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Tijdens zijn volwassen leven heeft Jezus mensen genezen van 
allerlei kwalen, we kunnen daar bij alle evangelisten over lezen. 
Het gaat om blinden, doven, lammen, mensen die bezeten zijn 
door kwade geesten, mensen die lijden aan een besmettelijke 
huidziekte.

Nu weet ik niet hoe u daar tegenover staat, maar het kost mij, als 
kind van de verlichting en levend in de eenentwintigste eeuw, toch 
wel moeite om dat letterlijk te nemen. Volgens de huidige weten-
schappelijke en medische kennis is de voorstelling van zaken zoals 
die in de evangeliën gepresenteerd wordt niet erg geloofwaardig. 

En toch staan ze daar beschreven, die mensen die op wonderbaar-
lijke wijze genezen worden, weer kunnen zien, horen en lopen; de 
mensen die verlost worden van de demonen die hen kwellen en 
wiens huid weer gaaf en gezond wordt. En ik denk dat het er niet 
voor niets staat. Maar hoe kan je daar in onze moderne tijd nou 
tegenaan kijken, wat hebben die verhalen ons te vertellen?

De mensen om wie het gaat zijn allemaal op een of andere manier 
afgesneden van het leven.

•	 Als	je	blind	bent	dan	kan	je	letterlijk	niets	zien,	niet	de	mensen	
om je heen, geen kleuren, je leeft in het donker en je moet je 
weg op de tast vinden. 

•	 Als	je	doof	bent	leef	je	in	een	volkomen	stille	wereld.	Je	kan	
de ander niet horen, niet de nuances in zijn of haar stem, geen 
muziek, er is alleen maar doodse stilte in je leven.

•	 Iemand	die	verlamd	is	kan	niet	bewegen,	niet	van	zijn	plaats	
komen, niet naar de ander toe gaan. 

1 Ter overdenking
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•	 Bezeten	door	kwade	geesten	betekent	dat	je	geen	baas	bent	
over je eigen gedachten, je wordt gestuurd door iets buiten 
jezelf om en hebt geen greep op wat je doet en zegt.

•	 Mensen	die	leden	aan	huidvraat	zoals	dat	in	de	bijbel	genoemd	
wordt, waren letterlijk uitgestoten uit de maatschappij. Men 
was heel bang voor besmetting en deze ongelukkigen werden 
verbannen naar een afgelegen plaats om daar een ellendig 
leven	te	lijden	en	afhankelijk	te	zijn	van	wat	er	aan	voedsel	en	

Duccio di Buoninsegna: De genezing van een blinde.
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kleding voor hen neergezet werd. Zij zijn het meest letterlijke 
voorbeeld van afgesneden zijn van het leven. 

Al	deze	mensen	leefden	aan	de	rand	van	de	samenleving.	Ze	wer-
den genegeerd, verbannen, moesten bedelen om aan de kost te 
komen	en	waren	afhankelijk	van	de	goedgunstigheid	van	anderen.	
Ze waren niet geliefd, werden niet gekoesterd, hun menselijkheid 
werd bepaald door duisternis, stilte, onbeweeglijkheid, dwang en 
uitbanning. Kortom, een onvolwaardig leven zonder uitzicht.

En	dan	komt	Jezus	en	geneest	die	mensen.	Hij	doorbreekt	de	duis-
ternis, de stilte, laat ze weer in beweging komen, geeft ze het le-
ven	terug	en	er	is	weer	een	toekomst	voor	ze.	Hij	zag	hun	ellende	
en strekte zijn handen uit naar hen.
Barmhartig	zijn,	met	ontferming	bewogen	worden,	het	zijn	bijbel-
se	termen	die	hier	in	de	praktijk	gebracht	worden,	want	Jezus	werd	
door deze mensen geraakt tot in het diepst van zijn wezen. Waar 
niemand deze mensen nog echt zag ging hij naar hen toe en gaf ze 
weer een volwaardig leven.

