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Vrede was het overal…… 
 

“Midden in de winternacht, ging de hemel open, die ons ’t heil der 

wereld bracht, antwoord op ons hopen.” Van dit bekende kerstlied 

speelt de laatste tijd vooral het tweede couplet steeds door mijn 

hoofd: “Vrede was het overal, wilde dieren kwamen bij de scha-

pen in de stal en zij speelden samen.” Ja, zij wel, denk ik dan, 

maar wij mensen….? 

 

Natuurlijk dit romantische plaatje is 

ontleend aan een visioen van Jesaja en 

in de echte wereld kan je de schapen 

maar beter zo ver mogelijk bij de wilde 

dieren vandaan houden, maar een mooi 

beeld blijft het. Helaas lopen er op onze planeet heel wat mensen 

rond die veel van die wilde dieren weg hebben. Hun klauwen en 

scherpe tanden waar ze anderen mee verslinden zijn vervangen 

door bomgordels en kalashnikovs, waarmee ze dood en verderf 

zaaien. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en ge-

weld. Inlichtingendiensten draaien overuren, het dreigingsniveau 

wordt geregeld bijgesteld en toch weten we aanslagen niet te 

voorkomen.  Paniek, angst, de roep om gewapend ingrijpen…, 

maar waar? En op wie? Hoe schakel je terroristen uit zonder bur-

gers te raken? En roept elk geweld geen nieuw geweld op? Boos, 

verdrietig en machteloos word je ervan.  

En dan lezen we in Jesaja 11:  

“Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van 

zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem 

rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht 

en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de 

HEER. […] Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn 

lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een 

wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een 

bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine 

jongen zal ze hoeden. […] Niemand doet kwaad, niemand 
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sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de 

HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee 

bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor al-

le volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn 

woonplaats zal schitterend zijn.” 

 

Dan weet ik het weer waarom dat kind in Bethlehem, in die stal, 

“waar os en ezel keken”, geboren werd. Het was die telg die op-

schoot uit de stronk van Isaï, die een andere weg wees. Geen ge-

wapend ingrijpen, geen geweld met geweld beantwoorden, maar 

vrede en gerechtigheid is de weg. Het vraagt een ‘geest van wijs-

heid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een 

geest van kennis en ontzag voor de HEER’ om die weg te gaan. 

‘Gerechtigheid en trouw als een gordel om de heupen……’ als we 

die gordel nu eens allemaal om zouden doen….  

 

Ja, ik zit te dromen, maar Jezus ging ons voor en liet zich niet van 

de wijs brengen door wie Hem uit de weg wilde ruimen. Ik weet 

het, zijn vreedzame weg liep regelrecht naar het kruis, maar daar-

na was het niet afgelopen. De krachten die Hij op aarde los maak-

te, waren vele malen sterker dan de kracht van de dood. Wij zijn 

begonnen aan een pelgrimage van gerechtigheid en vrede, samen 

met onze broeders en zusters van over de gehele wereld. Laten we 

volhouden op die weg en ons net als Jezus niet van de wijs laten 

brengen door al die wilde dieren op deze aarde, 

want: vrede en gerechtigheid ís de weg. Laten 

wij hem zoeken, die telg van Isaï en van deze 

wereld een schitterende woonplaats voor Hem 

maken. 

 

“Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom ho-

ren: Christus is geboren.” 

 
Louise Pondman 
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Kerkdiensten Breda  

 

De diensten, die om 10.30 uur beginnen, zijn op: 

 

  6 dec.  br. Joop van der Mei 

16 dec.   Advent avond. Woensdagavond !!! 19.30 uur 

20 dec.  ds. G.A. Reinhold- Scheuermann SCHALMDIENST 

    In de Lutherse Kerk!!! 

25 dec.   ds. L.A. Pondman- de Wilde 

17 jan.        ds. M.C. Eberwijn-Vervelde 

31 jan.        Ring zondag Leiden; geen dienst in Breda. 

14 febr.       Alternatieve dienst 

28 febr.  ds. A.A. Rijken. 

 

 

Wilt u een kerkdienst bijwonen en heeft u vervoerproblemen, 

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

marjolein.peters.mathijsen@planet.nl..  

