit dat 

Shell gaat “vergroenen”.  Deze kapitaalkrachtige gigant is door 

beleggers en aandeelhouders eindelijk gedwongen om niet in fos-

siele energie te blijven investeren. Ze gaan in windenergie o.a. 

voor de Zeeuwse kust investeren.  Zo zie je dat beleggers en aan-

deelhouders de koers van deze gigant wel degelijk kunnen beïn-

vloeden. 

 

Al met al is er als je even zoekt en het wilt zien het nodige posi-

tieve nieuws en zijn er goede ontwikkelingen in onze samenle-

ving. We hadden met elkaar een hoopgevend gesprek. 

Op 13  april komen we weer bij elkaar bij Jaap-Jan en Suzanne in 

Rijen. 

 

  Wies du Rieu. 
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Kring Tilburg 

 

Verslag kring Tilburg     

Op 18-2 waren we bijeen bij Alice van Oort.  We bespraken met 

elkaar  hoofdstuk 5:  In opstand tegen onrecht ….  Als hoofdge-

dachte  destilleerden we dat we  toch vooral blij mogen zijn met 

wat God ons in het leven geeft.  Een blijheid die we net als Maria 

niet onder stoelen en banken hoeven te  steken , maar die we best 

eens wat uitbundiger gelijk de lofzang van Maria naar buiten mo-

gen brengen. 

Ook spraken we nog kort na over  de preek van Rinske, die ons op 

ons hart bond toch vooral te geloven waar we samen  voor staan:  

Geloven we erin, dat we met elkaar licht in duisternis kunnen 

brengen…  Kunnen  God en Allah even met vakantie ?  staan wij  

achter de tekst van de band  Typhoon?   “De druk op God wordt 

groter en groter… wat als de hemel valt, dan zullen we het samen 

moeten dragen en kunnen God en Allah samen even weg…..  “ 

Op 17-3 heette Sitie ons als gastvrouw welkom.   Ze vertelde ons 

dat ze een interview had gegeven voor het mei-nummer van “Fa-

bulous Mama” .  Heel enthousiast vertelde ze over haar rol als 

moeder in het gezin.  We kijken vol spanning uit naar het mei- 

nummer van “Fabulous Mamma”.   

Verder bogen we ons over het laatste deel  van hoofdstuk 5.                                                                 

Maria ook een fabulous mamma,  wat dacht  u  van de  geest-

kracht van Mallala : we  hebben allemaal eigenlijk groot respect 

en ontzag voor deze jonge vrouw.  De verre geschiedenis vertelt  

evenals de geschiedenis van Malalla over veel  martelaarsbloed…. 

We hebben enorme voorbeelden…. Zijn wij wel  voorbeeldig…. 

of laten we het maar zo’n beetje op zijn beloop. Houden wij onze 

rug recht in moeilijke situaties, volharden wij in onze overtuiging 

We eindigden de avond met een cartoon,  waarop een advocaat in 

het paradijs staat voor Adam en Eva, bij de boom met de appel:  

De advocaat  richt zich tot de hemel: ”mijn cliënten vinden totale 

verbanning vanwege éen appel wel wat ver gaan!”  Zouden wij zo 

nu en dan net als deze advocaat  net als Mozes en zo vele andere 

Bijbelse figuren  ons tot God durven richten over onrecht in de 
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wereld ?  Hebben we er dan zelf aangedaan wat we konden en 

hebben we het lef (en ook de relatie) om God daarop te bevragen?  

U ziet  ”never a dull moment” in onze gesprekskring. 

Volgende keren komen we  op  21 april samen bij Wies en Frans 

in Dongen.  We gaan dan verder met hoofdstuk 6. We willen dan 

ook eens even stil staan bij artikel 1 van onze grondwet. 

Op 19 mei bij Marianne in Goirle en op 16 juni sluiten we het sei-

zoen af bij Jaap Jan en Suzanne in Rijen……. 

