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Het verwondert me steeds weer als ik de katern wetenschap 
van mijn krant lees. Hoe wij als mens zijn geschapen, het is een 
groot wonder. Voortgekomen uit een klompje stamcellen zich 
ontwikkelend tot een ingenieuze schepping, een mens, die 
nadenkt over zijn eigen ik. Geprogrammeerd door in onze genen 
vastgelegde DNA code.

Als ik het simpel probeer te zien is deze code te vergelijken met 
een draaiorgelboek waarvan de ingeponste openingen de muziek 
bepalen die het orgel speelt.
Maar dat wonderlijke mensenbrein van mij gaat verder. Ik lees dan 
over elementaire deeltjes, zo klein dat we ze zonder hulp van tech-
nisch zeer geavanceerde instrumenten niet waar kunnen nemen. 
Dan schiet het door me heen, we leven op onze mooie blauwe aar-
de, omringd door een gigantische ruimte gevuld met vele sterren. 
Op een camping als je, in het diepe duister staand, naar boven kijkt 
is het één grote sterrenzee waarnaar je alleen maar met groot ont-
zag kunt opzien. 
Hoe wonderbaarlijk als je dan bedenkt dat de aarde niet alleen is 
maar draait om de zon vergezeld door een satelliet, onze maan en 
planeten waarvan de dichtstbijzijnde Venus en Mars zijn. Je ziet de 
Melkweg, een spiraalnevel waarin onze wereld een klein stofje is. 
Maar ook daarbuiten nog veel meer spiraalnevels met daarin vele 
sterrenstelsels. Sterrenstelsels, zoals nu ontdekt is, bestaande uit 
vele sterren waaromheen ook weer planeten draaien. Dan dwalen 
mijn gedachten af. Je gaat beseffen wat een groot wonder het is 
waar wij deel van uitmaken.
Ik lees Genesis, het eerste Bijbelboek, waarin over de schepping 
wordt verteld. Langzaam dringt het besef tot me door hoe groot 

1 The origami code
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en onnoemelijk divers het werk van Gods handen moet zijn. Gods 
handen, zoals ik lees in ons blad ‘Doopsgezind NL’ die de schep-
ping als handwerk hebben volbracht.
Nu terug naar de titel ‘De Origamicode’. Op de televisie zag ik 
laatst een programma over Origami. U weet wel, de kunst om de 
meest wonderbaarlijke figuren, vogels, bloemen, gebouwen, zelfs 
miniatuurlandschappen te vouwen uit één enkel blad papier. Het 
ontwerpen van de benodigde vouwlijnen wordt allang niet meer 
gedaan alleen door de mens, de computer met z’n enorme reken-
kracht is hierbij inmiddels een belangrijk hulpmiddel.
Dan vertelt de presentator, dat een wonderlijke ontdekking is ge-
daan. Een sterrenkaart, getekend op een plat vlak, met daarin alle 
bekende spiraalnevels wordt ingevoerd in een rekenprogramma 
met als opdracht: de op de kaart getekende spiraalnevels te ge-
bruiken als snijpunten van de vouwlijnen voor een origamimodel 
Na intensief rekenwerk rolt er een ingewikkeld patroon van vouw-

Beeld uit de documentaire The Origami Code van Francois Xavier-Vives
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lijnen uit de printer. Vaardige handen, uitgaande van het geprinte 
patroon, zagen kans om een driedimensionaal model te vouwen 
van het ons bekende heelal.

Filosoferend over het bovenstaande, zou het dan waar kunnen zijn 
dat Gods handen ons hele wereldbeeld hebben gevouwen uit één 
velletje papier? Laten wij als mensen in verwondering opzien naar 
het werk van zijn handen.