Stuk voor stuk zijn het eigenlijk opstandingsverhalen. Vooruitlo-
pend	op	het	opstandingsverhaal	van	Pasen	laat	Jezus	mensen	ver-
rijzen uit hun uitzichtloze situatie, ze mogen weer opnieuw leven, 
bevrijd van de angst en uitsluiting. Terecht worden het in de bijbel 
wonderbaarlijke genezingen genoemd, want wat is er nou won-
derlijker dan de kracht van oneindige liefde, barmhartigheid en 
ontferming.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, hoor je wel eens zeggen. 
Ieder	mens	die	zich	laat	raken	door	de	ander,	die	oog	heeft	voor	
wat als onooglijk beschouwd wordt, die de liefde van God handen 
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en voeten wil en kan geven is in staat om wonderen te verrichten. 
Om een ander mens uit het duister, de stilte en de verlamming te 
bevrijden. 

Marjolein Peters

2 exTra ledenvergadering

Na de dienst van 4 maart 2018 zal er een extra ledenvergadering 
gehouden worden waarin u toestemming gevraagd zal worden 
voor de beroeping van een nieuwe predikant.

Na de dienst van 7 januari 2018 heeft de kerkenraad u al het een 
en ander verteld, maar u krijgt natuurlijk op tijd een uitnodiging 
met daarin alle gegevens. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan 
is er de gelegenheid om bij volmacht of schriftelijk te stemmen, 

ook daarvoor zullen de formu-
lieren met de uitnodiging mee-
gestuurd worden.

De te beroepen predikanten 
kunt u op zondag 25 februari 
persoonlijk ontmoeten als ze 
voorgaan in een extra dienst 
om 10.30 uur in ’t Klooster.

Houd	deze	data	vrij	in	uw	agenda,	het	is	van	groot	belang	dat	er	
zoveel mogelijk leden aanwezig zijn!
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	 4	 februari	 10.30	uur	 ds.	A.	Polling-Wichers
	25	 februari	 10.30	uur	 ds.	A.C.	Thimm-Stelwagen
    en ds. P. Thimm
	 4	 maart	 10.30	uur	 ds.	Abr.	Heringa
 25 maart 10.30 uur Schalmdienst
	 	 	 	 Lutherse	Kerk	Breda
29	 maart	 19.30	uur	 Witte	Donderdag,	Avondmaalsviering
	 	 	 	 ds.	Ineke	Reinhold-Scheuerman
 1 april 10.30 uur Pasen, Schalmdienst
	 	 	 	 Lutherse	Kerk	Breda

3 kerkdiensTen & agenda

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

agenda

	30	 januari	 Bijbelkring	bij	Anneke	Polling
 8 februari Kring Tilburg bij Sitie Schermer
	14	 februari	 Verbintenisgroep	bij	Ankie	Maris
 25 februari Eetgroep, plaats nog nader te bepalen
	27	 februari	 Bijbelkring	bij	Hélène	Kisjes
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Op 15 december vergaderde de kerkenraad. Het belangrijkste 
onderwerp was de eventuele beroeping van een nieuwe 
predikant.

Inmiddels	bent	u	daar	na	de	dienst	van	7	 januari	2018	over	bijge-
praat.	Verder	werden	de	praktische	zaken	betreffende	de	Advents-
Kerstdienst besproken. Ook de voortgang van overdracht van de 
financiële	administratie	kwam	aan	de	orde.	Bijna	alles	is	overgedra-
gen	aan	br.	van	Harskamp,	zr.	Kisjes	zal	hem	nog	wel	ondersteu-

nen bij het opstellen van de 
jaarstukken 2017.

De volgende vergadering is 
gepland op woensdag 24 
januari 2018.

Marjolein Peters,
secretaris

4 van de kerkenraad

Raam in het stadsklooster te Den haag.
Foto: Marjolijn Van Hilten.
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Op 31 december 2017 overleed zuster Truus Bosch, nadat ze op 
22 december in het Amphia ziekenhuis, locatie Molengracht, 
was opgenomen. Dankzij een liefdevolle verzorging door haar 
overbuurvrouw en met extra zorg van thuiszorg en haar zoons 
kon ze gedurende november en december toch in haar eigen 
vertrouwde omgeving blijven. Op 6 januari 2018 hebben we haar 
vanuit de Protestantse Laurentiuskerk te Breda naar haar laatste 
rustplaats gebracht op begraafplaats de Bieberg in Breda.