Namens de kring Tilburg                   

 Frans van Berkum 

 

Bijbelkring Breda 

 

Door een samenloop van omstandigheden viel de bijeenkomst van 

4 febr. uit. 

Op 3 maart waren we echter weer present bij Joop.  Ieder had een 

psalm uit moeten kiezen die hem/haar aansprak. Joop verraste ons 

met de door hem gekozen Psalm.  Met name wat hij daarover had 

gevonden  in een uitleg van Nico Ter Linden.  Gezamenlijk lazen 

we in het boek van Nico ter Linden de uitleg/achtergrond van de 

psalmen. Ander  rijmvormen, vaak en gelijklopende tegenstellin-

gen in twee opeenvolgende regels en vaak ook een kruiselingse 

tegenstelling in twee of meer strofen.  Ja, we waren er even stil 

van dat dat allemaal in die oude teksten aanwezig  is. 

Met elkaar lazen we enthousiast  de door  Joop gekozen Psalm 1.  

Wij hebben hem wel  in 4 tot 5 varianten gelezen . We hebben 

uitgebreid en enthousiast met elkaar gedeeld wat een zinssnede  of 

strofe uit die psalm bij een ieder van ons opriep. Tot slot hebben 

we  Psalm 1 nogmaals aandachtig hardop gelezen in een vrije her-

taling van Huub Oosterhuis.  Deze woordkunstenaar heeft alle 150 

psalmen hertaald in zijn uitgave “150 psalmen vrij”. Een aanrader 

kan ik u zeggen. 

Inhoudelijk werden we ook verrast door de inhoud van de 

psalm…..  en mij persoonlijk trof vooral het deel “als een boom 

aan stromend water” :  de tekst die onze zoon bij zijn doop op be-

lijdenis meekreeg.  We hebben een geweldige avond gehad en we 
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raden u allen aan: lees psalm 1 eens een keer  rustig door en liefst 

in twee verschillende vertalingen… Er zal u - net als ons - een we-

reld ( hemel) opengaan. 

Volgende keer 7 april gaan we bij Helene weer verder met elkaar 

te vertellen welke psalm onszelf aanspreekt.  Heeft u zelf een lie-

velingspsalm… aarzel niet en schuif gerust aan.  

Namens de Bijbelkring  

Frans van Berkum 

 

 

Eetgroep  

  

De volgende eetgroepbijeenkomsten zijn op vrijdag 22 april en 

20 mei  in de vermaning aan de Chimburgalaan 98 in Breda. De 

inloop is vanaf 17.30 uur en de maaltijd begint om 18.00 uur.  

Je bent van harte uitgeno-

digd 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
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Oproep !!!! 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Op zondag 8 mei a.s. heb ik het genoegen u voor te gaan in de al-

ternatieve eredienst in onze  gemeente. Nadenkend over de liturgi-

sche vorm van de dienst kwam ik op het volgende idee.  

In de week van de achtste mei herdenken en vieren we dat het 71 

jaar geleden is dat de oorlog werd beëindigd. We herdenken de 

doden en vieren onze bevrijding 

Mijn idee is om rond het herdenken en de bevrijding een eredienst 

te houden met de psalmen en kerkliederen van Huub Oosterhuis 

als liturgie. 

 

Huub Oosterhuis heeft een paar jaar geleden de Bijbelse psalmen 

bewerkt naar een eigentijdse taal. ‘Schitterende teksten. Je voelt 

dat hij levenslang met de psalmen bezig is geweest en precies 

aanvoelt wat ze willen zeggen,’ zo drukte een recensent toen uit.  

Naast de psalmen schreef Oosterhuis tientallen kerkliederen, allen 

gebundeld in ons liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. 

 

Ik wil met twee gemeenteleden de eredienst voorbereiden. Als 

u van de psalmen en de liederen van Oosterhuis houdt, neem dan 

contact met mij op. Dat kan per email hans.fronczek@planet.nl of 

u belt me op 06 20 33 89 14. 