Hélène Kisjes

KoffieroosTer

 4 december zr. M. Phaff
 18 december Schalm dienst
 24 december zr. S. Schermer 
 15 januari zr. H. Kisjes

diensTen

 4 december ds. Chr. Duhoux-Rueb
 14 december woensdag 19.30 uur – Adventsavond
 18 december Schalmdienst in het DG Centrum
 24 december 19.30 uur zr. M. Peters – Kerstavond
 25 december Kerstdienst dr. T.R. Barnard – Remonstrants
 15 januari ds. A. A. Rijken
 22 januari Ringdag in Goes

2 KerKdiensTen & agenda



4

De Ark         jrg 16  nr 6

agenda

Adventsavond woensdag 14 december 2016 19.30 uur
 in het DG centrum

Jaarwisseling 27 december 2016 tm 3 januari 2017
in Fredeshiem thema: ‘portretten door de eeuwen heen’

Bijbelkring dinsdag 10 januari 2017 19.30 uur 
 bij Anneke Polling

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 20 januari 2017 17.30 uur 
 in het DG centrum

Ringdag zondag 22 januari 2017 10.00 uur 
 locatie: Westerkerk te Goes

Wilt u een kerkdienst bijwonen en heeft u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Marjolein Peters:
T 0162 47 03 24
E marjolein.peters.mathijsen@planet.nl

gemeenTelid van diensT

 4 december br. H. Fronczek
 18 december zr. H. Kisjes
 24 december zr. M. Phaff
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3 BiBlioTheeK

In de bruine kast in de kerkenraadskamer hebben we een heus(e) 
bibliotheek(je). Er staan boeken op religieus gebied en het was 
ooit bedoeld voor de gemeenteleden om daar boeken uit te 
lenen die interessant gevonden werden.

Al jaren heeft er, voor zover wij weten, niemand gebruik van ge-
maakt en daarom heeft de kerkenraad besloten om de bibliotheek 
op te heffen. Dit ook in het kader van het besluit om het gebouw 
te verkopen. Maar voordat alle boeken hun weg vinden naar een 
goed doel willen we iedereen in de gelegenheid stellen om er naar 
hartenlust in te grasduinen en mee te nemen wat u interessant 
vindt. We zullen bij alle komende bijeenkomsten de deuren open 
zetten, zodat iedereen de gelegenheid heeft om te neuzen of er 
iets van zijn/haar gading bij is. 
Het restant zal uiteindelijk weggebracht worden naar een goed 
doel, maar voor die tijd mag u eerst meenemen wat u wilt. Ik zou 
zeggen: sla uw slag, ga uw gang, wie weet vindt u het boek dat u 
altijd al had willen hebben.

De kerkenraad
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4 advenTsavond

Op woensdag 14 december 2016 zal er traditiegetrouw weer 
een Adventsavond zijn – aanvang 19.30 uur. Dit jaar heeft 
de kerkenraad de taak op zich genomen om de avond te 
organiseren.

Hoe het er precies uit gaat 
zien daar zijn we op het 
moment dat ik dit schrijf 
nog mee aan het werk, 
maar u kunt in ieder geval 
rekenen op fijn samen zin-
gen, de gezelligheid van el-
kaar ontmoeten onder het 
genot van koffie/thee met 
kerstlekkernijen en alvast 
in de stemming komen 
voor kerst.

Als u ’s avonds niet meer 
zelfstandig kunt komen 
dan hoeft dat geen belem-
mering te zijn, bel mij en ik 

zorg dat uw vervoer geregeld wordt. En natuurlijk zijn buren, vrien-
den, kinderen, kleinkinderen ook van harte welkom! Laten we er 
samen een warme avond van maken, u bent van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad, Marjolein Peters
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5 decemBersprooKje

Er was eens een koning die twee zoons had, allebei knappe 
jongemannen met een helder verstand en een warm hart. 
Naarmate zijn leeftijd vorderde vroeg de koning zich steeds 
vaker af wie van zijn zoons hem moest opvolgen om over het 
land en haar inwoners te regeren met wijsheid en compassie en 
hij kon met de beste wil van de wereld geen duidelijke
keuze maken.