Truus werd geboren op 1 juni 1928. Ze groeide op met haar broer 
Jaap	in	de	Zaanstreek.	Als	12-jarig	meisje	verzeilde	ze	in	de	oorlog	
en doorliep ze in die oorlogsjaren met haar broer de middelbare 
school. Na de oorlog ging ze naar de school voor maatschappelijk 
werk	in	Amsterdam.	Ze	werkte	o.a.	voor	de	werknemers	van	Ver-
kade in het vakantiedorp Egmond aan Zee, in het Mennoheim in 
Berlijn,	dat	ze	na	de	inval	van	de	Russen	in	Hongarije	in	1956	verliet.	
In	1962	bezocht	ze	het	Doopsgezind	Wereldcongres	in	Kitchener,	
Ontario.

Eind zestiger jaren leerde ze haar man Geurt kennen en in 1967 
trouwden ze. Ze kochten grond in Ulvenhout en lieten er een huis 
op	bouwen.	 In	 1969	en	 1970	werden	ze	verblijd	met	Maarten	en	
Job.	 In	 1973	ging	het	gezin	voor	het	eerst	met	een	caravan	naar	
Haamstede.	Tijdens	de	lagere	en	middelbare	schooltijd	van	de	kin-
deren ging ze vaak met het gezin naar Zwitserland. Na een liefde-
volle verzorging van haar man thuis overleed hij in 1990 aan de ge-
volgen van kanker. Ze bleef niet treuren, vond haar weg en stond 
pal voor haar jongens.

5 in memoriam Truus Bosch-kramer
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Ze heeft zeer veel kerkenwerk gedaan; ze was actief bij het beroe-
pen	van	Thomas	Smink,	Ineke	Reinhold	en	nadien	weer	bij	Louise	
Pondman. Ze vertegenwoordigde de gemeente regionaal en in de 
broederschap; ze volgde met plezier de cursus Doperse Theologie 
inclusief het zogenaamde Kroonjaar. Naast dat alles deed ze veel 
bezoekwerk en had voor vele mensen warmte en aandacht. Trouw 
bezocht	ze	de	Bijbelkring	en	de	Verbintenisgroep;	ook	de	gespreks-
kringen	Cirkel	en	Vierkant	van	de	Remonstranten	bezocht	ze	jaren-
lang.

Ze had plezier in het leven, beschikte over een gezond verstand 
en doorzettingsvermogen. Met een brede blik stond ze open voor 
overleg, maar had ook een goede dosis eigen-wijsheid, zoals haar 
zoon	Job	dat	verwoordde.	Ze	maakte	vele	reizen,	met	haar	caravan,	
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alleen	of	samen	met	anderen	of	met	Intermenno:	Frankrijk,	Zwit-
serland,	 India,	Paraguay	en	Argentinië,	de	Noordkaap,	 Iran,	Oez-
bekistan,	IJsland,	Amerika	en	Canada	en	in	2015	nam	ze	nog	weer	
deel	aan	het	Mennonite	World	Congres	 in	Harrisburg,	Pennsylva-
nia. Met haar kleindochter Laura ging ze vele jaren trouw naar een 
van	de	zomervakantieweken	in	Dopersduin.	In	september	bezocht	
ze samen met Maarten voor het laatst haar geliefde Zwitserland en 
Noord-Italië.

Naast dit alles kennen we haar 
als een fervent bridge lid en tot 
zo’n twee jaar terug speelde 
ze nog geregeld tennis. Samen 
met	 haar	 hulp	 Betsie	 en	 wat	
hulp van een tuinman onder-
hield ze het groene paradijsje 
rond haar woning.

Zoals	 Hélène	 Kisjes	 in	 de	 kerk-
dienst omschreef: Truus deed 
haar denken aan een nijver dier 
uit	 de	 Fabeltjeskrant:	 Truus	 de	
Mier.	 Een	 treffender	beeld	 kan	
ik	niet	bedenken.	Actief	en	vief	
tot op hoge leeftijd, in de weer voor en met de kerkgemeenschap, 
voor haar jongens of bezoekjes brengend aan mensen die zij trouw 
volgde met haar warme vriendschap. Zo mogen we ons haar herin-
neren.



