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Ter overdenking 

 
Het is zomer. De activiteiten in de gemeente liggen nagenoeg stil, 

er zijn geen kerkelijke feestdagen om je op voor te bereiden en 

van alles voor te organiseren en ook in je dagelijkse omgeving 

wordt het stiller. De kinderen en kleinkinderen, de buren, je colle-

ga’s, ze zijn met vakantie en misschien gaat u zelf ook nog wel 

even er tussenuit. Tijd om op verhaal te komen, om adem te halen. 

En of u nou gaat wandelen in de bergen, luieren aan het strand, 

cultuur snuiven in oude steden of gewoon van uw balkon of tuin 

geniet, rust en ruimte zoeken kan je overal.  
 

Psalm 147 ( in de bewerking van Huub Oosterhuis) zingt van 

hoop, troost, de weg van de liefde en van Gods hand in de natuur 

om ons heen. 
 

Valt jouw stad in puin, jij bouwt haar op, en weer 

worden jouw mensen in ballingschap gevoerd, jij gaat met ze mee. 

Toen mijn hart was gebroken heb jij voorzichtig de stukken ge-

lijmd. 

Jij hebt alle manen en sterren geteld en een naam gegeven. Goed 

van jou, je lijkt wel almachtig, alwetend- 

Zie je iemand vernederd worden, jij helpt hem opstaan 

De hemel bedek je met wolken dat het regent op de aarde, dat de 

bergen ontbloeien 

dieren niet sterven van dorst, 

en zelfs het ravenjong heeft niets te vrezen. 

Paardenkracht, soldatenmacht behaagt je niet, maar wel zachte 

krachten, vriendentrouw. 

Jouw stad moet sterk zijn, vrede uitstralen, open poorten voor al-

len. 

Jij zorgt in heel haar omgeving voor water en eten genoeg 

En voor woorden van hoop die verbinden en troosten 

En als het te heet wordt, voor ijs en wordt het te koud, voor dooi. 

Jij hebt ons gewezen de weg van de liefde. 

Dit lied bedankt je daarvoor. 
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Een nieuwe toekomst in de stad van God, thuiskomen bij jezelf. 

De psalmzingers zingen zich moed in: als God zoiets moois kan 

maken als wolken aan de hemel, groene bergen en zoiets zorg-

zaams als voer voor de dieren, dan zal Hij ook voor ons een nieuw 

leven kunnen scheppen. Als God ons thuisbrengt uit onze balling-

schap. Ballingschap komt veel vaker voor dan je denkt, het is zo-

iets als afgesneden zijn van je eigenheid, niet toekomen aan wat er 

werkelijk toe doet, geen ruimte meer voelen om jezelf te kunnen 

zijn, beheerst worden door je levensomstandigheden.  

Iedere leeftijd kent zijn eigen vormen van ballingschap. Je drukke 

baan waardoor je te weinig aan ontspanning toekomt of de uit-

zichtloosheid van het maar niet kunnen vinden van een baan. De 

druk van het moeten presteren, jezelf moeten bewijzen. Of ge-

zondheidsproblemen die je leven beheersen, in je hoofd nog alles 

kunnen maar een lichaam dat niet meer wil. Je gevangen voelen in 

je levenssituatie en geen toekomstperspectief meer zien. Uit die 

ballingschappen wil God ons thuisbrengen. Niet met geweld, met 

paardenkracht en soldatenmacht, maar met zachte krachten, he-

lende krachten die voorzichtig de stukken weer aan elkaar lijmen. 

De psalm zingt ook van Gods hand in de natuur om ons heen. De 

bossen, de eeuwige beweging van de branding, de majestueuze 

bergen, of de intimiteit van je eigen tuin waar de mussen spetteren 

en kwetteren in het vogelbadje, de bijen die zoemen boven de 

bloembakken op het balkon. Er zijn zoveel plekken om tot rust te 

komen, om je dichter bij God te voelen misschien. Wie zijn eigen 

bebouwde kom verlaat en een landschap binnengaat, treedt een 

hele andere wereld binnen. Een wereld zonder alles wat je verza-

meld hebt, een wereld van geuren, geritsel, wind door je haren en 

zon op je gezicht. Plekken waar je uit je ballingschap gehaald 

wordt, waar je genezing vindt. Bij die boom die er al voor mijn 

geboorte stond, bij het volgen van de zwierende zwaluwen in de 

zomeravond, bij het concert van de vogels in de vroege morgen.  