Uiteindelijk, toen hij moe was van het regeren en nadenken over 
de toekomst van het koninkrijk, riep hij zijn zoons bij zich. Hij keek 
de beide jongemannen lang aan en zei toen: “Ik ben een gelukkig 
mens met twee zulke prachtige zoons. Jullie zijn mij allebei even 
dierbaar en hebben me veel vreugde gegeven. Jullie zijn mij allebei 
altijd gehoorzaam geweest en hebben mij altijd geholpen, maar ik 
heb nu een bijzondere opdracht voor jullie. Vraag me niet naar het 
waarom, het zal jullie straks allemaal duidelijk worden. Achter in 
de paleistuin staat een grote schuur, die heb ik helemaal leeg laten 
ruimen. Aan ieder van jullie geef ik de opdracht om die schuur te 
vullen tot in ieder hoekje en gaatje met iets dat je zelf mag kiezen. 
Er mag geen plekje ongevuld blijven, je hebt daarvoor een week 
de tijd en je moet het helemaal alleen doen.” De beide zoons ke-
ken hun vader verwonderd aan en wilden hun mond al open doen 
om allerlei vragen te stellen, maar de koning hief zijn hand op om 
hen het zwijgen op te leggen. Verbaasd verlieten zij hun vader en 
begonnen ieder te bedenken hoe ze dit op moesten lossen. Ruim 
voor de dag dat de eerste zoon zou beginnen, gebood de koning 
dat er niemand in de paleistuin mocht komen en niemand mocht 
zijn zoons helpen of raad geven bij het uitvoeren van de opdracht. 
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De eerste zoon had lang nagedacht en verzonnen dat hij de hele 
schuur zou vullen met stro. Dat was ruim voorhanden, niet zwaar 
en kon in ieder hoekje komen. Een week lang zag men grote kar-
ren met balen stro voorbij komen richting de paleistuin en de zoon 
zwoegde en zweette om al die balen naar binnen te dragen, los te 
maken en in de ruimte te verspreiden. Het was toch niet zo makke-
lijk als hij dacht, want stro is niet zwaar, maar als je het laag op laag 
opstapelt, zakt het in door zijn eigen gewicht. Na een week was 
hij doodmoe, z’n handen 
waren kapot en het stro 
zat overal in z’n haar en in 
z’n kleren. Toen zijn vader 
kwam kijken in de schuur 
moest hij jammer genoeg 
constateren dat er wel-
iswaar een enorme hoe-
veelheid stro in de schuur 
lag, tot aan het dak, maar 
niet ieder hoekje en gaat-
je was gevuld.

Nu was het de beurt aan 
de tweede zoon. Er kwam 
een grote kar aanrijden 
die hoog opgestapeld 
was met dozen, maar dat 
was dan ook alles wat je 
kon zien. Hij droeg alle dozen de schuur in en deed de deuren ach-
ter zich dicht en niemand kon zien wat hij daarbinnen uitspookte. 
De week was om en de koning stond voor de deur van de schuur 
waar hij opgewacht werd door zijn tweede zoon.
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Op een teken van de jongeman werden de deuren geopend en 
ieders mond viel open van verbazing. Overal in de schuur brand-
den kaarsen, duizenden kleine vlammetjes die warmte en licht ver-
spreidden tot in de kleinste hoekjes en gaatjes.

De koning keek met tranen in zijn oude ogen naar zijn zoon. “Jij 
hebt de schuur gevuld met licht en warmte, tot in ieder donker 
en vergeten hoekje. Nu weet ik dat je een goede koning zult zijn 
omdat je de duisternis en kou wilt verdrijven, tot in de verste en 
vergeten uithoeken, voor alle mensen die bij ons koninkrijk willen 
horen.”

Marjolein Peters

6 samen heT nieuwe jaar in

Van 27 december 2016 t/m 3 januari 2017 kunt u samen met 
anderen de jaarwisseling vieren in Fredeshiem. Het thema is 
‘portretten door de eeuwen heen’.