De Ark         jrg 18  nr 1  

10

Afscheid	nemen
is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen
en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

Is	verwijlen
bij een brok leven

en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde…

Afscheid	nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen

al wat waard is
niet te vergeten…

Is	moeizaam
de draden losmaken

en uit het spinrag
der belevenissen loskomen

en achterlaten
en niet kunnen vergeten…

Dietrich	Bonhoeffer

Adieu	lieve	zuster	Truus
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6.1 verBinTenisgroep

Op 17 januari waren we bij elkaar bij Frans 
en Wies in Dongen. Nadat we gezellig met 
elkaar hadden gegeten leidde Tom Rijken het 
onderwerp van de avond in: ‘Voltooid leven’.

Een	tekst	van	Etty	Hillesum:
“Door de dood buiten zijn leven te sluiten, leeft men niet een 
volledig leven; door de dood binnen zijn leven op te nemen, 

verruimt en verrijkt men zijn leven.”

Middels een verwijzing naar twee boeken en eigen ervaringen en 
overtuiging, kwamen we met elkaar in een levendig gesprek over 
diverse aspecten van voltooid leven. Kan een mens, die zelfstandig 
is en wilsbekwaam, de regie over zijn eigen leven en dood voeren 
in onze samenleving? Wanneer hij/zij wilsonbekwaam wordt en alle 

6 verslagen kringen & groepen
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mensen in zijn/haar omgeving dit ook laten passeren, dan blijven 
er voor die mens – die altijd zijn eigen regie hield – ineens geen op-
ties over dan de goedgunstigheid en echte betrokkenheid van een 
ander. We leven in een samenleving waar inmiddels veel meer mo-
gelijk en bespreekbaar is dan enkele decennia terug. Toch kwam 
in onze groep ook de vraag naar voren: “mag een mens wel over 
zijn eigen dood en leven beschikken?” Met elkaar hebben we een 
aantal facetten uitvoerig bekeken en zijn we met elkaar de diepte 
ingegaan.	Dan	is	het	fijn	dat	er	in	de	groep	open	en	met	aandacht	
en respect voor elkaars gevoelens gesproken kan worden. We heb-
ben geen eenduidige eindconclusie, tenzij misschien deze: wie ben 
jij of ik om een oordeel te vellen of iemands leven voltooid is. Oor-
delen is aan de Ene.

In	de	bijbeltekst	uit	Genesis	25,	8	lezen	we:	“Abraham	stierf	in	een	
gezegende ouderdom, na een lang leven blies hij zijn laatste adem 
uit	en	werd	hij	met	zijn	voorouders	verenigd”.	Jezus	stierf,	33	jaar	
oud, omdat hij – zo zegt Tom – de profetische weg bewandelde en 
het levenseinde koos.

Bij	sommige	primitieve	volken	gaan	de	ouden	als	zijzelf	vinden	dat	
hun tijd gekomen is, hun leven klaar is, het oerwoud in om te kun-
nen sterven… Geen leden van de stam die hem/haar dit zullen ver-
hinderen.	Ook	bij	sommigen	Eskimo’s	bestond	dit	gebruik.	In	onze	
samenleving waar beslist met grote zorgvuldigheid met deze pro-
blematiek wordt omgegaan, moeten wij onszelf de vraag stellen: 
wie ben ik om over de ander zijn leven te oordelen of te beschik-
ken? Een tweede voor sommigen van ons wellicht nog moeilijker 
te	beantwoorden	vraag:	moeten	wij	in	navolging	van	Christus	niet	
veel vaker en duidelijker profetisch getuigen en handelen? Moe-
ten we niet eens nadenken of wijzelf wanneer wij na een rijk en 
vol leven besluiten dat het leven voltooid is, in contact met onze 
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omgeving, duidelijk te kennen 
geven	‘zo	is	het	genoeg’.	Je	be-
sluit het leven terug te geven; 
je gaat terug naar de bron. Zou 
dat niet iets zijn van profetisch 
handelen?