Misschien is er voor ieder wel zo’n plek waar rust van uitgaat, 

waar je weer tot jezelf kan komen, waar je een vermoeden van 

eeuwigheid krijgt. Een plek zonder moeten, een plek om thuis te 
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komen. Een plek waar je weer  beseft hoeveel je van het leven 

houdt. 

Jij hebt ons gewezen de weg van de liefde. Dit lied bedankt je 

daarvoor. Zo eindigt psalm 147. 

 

Ik wens u allen een zomer van rust en 

troost, in liefde verbonden met allen die u 

dierbaar zijn. 

Marjolein Peters. 

 

 

 

 

AGENDA  

 
Verbintenisgroep      8 juni bij Frans en Wies van Berkum 

Bestuur DG   10 juni 

Kring Tilburg    16 juni bij de fam. Van Weel        

Bijbelkring        22 juni 19.30 bij Joop v.d. Mei        

Eetgroep               24 juni bij David Peters     

Startzondag   11 september 

 

 

 

 

Zondag 19 juni zal ds. Hester Wouda afscheid nemen van de 

Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Haar echtgenoot Ewold heeft 

een baan in Groningen gevonden en dus volgt het gezin hem naar 

het Noorden. Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zon-

dagmiddag 19 juni om 15.00 uur. Vanaf 13.30 uur is er een ont-

vangst met koffie/thee. 

 

Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Rotterdam 
 



 

4 

 

Kerkdiensten Breda  

 

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

zijn op: 

 

  5 juni  Lianne van der Wel –Reeuwijk 

19 juni  onbekend 

  3 juli  Ds. H. Wouda 

17 juli  Ds. I. Reinhold 

31 juli  Grote Kerk Breda 

  7 aug.  Grote Kerk Breda, ds. L. Pondman en M. Schulz 

14 aug.  DIENST IN ENGELEN 

28 aug.  Grote Kerk Breda 

11 sept.  STARTZONDAG 

 

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: 
 

05 juni  zr. S. Schermer 
19 juni  zr. H. Kisjes 

03 juli  zr. M. Peters 

17 juli  zr. W. du Rieu 

11 sept.  zr. S. Schermer  

25 sept.  zr. M. Phaff 

 

Gemeentelid van dienst: 
 
  5 juni   zr. M. Phaff  

19 juni   zr. S. Schermer  

  3 juli   br. H. Peters 

17 juli   br. F. van Berkum 

11 sept.     

25 sept.   zr. H. Kisjes 

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

 
12 juni   dhr. P.W.A. Overdiep 

26 juni   Dr. C.M.C. Berkvens-Stevelinck 

 

 

“Doopsgezind Den Bosch”. 

 
Er zijn nog 2 Doopsgezinde diensten dit jaar.  

Te weten op 14 augustus en 30 oktober.  

 

12 juni houdt de Remonstrantse Gemeente Breda een eenmalig 

dienst in Engelen, met een gewijzigde aanvangstijd van 11.00 uur. 

 

 

 

 

 

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: 

 

  5 juni   Ds. R. Knijff 

12 juni   Ds. Coenradie, Remonstrantse dienst 11.00 uur !! 

26 juni   Ds. Lankhaar 

  3 juli   Ds. R. Knijff, jeugddienst 

14 aug.   Doopsgezinde dienst 
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Van het bestuur. 
 

Op 15 mei vergaderde het bestuur in het DG Centrum. Voorname-

lijk bespraken we lopende zaken zoals de financiën, het gebouw 

en de laatste dienst in Engelen op 30 oktober 2016. 

Er wordt gezocht naar een oplossing voor de Ark, nu Marjolijn 

van Hilten haar taak als eindredactrice neerlegt. De Ark is voor 

onze gemeente van groot belang, niet alleen maar als mededelin-

genblad, maar voor veel leden en vrienden is het een wezenlijke 

verbinding met de gemeente. Daarom nogmaals een dringende op-

roep: wie kan en wil deze taak op zich nemen? We zijn er ons heel 

goed van bewust dat het in onze gemeente steeds moeilijker wordt 

om alle taken ingevuld te krijgen. Daarom wordt er ook gekeken 

of het mogelijk is om de eindredactie van de Ark uit te besteden. 

Dat kost geld, dus als er iemand is die de eindredactie over wil 

nemen, meldt u alstublieft bij het bestuur. 