 

 

Met broederlijke groet 

Hans Fronczek 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hans.fronczek@planet.nl
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Voormalige Kring Den Bosch  

 

In memoriam Mies Eggink- van der Meulen 

Op donderdag 11 februari 2016 is vredig overleden op de leeftijd 

van 91 jaar onze zuster Mies Eggink. Zij is 1942 op haar belijde-

nis gedoopt en is dus 73 jaar lang lid geweest van diverse Doops-

gezinde gemeentes. Ongeveer 6 jaar geleden verhuisde ze vanuit 's 

Hertogenbosch naar zorgvilla Viken in Bilthoven, waar ze dichter 

bij haar kinderen kwam te wonen. In deze laatste jaren had ze veel 

zorg nodig, dat werd haar in dit mooie verzorgingshuis met liefde 

geboden, ook de kinderen kwamen vaak langs en namen haar mee 

op allerlei uitstapjes. 

 

Op 19 februari is onder zeer grote belangstelling de afscheids-

dienst voor Mies gehouden in Rosmalen. Aanwezig waren o.a. 

haar drie kinderen, hun partners, de kleinkinderen. Verder was de 

zaal gevuld met heel veel vrienden en kennissen, van de eigen 

kringen die ze had opgebouwd gedurende haar leven, maar ook 

veel vrienden van haar man, die in 2002 overleed. Overduidelijk 

was dat Mies in haar leven een zeer ondernemende dame is ge-

weest, wier gezelschap door velen op prijs werd gesteld.  

 

Hoewel we haar in de Doopsgezinde kerk in Utrecht niet vaak 

hebben gezien, voelde ze zich zeer verbonden met de Doopsge-

zinden. Ze was trots op haar vrijzinnigheid, maar ook op die be-

trokkenheid. Dat merkten wij in de Bijbelkring Bilthoven ook wel, 

ze deed voor zover mogelijk graag aan de gesprekken mee, wilde 

altijd het huiswerk goed voorbereiden, en genoot van het hele ge-

zelschap en van de diepgang in de gesprekken.  

 

In de afscheidsdienst werd ze door haar drie kinderen met veel 

liefde herinnerd. In prachtige bewoordingen vertelden ze hoe ze 

zich hun bijzondere moeder herinnerden. Ook de kleinkinderen 

met hun partners vertelden heel persoonlijke anekdotes, waaruit 
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naar voren kwam dat ze veel van haar hielden.  Op de kist lag een 

bloemencreatie die heel goed bij Mies paste, een tak uit het bos, 

toefjes mos met daarin ontluikende narcissen en bosviooltjes ge-

stoken. Het was kenmerkend, vond iedereen, dat om ietwat ondui-

delijk redenen de kist achterstevoren stond - zo kwam het bloem-

stuk beter uit, vond de uitvaartonderneming. De kinderen vonden 

het prachtig, Mies was altijd al iemand die haar eigen ideeën over 

de dingen van het leven had. 

 

Ik mocht namens de Doopsgezinde Gemeente Utrecht de af-

scheidsplechtigheid openen en afsluiten met een overdenking. Ik 

heb dat gedaan door in te gaan op de tekst van het aloude lied 'Ik 

voel de winden Gods vandaag', een lied dat Mies zelf had uitge-

kozen om hier ten gehore te brengen.  

 

Een kort citaat: "Het schip - of het lichaam, 

dat valt zo ongeveer samen in het lied - is niet 

zonder kleerscheuren en ook niet zonder tra-

nen het leven doorgekomen. Maar waarom 

voor het einde vrezen als Christus zélf mee-

reist in het bootje, in jouw ziel. Dan durf je op 

een keer te zeggen: ik hijs dat zeil en ik vaar 

de haven uit. Ik ben niet bang, ik vertrek, en ik 

vertrouw: Hij leidt mij op mijn reis." 

 

Zo hebben we van Mies afscheid genomen en hebben onze dank-

baarheid uitgesproken dat zij - op hoe verschillende wijzen ook - 

deel is geweest van ons leven. Moge zij rusten in vrede. 