Heel	bijzonder	is	het	te	consta-
teren dat in onze geloofsge-
meenschap diverse mensen in 
dit hele proces, recent maar ook 
al enkele decennia terug duide-
lijk hun eigen keuze en autono-
mie hebben behouden en een 
eigen regie hebben gevoerd.

Boeken:
•	 De	vrijheid	van	vrijwillige	levensbeëindiging	–	Albert	Heringa
•	 Voltooid	leven	–	Els	van	Wijngaarden	

Data voor de komende tijd:
•	 14	februari	 bij	Ankie	Maris	in	Prinsenbeek
•	 14	maart	 bij	Jaap	Jan	en	Suzanne	in	Rijen

Frans	van	Berkum
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6.2 de eeTgroep

Alweer vorig jaar was de laatste eetgroep. Op 10 december kon 
Akke-Clara er helaas niet bij zijn. Dit neemt niet weg dat we er 
een geweldig kerstdiner van hebben gemaakt met z’n allen.

Iedereen	 heeft	 namelijk	 zelf	
gekookt, dus aan koks geen 
gebrek! Gourmetten met z’n 
allen heeft zo z’n charme en is 
op	top	een	typisch	Nederlandse	
bezigheid met kerst. Leuk ook 
om	te	zien	dat	Sonja	Jan	zover	
had gekregen dat hij ook mee is 
gekomen. Erg leuk om iedereen 
weer te spreken over heel veel 
verschillende dingen. Natuurlijk 
ook over ons nieuwe huis, waar 
we de eetgroep nu voor eerst 
over de vloer hebben gehad.

Tegen	de	tijd	dat	deze	Ark	uitkomt,	is	de	eerste	eetgroep	van	2018	
helaas al geweest, maar deze vond plaats nadat we dit in moesten 
leveren. Dit neemt niet weg dat we heel erg uitkijken naar de lunch 
bij	Akke-Clara	in	Huissen,	voorafgegaan	door	de	dient	bij	DG	Arn-
hem	waar	Rinske	voorgaat.

Zou je het leuk vinden om mee te eten of dat we een keer bij 
jou thuis aanschuiven, laat dat dan weten aan David Peters.
E davidenkim@telfortglasvezel.nl
T 06-51599043
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De planning voor de rest van het seizoen 2017-2018 ziet er als volgt 
uit:
•	 Diner	op	zondag	25	februari	2018,	17:00	–	19:00,	locatie	n.t.b.
•	 Diner	op	zondag	25	maart	2018,	17:00	–	19:00,	locatie	n.t.b.
•	 Lunch	op	zondag	6	mei	2018,	12:00	–	14:00,	locatie	n.t.b.

Graag tot de volgende keer,
David Peters

6.3 BijBelkring

Dinsdag 9 januari waren we met de hele club bij Joop van der 
Mei te gast. We begonnen met een kaars aan te steken voor 
Truus die er deze keer voor het eerst niet meer bij is.