 

Onze kerkdiensten hebben niet altijd even veel bezoekers. Som-

migen vinden de vorm niet meer aanspreken, voor anderen is het 

tijdstip een bezwaar. Daarom denkt het bestuur na over andere in-

vullingen van de diensten en willen we ook gaan experimenteren 

met andere tijdstippen, om zo veel mogelijk leden en vrienden te-

gemoet te komen. U hebt daar vast een mening over, laat dat zeker 

weten aan het bestuur, want zonder dat we weten wat de wensen 

en verlangens zijn, kunnen we daar geen rekening mee houden. 

Laat dus van u horen! 

 

Tot zover het verslag van een korte ver-

gadering. De volgende vergadering is 

gepland op 10 juni 2016 om 13.30 uur 

in het DG Centrum. 

 

Namens het bestuur, 

Marjolein Peters. 
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KRINGEN EN GROEPEN. 

 

Kring Centrum  
 

Op woensdag 13 April waren we met z’n zessen te gast bij Dini 

van Raaij in Teteringen, die sinds kort ons groepje is komen ver-

sterken. 

Gelukkig kon ook Talleke er weer bij zijn. 

We bespraken dit keer drie tekeningen van Rembrandt, waar hij 

taferelen uit het Oude Testament uitbeeldt. Daarvoor moest je 

natuurlijk de bijbehorende verhalen nalezen. De Willibrord verta-

ling als ook andere vertalingen hadden we erbij. Wat zijn het dan 

boeiende verhalen! Je ziet Abraham met zijn zoon Izaäk de bergen 

intrekken. De jongen is nietsvermoedend, maar vraagt wel: “Waar 

is het offerdier?” Abraham zal het wel benauwd gekregen hebben, 

maar vertrouwt op Jahwe: “hij zal zelf wel voor het offerdier zor-

gen” zegt hij. Dan het verhaal van de verloren zoon. Is het gek dat 

de oudste broer als hij niets vermoedend van zijn werk komt en 

een groot feest aantreft  woedend wordt op zijn vader? Hij heeft 

altijd een oppassend leven geleid en nooit eens iets extra’s van 

zijn vader gekregen. 

Vervolgens de Barmhartige Samaritaan. Hij is de enige van de 

voorbijgangers die zorgt voor een man die langs de kant van de 

weg ligt en gewoon genegeerd wordt door 2 mannen, waarvan éen 

een priester......Waar vind je dan nog barmhartigheid. Dat brengt 

ons gesprek op de tijd waarin we nu leven. Vluchtelingen die ge-

holpen moeten worden, asielzoekers die niet welkom zijn. Stof 

genoeg deze middag dus. 

We komen nog een keer bijeen dit seizoen, maar de datum zal in 

overleg vastgesteld worden. 

  

Toos de Bussy 
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Verbintenisgroep 

 

Verslag verbintenisgroep 18-5 -2016 

Op 18 mei waren we bijeen bij Ankie en Guus Maris waar we heel 

genoeglijk met elkaar aten.  Ankie verraste ons met muziek en 

tekst:  liederen van Oosterhuis, muzikale bewerkingen door zijn 

zoon Tjeerd en gezongen door o.a. Trijntje Oosterhuis, Edsilia 

Rombley , Tania Kross e.a. 

Ankie had een CD gekocht en bij beluisteren ervan raakte ze ge-

boeid door de inhoud en de teksten. Voor ons had ze alle teksten 

van de CD gekopieerd en iedere keer beluisterden we twee lie-

deren. Daarna wisselden  we met elkaar uit wat ons trof. Tekstu-

eel, muzikaal  het is heel verrassend en ook inspirerend en verrij-

kend  om zo een avond met elkaar bezig te zijn. Een ieder heeft 

andere associaties en andere inzichten bij teksten,  melodieën en 

klankkleuren etc.   

Een korte lied tekst wil ik hier citeren.  Met zo weinig woorden, 

zoveel beelden  zoveel werelden geschetst… zo veel  ter discussie 

gesteld…Leest u zelf maar eens langzaam mee: 

 

 

 

 



 

9 

 

Ons hebben dergelijke korte teksten , een- of meerstemming ge-

zongen, soms verstild,  dan weer wat theatraal uitgevoerd veel stof 

tot nadenken  en tot delen met elkaar gebracht. 