Onder leiding van ds. Ineke Reinhold, Loes Prakke en Ineke Ver-
hulst en met muzikale begeleiding van Ben Veldkamp, krijgt u een 
gevarieerd programma aangeboden met:

¬ Museumbezoek per bus: portret van Sjoerd Veldkamp

¬ Muziekavond: portret van Robert Schumann, een muzikaal 
verhaal ten gehore gebracht in de Winkler Prinszaal door ver-
teller en pianist Jacques Hendriks

¬ Toneelavond: theater ‘De blauwe schuur’. In de Hylkemazaal 
met schilderijen, verhalen, muziek en geluiden bij een portret, 
gebracht door Tom van Kempen en Nicoline van de Beek.
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Daarnaast zijn er – voor wie dat wil – mogelijkheden voor tekenen, 
schilderen, mandala’s maken, wandelen, spelletjes doen, bezin-
ning, zingen en ontmoeting.

Opgave en nadere informatie bij Fredeshiem
T  0521-535100
E  info@fredeshiem.nl

Buitengoed Fredeshiem

Winkler Prinszaal
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7 Broederschapszondag 2017
 
Op zondag 22 januari 2017 worden alle leden en vrienden van 
de Doopsgezinde Gemeenten van de Ring Zuidwest Nederland 
uitgenodigd door de Doopsgezinde Gemeente Goes voor de 
jaarlijkse Broederschapsdag/Ringdag.

Voor het eerst zijn wij als gemeente gastvrouw van de Ringdag! We 
hebben een mooi programma bedacht en hopen dat jullie ons die 
dag met jullie aanwezigheid willen verblijden. Wij zijn een kleine 
gemeente, maar staan al jaren fier rechtop, samen met onze VVP 
broeders en zusters. Zij zullen ons die dag ook helpen met de ont-
vangst. Dankzij steun uit het Ringbestuur kunnen we jullie die dag 
van harte uitnodigen.

Datum zondag 22 januari 2017
Locatie Westerkerk, Westwal 6 te Goes

nieuwjaarsBijeenKomsT
vrijdag 20 januari 2017

om 17.30 uur in heT dg cenTrum

U bent van harte uitgenodigd!

Graag opgeven vóór 10 januari bij zr. Marjolein Peters
T  0162 47 03 24

E  marjolein.peters.mathijsen@planet.nl



12

De Ark         jrg 16  nr 6

programma

Vanaf 10.00 uur Ontvangst en inloop met koffie/thee

10.30 uur Kort liturgisch moment
 Lezing van ds. Dick Stap uit Terneuzen over
 ‘Wat is het eigene van de Doopsgezinde Traditie?’ 

Dick Stap is ziekenhuispredikant en bezig met zijn 
proponentschap aan het Seminarium

11.30 – 11.45 uur Sapje met een hapje

12.15 uur Lunch

13.30 uur Middagprogramma met verschillende workshops:
 1. Verder praten met Dick Stap over de lezing
 2. Stadswandeling door Goes met gids dhr. Barth
 3. Zingen met Nico Dekkers
 4. Qigong met professionele lerares
 5. Bezoek aan het Museum de Bevelanden

15.00 uur Afronding met een vesper, daarna nog koffie of 
thee.

U kunt inschrijven tot 10 januari 2017, liefst per gemeente via de 
secretaris of een ander persoon in uw gemeente.

De kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Goes

aanmelden

Leden en vrienden van DG Breda kunnen zich opgeven bij
zr. Marjolein Peters
T 0162 47 03 24
E marjolein.peters.mathijsen@planet.nl



december 2016 | januari 2017

13

Historisch Museum de Bevelanden in Goes

8 reis naar Tanzania

Zoals jullie mogelijk allemaal 
hebben meegekregen ben ik in 
oktober naar Tanzania geweest. 
Ik heb deelgenomen aan de 
projectreis van WereldWerk waarbij we allerlei projecten die in 
Tanzania door doopsgezinden gesteund worden hebben bezocht.
Voor jongeren is deze reis niet te betalen maar door het support 
van Menno’s Global Village en mijn lieve gemeente in Breda was 
het voor mij toch mogelijk. 

Op deze reis had ik 2 koffers bij me. Eén met mijn eigen spullen, 
maar ook één met spulletjes om daar uit te delen. Denk hierbij aan 
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kinderkleertjes, patronen, speelgoed etc. Vanuit het bestuur van 
gemeente Breda heb ik naaispulletjes meegekregen. Via deze weg 
lijkt het mij leuk om jullie hierover dan ook te berichten dat deze 
naaispulletjes goed terecht zijn gekomen.
    