Met elkaar lazen we hoofdstuk 10 van Mattheüs dat al onze aan-
dacht	opeiste;	de	boute	uitspraken	van	Jezus	zetten	ons	aan	het	
denken en leverden veel stof tot uitwisselen van gevoelens en me-
ningen.	In	de	bijbel	vertaling	van	de	KBS	staan	er	kopjes	boven	de	
verschillende delen: De twaalf apostelen en hun zending (10,1-15), 
Te verwachten vervolgingen (10,16-23), Zonder vrees optreden (10, 
24-35),	Onthechting	(10,37-39)	en	Loon	toegezegd	(10,40-42).	In	de	
bijbel	 in	gewone	taal	zijn	de	kopjes:	Jezus	roept	de	 leerlingen	bij	
zich	(10,1-4),	Jezus	stuurt	zijn	 leerlingen	weg	(10,5-10),	De	 leerlin-
gen	krijgen	een	opdracht	(10,11-15),	Jezus	waarschuwt	zijn	leerlin-
gen	(10,16-20),	Jezus	vertelt	wat	er	zal	gebeuren	(10,21-23),	Jezus	
en de leerlingen horen bij elkaar (10,24-25), De leerlingen moeten 
niet	bang	zijn	(10,26-33),	Jezus	brengt	geen	vrede	(10,34-39)	en	God	
beloont mensen die goed zijn voor de gelovigen (10,40-11,1). Zelf 
kennen	we	bij	dit	hoofdstuk	de	uitdrukking	‘Het	zendingsbevel’.	Al	
met al een heftig hoofdstuk, met krasse uitspraken. Vers 14 en 15: 
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Als	men	u	ergens	niet	ontvangt	en	niet	naar	uw	woorden	luistert,	
verlaat dan dat huis of die stad en schudt het stof van uw voeten. 
Voorwaar,	Ik	zeg	u:	Op	de	oordeelsdag	zal	het	voor	het	 land	van	
Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Daar staat 
het dan allemaal eventjes in: Oordeelsdag… met een oordeel. Vers 
27	en	28:	Wat	Ik	u	zeg	in	het	duister,	spreek	dat	uit	in	het	licht,	en	
wat	ge	u	in	het	oor	hoort	fluisteren,	verkondigt	dat	van	de	daken.	
Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden 
maar	niet	de	ziel;	vreest	veeleer	Hem	die	én	ziel	én	lichaam	in	het	
verderf	kan	storten.	Vers	34	en	35:	Denk	niet,	dat	Ik	vrede	ben	ko-
men	brengen	op	aarde;	 Ik	ben	geen	vrede	komen	brengen	maar	
het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen tussen een man en 
zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoon-
moeder…
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U leest het al, stof genoeg tot discussie, ook de indeling in verschil-
lende tradities met andere kopjes geeft al veel stof ter overdenking. 
We	spraken	intensief	met	elkaar	zonder	over	elkaar	te	oordelen.	Bij	
het maken van dit korte verslag moest ik zo kort na Driekoningen 
steeds weer denken aan deze korte tekst over de magiërs. Ook 
deze tekst liegt er niet om, erin ligt een opdracht voor ons allen 
besloten.

De Magiërs

Driehonderdvierenzestig dagen
heeft alles zich opnieuw vertrouwd
maar weinig hoopvol toegedragen.
Je	hoeft	maar	om	je	heen	te	kijken.
De welvaart hecht aan z’n geboden
en houdt de rijen ferm gesloten:
Wierook voor de Groten
Mirre voor de Doden
Goud	voor	de	Rijken
Driehonderdvierenzestig dagen
viel alles op z’n plaats
en wou geen enkele grens vervagen.
Paleizen ver van krottenwijken
en weelde ver van hongersnoden
en winnaars ver van zielepoten.
Wierook voor de Groten
Mirre voor de Doden
Goud	voor	de	Rijken
Driehonderdvierenzestig dagen
en dan knielen de Wijzen neer
voor een moment van welbehagen.
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Zij drieën komen uit erbarmen
een kind de grootste schatten geven.
De totale wereld ondermijnen:
Wierook voor de Kleinen
Mirre voor de Levenden
Goud	voor	de	Armen.

•	 Dinsdag	30	januari	komen	we	om	14.00	uur	bij	Anneke	Polling	
in	Breda,	Mattheüs	11.

•	 Op	27	februari	komen	we	bijeen	bij	Hélène	Kisjes,	ook	in	Breda.

Frans	van	Berkum

6.4 kring TilBurg

Op	11	oktober	2017	waren	we	voor	het	laatst	bij	elkaar.	In	december	
hadden	we	geen	kring	gepland	i.v.m.	de	Adventsviering.	Door	om-
standigheden o.a. vakanties verviel de kring op 11 januari.

•	 Donderdag	8	februari	komen	we	weer	met	zijn	allen	bij	elkaar	
bij Sitie Schermer in Kaatsheuvel.

Frans	van	Berkum
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Donaties gevraagd om schooltassen te vullen met 
schoolartikelen voor kinderen in vluchtelingenkampen in 
het Midden-Oosten.

Voor € 5,- kan een tas gevuld worden. Wie doet mee?
Uw bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer
NL27 TRIO 0786880333 Doopsgezind WereldWerk,
o.v.v.	vulling	tasjes	MERK	2018.