Volgende keer  op 8 juni komen we weer bij elkaar bij Wies en 

Frans in Dongen.  We gaan dan met elkaar eens  praten of de tek-

sten die we met onze doop of belijdenis hebben meegekregen, nog 

waardevol  voor ons zijn; wat ze voor ons nog betekenen zo vele 

jaren later. 

Namens de verbintenisgroep       Frans v. Berkum.  

 

 

Kring Tilburg 

 

Verslag van de Kring avond op 19 april bij fam. V. Berkum. 

Onderwerp hoofdstuk 6. Opstaan uit wanhoop. 

Een moeilijk onderwerp van Ezechiël over zoveel dode herinne-

ringen in het land Babylon. Zijn dromen zijn visioenen en in de 

doden ziet hij toch hoop voor de toekomst. Ooit komen er weer 

nieuwe mensen en zal Jeruzalem weer het middelpunt zijn, 

.Ezechiël heeft het er wel moeilijk mee dat God zijn volk dit laat 

overkomen. Maar er is altijd hoop ook bij Ezechiël, die weet dat 

overlevenden weer terug zullen komen naar Jeruzalem. Waar je 

ook gaat God zal met je zijn. 

  

De laatste kringavond van dit seizoen bij fam. Pfaff in Goirle gaat 

over Opstaan voor eenheid, het laatste hoofdstuk uit dit geweldige 

boek OPSTANDIG. 

Deze keer probeert de groep van nieuw ontstane christenen in de 

brief aan de Galaten, eenheid te vinden in wel heel veel geloofs- 

verscheidenheid. Vooral de joden, met hun strenge wetten ,botsen 

vaak met de in Galaten rondtrekkende Paulus. Het probleem is 

van alle tijden en geeft ons een blik in datgene, waar we na al die 

jaren nog niet uit zijn. Misschien komt het antwoord van Christus  

zelf en is de liefde en tolerantie voor onze naaste belangrijker, dan 

al het geruzie over verscheidenheid.  

Op donderdag 16 juni hopen we dit jaar positief af te sluiten 
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met een gezamenlijke maaltijd bij fam.V.d. Weel in Rijen.   

 

Sietie Schermer. 

  

Dit is mijn lied, o God van alle volkeren. Een lied van vrede voor 

landen ver en het mijne 

Dit is mijn huis, het land waar mijn hart wijlt. Hier leeft mijn 

hoop, mijn droom, mijn heiligdom. 

Maar andere harten kloppen in andere landen, Met hoop en dro-

men, zo waar en hoog als de mijne. 

De lucht van mijn land is blauwer dan de zeeën. En zonlicht  

straalt op het groene veld en woud. 

Maar in andere landen ook zijn zonlicht en velden. En de lucht is 

overal even blauw als bij mij. 

O, hoor mijn lied, O God van alle volkeren. Een lied van vrede 

voor hun land en het mijn. 

 

 

Bijbelkring Breda 

 

Kort verslag van de Bijbelkring  

 

Op 3 mei kwamen we samen bij Hélène. Frans opende de avond 

met een kort grappig verhaal van Herman van Veen over God uit 

het boekje: “Is God thuis”  

In onze serie over psalmen hebben we psalm 41 besproken. Er is 

een groot verschil in de Bijbelvertalingen, waardoor je per verta-

ling een andere beleving kunt hebben. Heel bijzonder is de herta-

ling van Huub Oosterhuis. Waardoor deze psalm 41 vanuit een 

ander perspectief kan worden bekeken. Deze hertaling is ook van-

daag nog zeer actueel: 

 

Voor mij stond een arme in vodden 

uitgeteerd. Zij vroeg mij geld, 

dat ze voor één nacht... 

Ik gaf genoeg voor twee. 
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En nu 

word ik overal geprezen 

om mijn weldadigheid: 

'de Heere heeft het gezien 

met behagen' en 

'wie één mens redt, redt de hele wereld.' 

 

De waarheid is 

dat ik mij schaam en schuldig voel 

te leven in een heelal 

van zoveel pralende rijkdom 

en bittere armoe. 

 

Ik praat erover met vrienden en bekenden. 

Waar ik mij druk over maak, vragen zij. 

Zo ís de wereld, gewoon deze wereld. 

En wie arm is heeft toch handen. 

En zo'n vrouw, die kan - 

er wordt hard gelachen. 

 

En zelfs mijn jongen, die mijn brood eet 

mijn gedachten deelt, lacht mee. 