Ik wil jullie dan ook voorstellen aan Martha. Zij is een project ge-
start genaamd Mama Harriet. Mama Harriet biedt naailessen aan 
meiden rond de leeftijd van 17 jaar die geen opleiding hebben ge-
noten. Deze meiden hebben wel inkomsten nodig en hierdoor ge-
beurt het meer dan eens dat zij zich prostitueren. Door de lessen 
die Martha hen een jaar lang aanbiedt krijgen zij de kans om op een 
andere wijze inkomsten te genereren. Martha en de meiden waren 
enorm blij verrast met alle mooie spullen die door de Nederlandse 
groep zijn aangeboden. DG Breda heeft hier een mooie bijdrage 
aan geleverd en daarvoor willen zij jullie dan ook hartelijk bedan-
ken en zenden zij hun zegen mee. 
    
Naast deze mooie gift ben ik dus ook in de gelegenheid gesteld om 
een prachtige reis mee te maken. Ooit ben ik al eens naar Guate-
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mala geweest met een jongerenuitwisseling van de Zending. Hier-
door kende ik al twee jongeren in Tanzania en heb daar één van 
hen kunnen bezoeken. Dit was heel speciaal. En ook bij deze reis 
doe je weer prachtige contacten op. Het mooiste van Doopgezind 
reizen is voor mij, dat ik binnenkom als zuster. Je bent welkom en 
men wil met je delen. Hoe zij leven, wat hun zorgen zijn en hoe zij 
vieren. Dit is heel bijzonder en een totaal andere wijze van reizen. 
Ik ervaar als toerist dat je de buitenkant van het land ziet en iets 
van de natuur kan beleven, maar door ‘doopsgezind’ reizen krijg je 
de kans om binnen in een cultuur te kijken en dit maakt de ervaring 
enorm veel rijker. Hiervoor wil ik jullie dan ook mede enorm bedan-
ken. Het was fantastisch!

Mochten er vragen zijn over de reis, het werk van WereldWerk in 
Tanzania of zou je het leuk vinden als ik er bij jullie in de kring eens 
iets over kom vertellen, dan hoor ik het graag. Vind je het leuk om 
over mijn ervaringen te lezen kijk dan op de facebooksite van Men-
no’s Global Village, daar zijn mijn reisblogs te vinden.

Liefs, Rinske Phaff
Eindhoven 19-11-2016
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9 Ter nagedachTenis

Kring Den Bosch heeft afscheid moeten nemen van Rien Vink. 
Geboren op 13 maart 1935 in Rotterdam en overleden op 25 
september 2016 in ’s-Hertogenbosch. Echtgenoot van Addy Vink-
Hoens. Rien is eerder getrouwd geweest met Annie Smit.

Rien werkt in Kampen bij tabakszaak Rooymans Muller en leert 
hoe hij sigaren moet verkopen in kloosters. In 1970 komen Rien 
en Annie naar Hintham in Rosmalen en krijgt hij ander werk. Rien 
heeft met Annie 4 kinderen en samen met de 3 kinderen van Addy, 
met wie hij later trouwt, is het een groot gezin. Voor de kleinkinde-
ren die geboren worden is Rien een fantastische opa. Addy en Rien 
reizen graag en ook Doopsgezind Elspeet hoort bij hun reisdoelen. 
Rien is ook een uit zijn hoofd spelende pianospeler. Toen er een 
paar jaren geleden Alzheimer bij Rien werd geconstateerd, is Rien 
met zijn gezin begonnen de familiegeschiedenis op te tekenen en 
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verBinTenisgroep

Op 19 oktober kwamen we bijeen bij Frans 
en Wies in Dongen. Na gezellig met elkaar 
te hebben genoten van het eten door Wies 
bereid, hebben we met elkaar enkele stukjes 
gelezen uit het boek:  ‘Moderne wetenschap 
in de bijbel’.