 

 

Ds. Anneke van der Zijpp 
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 “Zeilen op de wind van vandaag” van Frans Mulder 

Toen je dacht "Ik word gedragen", moest je sjouwen 

Toen je dacht " 't Is even slikken", moest je kauwen 

Toen je dacht "Ik wil wel stoppen", juist beginnen 

En net toen je naar buiten wou, naar binnen  

Toen je dacht " 't Is me teveel", toen werd het minder 

Toen je dacht "Ik ben een rups", bleek je een vlinder 

Toen je dacht dat je iets won, heb je verloren 

En toen je dacht "Nou ga ik dood", werd je geboren  

refrein: 

Je moet zeilen op de wind van vandaag 

De wind van gisteren helpt je niet vooruit 

De wind van morgen blijft misschien wel uit 

Je moet zeilen op de wind van vandaag  

Toen je dacht "Nou wordt het beter", werd het slechter 

Toen je dacht "Ik geef het op", bleek je een vechter 

En toen je dacht een realist te zijn, een dromer 

Toen je dacht "Nou wordt het winter", werd het zomer  

Toen je dacht "Het wordt gebracht", moest je het halen 

En toen je dacht "Ik krijg iets terug", moest je betalen 

Toen je dacht "Ik sta alleen", toen kon je schuilen 

Toen je dacht " 't Is om te lachen", moest je huilen  

Er werd gevraagd of ik een gedicht wilde delen met u. I.p.v. een gedicht 

plaats ik hierbij dit lied waarvan het refrein mijn levensmotto is gewor-

den . 

Marjolijn van Hilten 
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Collecten 
 

In de afgelopen periode was de opbrengst van de collecten in 

ons gemeente op: 

14 februari inloophuis Almere € 50,40  en voor de eigen gemeen-

te € 47,90 

28 februari voor ons adoptiefkind € 38,50 en voor de eigen ge-

meente € 35,50 

13 maart  DG Centrum voor gemeenteopbouw € 37,50 en voor de 

eigen gemeente € 25,50 

 

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor deze gaven 

 

Uw vrijwillige gaven zijn welkom door overmaking op een van 

beide bankrekeningnummers. Vermeldt u wel voor welk doel. 

ABNAMRO  NL 52 ABNA 05201 560 13 

ING Bank  NL 48 INGB 0001 1055 38 

 

Collectebonnen 

U kunt een collectebon, een velletje van 10 stuks bedraagt € 10,-- 

bestellen door storting van € 10,-- (of een veelvoud daarvan) op 

bankrekeningnummer NL 48 INGB 0001 1055 38  ten name van 

de Doopsgezinde Gemeente Breda ( met vermelding  verzoek col-

lectebon(nen).Ik stuur dan de bon(nen) naar de door u opgeven 

huisadres. 

 

Voor de maanden april en mei zijn de bijzondere collectes: 

 

10 april   Stichting Doopgezinde Monumenten Friesland 

24 april  Dopers Duin Schoorl 

  8 mei  Pinksterinzameling voor project Doopsgezinde Zen-

ding 

22 mei  Ons adoptiekind 

Hans Fronczek 
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Wij feliciteren de jarigen in onze gemeente 
 

  9 april  zr. A.P. van Oort-Eichelsheim 

13 april  zr. E. Kriens 

18 april zr. A.N. Broese v.Groenou-Heuff 

18 april zr. C. Jansen 

20 april zr. M. Peters-Mathijsen 

21 april Rinske Phaff 

24 april br. R. Jansen 

22 april zr. J. Sprenger-Steenhoek 

23 april zr. P.H. Kisjes 

 

 

15 mei br. van J. Harskamp 

20 mei zr. M.M. Phaff-Schaap 

23 mei A.E. Muller 

23 mei H. F. van der Sluis 

24 mei J.B.A. Hulshoff 

29 mei David Peters 
 