 

Hoe verder? 'Heere', die ik noem 

mijn God – Ik – zal – er - zijn, 

hoe verder met deze wereld? 

 

Zal uw woord over gerechtigheid 

en genade 

op ons geweten inwerken 

 

en brengen een keer 

in onze gedachtestroom 

 

en ons stil maken 

en wakker? 
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Na een goede gedachtewisseling sloot Frans de avond af met een 

ander kort grappig verhaal van Herman van Veen. 

 

Op woensdag 22 juni komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Deze 

keer bij Joop van der Mei in Breda. 

U bent van harte uitgenodigd om een keer aan te schuiven. 

 

Namens de Bijbelkring, 

 Joop van der Mei 

 

 

 

Eetgroep  

  

De volgende bijeenkomst van de eetgroep is op  

vrijdag 24 juni om 17.00 uur bij  David Peters. 

  

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen 

met onze jaarlijkse eetgroep BBQ. Om de kosten 

hoef je het niet te laten en ook jij moet toch 

eten? Meld je wel even van te voren aan bij Da-

vid Peters, zodat de kok weet voor hoeveel men-

sen er ingekocht 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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 “Het besluit tot de nieuwbouw werd op 17 mei 1965 door de ker-

kenraad aan de ledenvergadering voorgelegd met de volgende be-

groting: Aanneemsom bouw f. 145.000,=; Honorarium architect: 

f. 15.000,=; grondaankoop f. 21.2000,= ; inrichting f. 18.800,= 

Totaalsom: f. 200.000,=. Door de bijdragen van de leden, rijks-

overheid, ADS, en de nationale Aktie Antwoord ’64 was er een 

som van f. 160.000,= beschikbaar. Daar het V.P.V. interesse ge-

toond had om bij ons te komen kerken , werd hen gevraagd om 

ons f. 40.000,= te lenen. De ledenvergadering nam de plannen en-

thousiast aan en kort daarop werd met de bouw gestart. Op 8 mei 

1966 werd met een  feestelijke dienst ons nieuwe kerkgebouw in 

gebruik genomen.” (Bron: Doopsgezinde Gemeente Breda en om-

streken 1897 – 1997; pag. 28 en 29; voor details kunt u de kerk-

meester raadplegen). 

 

Er is in die jaren heel wat in en om ons kerkgebouw gebeurd. Het 

zou hier te ver voeren om daar dieper op in te gaan. Wel is zeker 

dat ook in onze gemeente en aan ons huis in die vijftig jaar de no-

dige zaken zijn gewijzigd. In onze gemeente door de, maatschap-

pelijke, ontwikkelingen daarbinnen en om ons heen. In ons huis 

omdat daar door allerlei bouwkundige en wettelijke ontwikkelin-

gen ook vele aanpassingen noodzakelijk werden. Omdat ik vanaf 

medio 1960 in Breda kwam te wonen met mijn ouders en broers 

heb ik al die ontwikkelingen bijna geheel op de voet kunnen vol-

gen. Na ons huwelijk zijn Marjolein en ik in Oosterhout gaan wo-

nen; dat doen we nog, en met veel plezier. Bijna omdat Marjolein 

en ik met ons gezin van juli 1991 t.e.m. augustus 1995 voor mijn 

werk in Washington D.C. (USA) verbleven. 
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Ook nu staan die ontwikkelingen voor gebouw en onze gemeente 

niet stil. Ook nu zijn weer dappere beslissingen, zoals in 1965, 

zowel voor ons huis als onze gemeente nodig. Ik constateer dat 

het op dit moment veel moeilijker is geworden om goed onder-

bouwde voorstellen tot besluiten op tafel te krijgen en aan de ge-

meente voor te leggen om een nieuwe koers uit te zetten en aan te 

houden. 

 

Ik wens onze gemeente voor de komende jaren veel wijsheid, 

kracht en inzicht toe. 

 

Van de kerkmeester         Hans Peters 

  

 

 

 

De vouwwand.  
 

Op 21 april j.l. ontmoette ik de heer De Wolf 

van de firma Breedveld vouwwanden in ons 

gebouw. Hij was na telefonisch overleg be-

reid om te bezien of zijn bedrijf bereid en in 

staat zou zijn om de reparatie van de vouw-

wand ter hand te nemen. 