Een boek geschreven door bioloog Ben Hobrink. Deze man vraagt 
zich af hoe het kan dat er in de bijbel veel meer wetenschap is dan 
in enig ander boek uit de oudheid. Hoewel historische en contro-
leerbare feiten slechts terloops worden genoemd, getuigen ze van 
een diep wetenschappelijk inzicht. Hoe is die kennis in de bijbel te-
rechtgekomen? Een fascinerende vraag. Als groep lazen we enkele 
passages. In grote lijnen komen wij dan meer tot het inzicht dat het 
mogelijk verworven wijsheid is van een nomaden- of woestijnvolk. 

10  verslagen Kringen & groepen

die ligt nu in 2 grote mappen klaar. Heel bijzonder. Rien was een be-
trokken lid van de Doopsgezinde Gemeente Den Bosch en daarom 
is het ook niet verwonderlijk dat bij zijn uitvaart ‘Ik voel de winden 
Gods vandaag’ gezongen werd.

Wij wensen Addy, de kinderen en kleinkinderen sterkte met dit ver-
lies wetende dat Rien de zeilen gehesen heeft en de haven is uitge-
zeild. We zijn blij hem gekend te hebben.

Marjolijn van Hilten
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Dat is in boeken als Leviticus etc. als wijsheid/kennis en leefre-
gels te boek gesteld. De auteur hangt een heel direct door god 
geïnspireerd schrijverschap aan, waarin wij ons als groep niet zo 
herkennen.

Een van de frappante fei-
ten uit dit boek is bijvoor-
beeld de dag waarop jon-
gens besneden moeten 
worden. Dat is volgens de 
joodse wetten precies op 
de achtste dag en enkel op 
die dag. Men heeft met de 
wetenschap van nu kun-
nen aantonen dat juist op 
die dag (8 dagen na de 
bevalling) de bloedstol-
lingsfactoren in het bloed 
van de zuigeling optimale 
waarden hebben. Dat is fy-
siologisch gezien de beste 
dag om optimale bloed-
stolling te hebben en dus 
minder kans op nabloedin-

gen e.d. Zo staan er nog tal van wetenschappelijke wetenswaar-
digheden in het boek. Ook over de spijswetten welke dieren men 
wel of niet mag eten, over hygiëne etc. worden grotere verbanden 
en hoofdlijnen aangegeven en deze worden met vele voorbeelden 
toegelicht. Ook aan evolutie of schepping is een hoofdstuk gewijd. 
Kortom een interessant boek, zij het wel vanuit een zeer uitgespro-
ken invalshoek.
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Een leuke avond, waarin we veel visies en feitjes uitwisselden. 
Mocht iemand het boek willen lezen dan kan hij bij Frans en Wies 
het boek even opvragen. 

Frans van Berkum

verslag Kring TilBurg

Verslag van de bijeenkomst van de Kring Tilburg op 10 
november 2016. We hebben, n.a.v. Hoofdstuk 1 uit de bundel 
Blinde Vlekken van de GDB, gesproken over het verhaal van 
Bileam in Numeri: 15-35.

Bileam is een ziener en profeet die aan de Eufraat woont, en die 
door de koning van Moab, Balak, wordt ingeschakeld om een vloek 
uit te spreken over de Joden die zich in zijn rijk hebben gevestigd 
op de terugtocht uit Egypte. In eerste instantie weigert Bileam. De 
koning stuurt daarna gezanten om hem alsnog over te halen. Bi-
leam krijgt dan een droom waarin God hem opdraagt mee te gaan, 
maar alleen te zeggen wat God opdraagt. Aldus zal hij de Joden 
niet vervloeken.

Hij gaat onderweg met zijn ezel. Onderweg wordt de ezel drie maal 
de weg versperd door een engel met getrokken zwaard, die door 
Bileam niet gezien wordt. Bileam wordt boos op de ezel, totdat 
deze spreekt, en Bileam de ogen opent. De engel draagt dan Bi-
leam nogmaals op verder te reizen en alleen Gods woord te spre-
ken. Aan Bileam wordt zo met kracht duidelijk gemaakt van wie hij 
het woord dient te spreken, en niet zich moet laten verleiden door 
de wereldse macht van koning Balak.
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Het verhaal met de ezel is een ‘versiering’ van het verhaal. Het dient 
om de opdracht van God nog meer uit te beelden, en geeft aan dat 
je niet altijd kunt zien wat er zich voor je ogen afspeelt. Dus blijf 
steeds alert op je blinde vlekken, en trouw aan je eigen opdracht.