7 acTie: QuilTs en schoolTasjes 
voor kinderen in vluchTelingenkampen

gefeliciTeerd jarigen!
24	februari	–	mevr.	E.H.	Hoeven-Jongman

28	februari	–	br.	J.J.W	Weel

1	maart	–	br.	J.P.	van	de	Mei
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Thuis, in doopsgezinde gemeentes en op 2 landelijke dagen wordt 
hard gewerkt aan tasjes en comforters (lappendekens) voor men-
sen in vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten. Ze worden 
daar	 door	MCC	 (Mennonite	 Central	 Committee	 =	 Doopsgezinde	
Amerikaanse	en	Canadese	hulpwerk	organisatie)	en	haar	partners	
verspreid in vluchtelingenkampen. Volgens de verhalen zijn de 
mensen heel blij met de kleurige dekens die een beetje warmte en 
troost	geven.	Het	feit	dat	iets	speciaal	voor	hen	gemaakt	is,	geeft	
‘comfort’.

Ook worden in doopsgezind Nederland en Europa schooltasjes ge-
maakt. Deze tassen worden gevuld met schoolspullen, zoals schrif-
ten, pen en potloden, uitgereikt aan de kinderen die in de kampen 
naar school gaan. Deze tasjes hebben allemaal een standaard maat 
en	patroon.	Maar	door	de	verschillende	stofkeuze	zien	ze	er	alle-
maal anders uit, over het algemeen heel vrolijk.
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Nu	is	het	de	bedoeling	dat	tijdens	de	MERK	(Doopsgezinde	Euro-
pese	 Conferentie	 in	mei	 in	 Frankrijk)	weer	 een	 container	 gevuld	
wordt	met	de	hulpgoederen.	MCC	zorgt	dan	voor	de	verdere	af-
handeling (verzegeling, vervoer, douane…). Gestreefd wordt om 
8000	tasjes	in	de	container	te	hebben.	Aan	Nederland,	Duitsland,	

Frankrijk	en	Zwitserland	is	gevraagd	om	ieder	2000	tasjes	in	te	le-
veren.	Er	is	dus	werk	aan	de	winkel!	In	het	hele	land,	in	gemeentes	
en thuis wordt nu geknipt en genaaid. Over het algemeen worden 
stoffen	gebruikt	die	nog	in	de	kast	liggen,	bijvoorbeeld	oude,	maar	
niet versleten gordijnen, oude tafelkleden, dekbedovertrekken 
etc. Ook het verzamelen van de materialen is een creatief proces! 
Alleen	de	vullingen	van	de	comforters	worden	gekocht.
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Maar, dit is nog niet alles. De tasjes moeten ook van inhoud worden 
voorzien.	De	mensen	in	Frankrijk	zullen	zorgen	voor	een	centrale	
inkoop van de materialen, han-
diger en misschien goedkoper. 
Nederland heeft toegezegd 
voor	 de	 financiën	 te	 zorgen	
voor de 2000 tasjes die vanuit 
hier geleverd worden, € 5,- per 
tasje.

Doopsgezind Wereldwerk staat 
garant voor dit bedrag van 2000 
x	€	5,-	=	€10.000,	-.	Maar	ook	bij	
Wereldwerk groeit het geld niet 
op de rug, en het moet niet ten 
koste gaan van andere projec-
ten. M.a.w. het zou mooi zijn als 
in Nederland geld ingezameld wordt voor de vulling van de tasjes. 

Meer informatie bij Doopsgezind Wereldwerk

•	 Marjan	Huisman	 marjangrooters@live.nl
•	 Jeannette	Stenvers	 j.stenvers@ziggo.nl
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vragenderwijs

ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen

ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord

als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan

wat is er dan
er is alleen een visserman

die draagt het water onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel

Guillaume van der Graft
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op school sTonden ze …

Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de andere schijn.

Hebben	is	niets.	Is	oorlog.	Is	niet	leven.
Is	van	de	wereld	en	haar	goden	zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben	is	hard.	Is	lichaam.	Is	twee	borsten.
Is	naar	de	aarde	hongeren	en	dorsten.
Is	enkel	zinnen,	enkel	botte	plicht.	

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed.	Hoornik