Nadat hij de ontmoetingsruimte was binnengegaan stopte hij 

prompt, bekeek de wand en zei: “Die is van ons, althans van mijn 

vader. Maar wij hebben die wand niet gemonteerd; dat is te zien 

dat deden we toen nog niet. Nu wel.” 

Dat veroorzaakte bij mij een grote opluchting . Nergens in de ar-

chieven had ik terug kunnen vinden welke firma er in 1996 bij de 

renovatie van het gebouw de vouwwand had geleverd en geïnstal-

leerd. Na een lange zoektocht op het internet had ik de afspraak 

met de heer De Wolf gemaakt. Ik hoefde nu niet verder meer te 

zoeken om een offertevergelijking voor de reparatie op te stellen. 
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Op woensdag 11 mei j.l. is de reparateur van de fabriek geweest 

en heeft de wand helemaal nagekeken en de beschadigingen zo-

veel als mogelijk, hersteld. De reparateur (Dhr. Hermans) bracht 

mij gaande de vorderingen, ongevraagd, geheel op de hoogte van 

hetgeen hij van plan was te  doen en wat er zoal daadwerkelijk 

nog ging gebeuren. Voordat de panelen weer terug werden gezet 

is de boven rail geheel “uitgelijnd”, schoongemaakt en gesmeerd. 

Op mijn vraag hoe e.e.a. had kunnen ontstaan was het antwoord 

van Hermans eenvoudig en onmiskenbaar: “te ruw gebruik en een 

enorm gebrek aan regelmatig onderhoud”. 

Met Hermans sprak ik af dat wij de eerste paar jaar één maal  per 

jaar een controle en onderhoud zouden gaan uitvoeren. Na verloop 

van tijd zou Hermans kunnen beoordelen in welke mate we de 

frequentie terug zouden kunnen brengen tot het minimaal noodza-

kelijke. 

 

 

De parkverlichting van het park om ons gebouw heen was on-

derwerp van een bijeenkomst van het wijkcomité Boeimeer met 

vertegenwoordigers van de Gemeente Breda en de buurtbewoners 

van Boeimeer in ons Centrum. Tien jaar geleden is die verlichting 

langs het wandel- / fietspad achter ons gebouw aangepast. Daarbij 

is rekening gehouden met, kort samengevat, o.a. ecologische, 

(ruimtelijke) veiligheid en bouwkundige aspecten. Op dat moment 

is besloten tot de plaatsing van de “lage” ornamenten langs de pa-

den. Die ornamenten blijken steeds object van vandalisme te zijn. 

Het laatste half jaar zijn er daarom geen vervangende ornamenten 

meer geplaatst als er paaltjes werden gesloopt / vernield. Ik was 

op die bijeenomst aanwezig als vertegenwoordiger van DG Breda 

e.a. 

Samengevat komt het er op neer dat: 

 De gemeente zich heeft voorgenomen om de verlichting  

geheel te verwijderen; er zijn voldoende alternatieve routes 

die wel goed verlicht zijn, beschikbaar; er is geen nood-

zaak om verlichting aan te brengen uit overwegingen van 
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openbare veiligheid; ecologisch is het aanbrengen van 

nieuwe verlichting ongewenst; het waterschap had nog la-

ten weten dat er geen garantie kon worden gegeven dat de 

verlichting zou blijven branden in geval van hoge water-

overlast. 

 De bewoners het pertinent niet met de gemeente eens zijn. 

 Wijkraad en gemeente heel veel moeite hadden om elkaar te 

vinden voor het opstarten van dit overleg. 

 Er een bewonerscomité is gevormd dat met de gemeente het 

overleg gaat voeren over deze aanpassingen. 

 Dat uw kerkmeester, namens DG Breda e.o., in dat comité 

zitting heeft. 

 

Afsluiting. 

Vooruitlopend op de besluiten van onze (DG) gemeente m.b.t. het 

kerkgebouw ben ik bezig een lijst van zaken op te stellen die we, 

als we het gebouw aanhouden,  op kortere en langere termijn zul-

len moeten realiseren. Hoewel er in 1996 (gedeeltelijk) groot on-

derhoud aan het gebouw binnen is uitgevoerd wil dat niet zeggen 

dat er nu niets meer hoeft te gebeuren. Het huis blijft verouderen 

en dat impliceert, net als in eigen huis, dat we tijdig de nodige 

aanpassingen en voorzieningen moeten  treffen. 