Frans van Berkum

‘De ezel van Bileam – Nummeri 22’ in De prentbijbel van Mortier, Historie 
des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met meer dan vierhonderd 
printverbeeldingen. Deze prentenbijbel verscheen in 1700 in twee delen bij de 
Amsterdamse uitgever Pieter Mortier, met tekeningen  van bekende kunstenaars, 
onder wie B. Picart, J. Luyken en G. Hoet.
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verslag BijBelKring

Op dinsdag 1 november waren we te gast bij Talleke Harmsen.
Dit keer was Anneke Polling namens de kring Breda, die recent 
opgeheven is, aanwezig.

In Januari hopen we nog 2 leden van die kring te verwelkomen. We 
zijn dan te gast bij Anneke Polling op 10 januari s’ avonds om 19.30 
uur. Zij woont op de Grote Spie 247 in Breda.

Wij zijn met elkaar teksten uit 
het boek Spreuken aan het le-
zen en we maken gebruik van 
diverse Bijbelvertalingen. Met 
name de Herziene Staten Verta-
ling uit 2014 vonden we mooi en 
heel aansprekend. Wist U dat 
het evangelie van Mattheus ver-
taald is in straattaal: De Torrie 
van Mattie. Mocht U die variant 
ook eens willen lezen, wendt u 
zich dan tot onze bijbelgroep.

Zo ging het deze keer over 
Spreuken 3 en 4. Wij lazen in 
hoofdstuk 3: “Mijn zoon, ver-
geet mijn lering niet en laat mijn hart uw geboden bewaren, want 
lengte van dagen, jaren van leven en vrede: dat brengen ze U in 
overvloed. Laat liefde en trouw U niet verlaten ! Bind ze om uw 
hals, schrijf ze op de tafel van uw hart: Dan wordt gij bemind en als 
verstandig gewaardeerd door God en de mensen.” Leest U deze 
eerste vier verzen van Hoofdstuk 3 maar eens na in uw eigen bijbel!
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In vers 16 struikelen we over de vraag waarom lengte van dagen 
in de rechter hand van Vrouwe wijsheid of God ligt en waarom rijk-
dom en eer in haar linker. We komen er niet uit. Zou er überhaupt 
een reden voor zijn? Of bent U het eens met iemand van ons die 
zei: God is ambi-dexter. Linker- en rechterhand zijn gelijkwaardig 
bij God. Hierna spraken we over zegenende handen. U kunt hier-
over uitgebreid lezen in het artikel van Piet Post in Doopsgezind NL 
10 op pagina 12 en 13.

U ziet, er komen allerlei onderwerpen ter tafel. Schuif een volgen-
de keer gerust aan bij de ‘bijbeltafel’.

Wies du Rieu

 20 december zr. A. de Bussy-Oosterom

 30 december br. J. Peters

 21 januari br. J.F.M. van Soest

wij feliciTeren de jarigen in onze gemeenTe
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11  collecTen

In de afgelopen periode was de opbrengst van de collecten in 
onze gemeente:
 25 september € 24,00 Vredesweek t.b.v. Vredeswerk
  € 22,00 Eigen gemeente
 9 oktober € 22,00 Projecten t.b.v. de Doopsgezinde
   Zending
  € 23,00 Eigen gemeente
 23 oktober € 20,00 Ons adoptiekind
  € 20,50 Eigen gemeente
 6 november € 37,00 Dopersduin
  € 21,50 Gemeente Opbouw 
Wij willen u heel hartelijke bedanken voor deze gaven.

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

Bijzondere collecTes voor decemBer:

 4 december Pastoraal Diaconaal fonds t.b.v.
  de broederschapshuizen
 14 december Ons adoptiekind
 24 december Stichting Doopsgezind wereldwerk

Hans Fronczek