In ieder geval staat (letterlijk) voor de deur dat de twee toegangs-

paden naar en van de buitendeuren zullen moeten worden aange-

past aan de nieuwe wetgeving “Toegankelijkheid openbare ge-

bouwen voor mindervaliden” die per 1 januari 2017 van kracht 

wordt. Ik doe daarvoor tijdig een voorstel, met offertes, aan het in-

terim bestuur.   

 

De kerkmeester         Hans Peters 

 

 
Waar een hek is, is een weg. 
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DE ARK. 
 

Wie gaat er zondag voor, wanneer heb ik koffiedienst en wanneer 

is de volgende kringbijeenkomst? De Ark geeft u antwoorden op 

al die vragen. Ons gemeenteblad is een wezenlijk deel van het 

cement dat onze gemeente bij elkaar houdt. Als u niet meer naar 

bijeenkomsten of kerkdiensten kunt komen, als u wilt plannen 

welke activiteiten u wilt bijwonen, als u op de hoogte wilt blijven 

van het wel en wee van de gemeente, dan is de Ark onmisbaar. 

Maar die komt niet zomaar uit de lucht vallen, daar wordt hard 

aan gewerkt. Alle gegevens verzamelen, deze en gene nog eens 

even achter de broek zitten, alles op volgorde zetten, redigeren en 

voorzien van passende illustraties, het is een heleboel werk dat 

steeds weer terug komt en in stilte gedaan wordt.  

Al vele jaren doet Marjolijn van Hilten dit werk. Daar komt nu he-

laas een einde aan. Al enige tijd geleden gaf Marjolijn aan dat ze 

haar taak graag aan iemand anders over zou willen dragen en nu is 

het dan zover. Dit is het laatste nummer dat door haar geredigeerd 

is. Jammer, maar we begrijpen haar overwegingen.  

Daarom: Marjolijn, heel erg bedankt voor al je inspanningen, je 

creativiteit, je volharding en je trouw, en de plezierige manier 

waarop je er zo lang voor gezorgd hebt dat er iedere keer weer een 

Ark was. 

Nogmaals, bedankt voor alles! 

 

Namens de gemeente        Marjolein Peters. 

 

Dagelijksegedachte.nl: 

Alles wat je in het leven kunt doen, is een beetje orde aanbrengen 

totdat het weer uiteenvalt. Want alles is altijd in beweging. 

 

Ik wens mijn opvolgster/opvolger veel succes bij het samenstellen 

van de komende Arken. Ik heb het met plezier gedaan,  

Marjolijn van Hilten 
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Ons petekind laat van zich horen. 
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Collecten 
 

In de afgelopen periode was de opbrengst van de collecten in 

ons gemeente op: 
 

10 april  Monumenten Friesland € 21,60  en voor de eigen ge-

meente € 15,10 

24 april  Dopersduin te Schoorl € 7,15  en voor de eigen gemeen-

te € 8,-- 

08 mei  De Zending € 35,37 en voor de eigen gemeente  € 25,05 

22 mei  Adoptie kind € 37,50 en voor de eigen gemeente € 34,45 

 

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 het door u opgeven 

huisadres. 

 

Voor de maanden juni en juli zijn de bijzondere collectes 

05 juni  Eirene Internationale  Oecumenische Vredesdienst 

19 juni  Ondersteuning van de Indonesisch Broederschappen 

03 juli  Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling 

17 juli  Dopersduin te Schoorl 

Hans Fronczek 
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Wij feliciteren de jarigen in onze gemeente 
 

 

 

 

 

  1 juni  zr. G. Bosch-Kramer 

  4 juni  zr. C.A. de Jonge 

  6 juni  zr. J. Vos-van Wetten 

13 juni  zr. I. Koopmans 

23 juni  br. L. van den End 

27 juni  zr. M.J.T. van Hilten-Otto 

 

 

 

 

 

 

 

  5 juli  br. A. Vos 

  8 juli  zr. A.M. Maris-v. Ebbenhorst Tengbergen 

12 juli  zr. E.J. Bleyswijk-Kleiberg 

25 juli  zr. G.G. Schermer-Wierdsma 

25 juli  br. F. van Berkum 

28 juli  zr. T. J.E. Stoutjesdijk-Kersten 

 

16 aug.  zr. G.J. Venemans-de Wilde 

18 aug.  br. B.J. Stegeman 

20 aug.  zr. M.L. du Rieu       

 

Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we 

zijn vergeten om er dankbaar voor te zijn. 

 