 
Koffiedienst Breda: 
 

  6 dec.  zr. H. Kisjes 

25 dec.  zrs. S. Schermer en A. van Oort 

17 jan.  zr. M. Phaff 

14 febr,  zr. H. Kisjes 

28 febr.  zr. M. Peters 

 

Gemeentelid van dienst: 
  6 dec.  br. J.J. van der Weel 

25 dec.   br. F. van Berkum 

17 jan.        zr. M. Phaff 

14 febr.       zr. S. Schermer 

28 febr.       br. H. Peters 

 

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

volgende data: 
13 dec. ds. Rosen Jacobson- van Damen  

20 dec. Schalmdienst in de Lutherse Kerk 

24 dec. kerstavonddienst Ds. C.Berkvens-Stevelinck  

 

AGENDA  
2 december  Bijbelkring 

12 december  Ledenpredikerscursus 

16 december Adventsavond en afscheid Louise Pondman 

20 december Schalmdienst met lunch – Lutherse kerk 

25 december Kerstdienst 

  6 januari  Bijbelkring 

13 januari  Kring Centrum 

13 januari  Verbintenisgroep 

21 januari  Kring Tilburg 

22 januari  Eetgroep 

31 januari  Ringdag in Leiden 

 

Geen Doopsgezinde dienst op 13 december in Enge-

len maar een concert. 
 

Per abuis staat in het jaarboekje dat 

er zondag 13 december een doopsge-

zinde dienst zal zijn in Engelen. Nee 

dus.  Wat er wel is?  

 

 

Een concert in het kader van ’Muziek op Zondag’ door het vi-

ool-duo Ewoud Mahler en Mara Mickelsone-Mahler. De laatste 

jaren spelen zij steeds in de Adventstijd in Engelen. Dit concert 

wordt van harte aanbevolen.   
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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: 

 

  6 dec.  Ds. P. van Dam 

13 dec. Muziek op zondag (zie voorgaand artikel) 

24 dec.  Ds. R. Knijff   22.00 uur kerstnachtdienst 

  3 jan. Ds. R. Knijff 

10 jan.   Meditatieve viering 

17 jan.   Oecumenische dienst, Pastor F. Boom en ds. R.H. Knijff 

24 jan.   Themadienst, De invloed van Jan van Ruusbroec op Jeroen      

   Bosch, Ds. P. van Helden, 's-Hertogenbosch 

31 jan. Muziek op Zondag 

7 febr.  Dr. M. Wisse 

 

Schalmdienst 
 

Op Zondag 20 december, 4e Advent, is er weer een gemeen-

schappelijke Schalmdienst, deze keer in de Lutherse kerk (Vee-

marktstraat 11, Breda). In de dienst zullen ds. Marlies Schulz (Lu-

thers) en ds. Ineke Reinhold (Doopsgezind) samen voorgaan, 

maar ook vertegenwoordigers uit de Remonstrantse en Waalse 

gemeente zullen een aandeel in de dienst hebben. Zoals steeds bij 

de Schalmdiensten zal de dienst in het teken staan van de onder-

linge ontmoeting tussen de leden van de vier gemeenten. Die ont-

moeting zal ook plaatsvinden tijdens de lunch na de dienst, waar u 

van harte voor bent uitgenodigd (vrijwillige bijdrage na afloop). 

We hopen weer op een inspirerende, maar vooral ook feestelijke 

adventsdienst.  
Parkeren kan het beste op de parkeerplaats Beyerd-Vlaszak. Van daar af is het 

maar een paar minuten lopen naar de kerk. Let op: na 12.00 uur is er betaald 

parkeren (maar het is mogelijk om al voor de dienst voor na 12.00 uur geld in 

de meter te doen).  
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Ringdag 31 januari 2016 te Leiden 'Geroepen om te 

leven' 
 

De Doopsgezinde Gemeente Leiden nodigt u van harte uit om met 

haar in Leiden op 31 januari 2016 de jaarlijkse Ringdag te vieren.  

Behalve stilstaan bij het ontstaan van de Doopsgezinde Broeder-

schap is de dag vooral een (hernieuwde) ontmoeting voor Doops-

gezinden uit Zeeland, Brabant en Zuid-Holland – aan de hand van 

een gezamenlijk thema. 

Het jaarthema 'Geroepen om te leven' biedt veel aanknopingspun-

ten en raakt ons in de actualiteit van alledag. Daarom is dit ook 

het thema voor deze dag.  

  

Vanaf 9.30 uur ontvangen wij u graag met een kopje koffie/thee 

in onze prachtige kerk in het centrum. Adres: Lokhorstkerk, Pie-

terskerkstraat 1, 2311 SV Leiden. 

 

Om 10.30 uur begint daar de Ringdag met het volgende pro-

gramma: 

10.30 uur: gezamenlijke dienst. Voor kinderen t/m 12 is er zon-

dagsschool, KiK en crèche 

12.30 uur:  lunch 

13.15 uur:  aanvang middagprogramma (zie hierna) 

15.15 uur:  thee/koffie 

15.45 uur:  afsluiting 

Om 16.15 uur is het programma ten einde en keert een ieder 

huiswaarts. 

 

Het middagprogramma bestaat uit de volgende activiteiten:  

Stadswandeling: langs sporen van het Leids vluchtelingenverle-

den, waarin we o.a. de Pilgrimfathers en de lakenwerkers tegen-

komen. 

Zingen onder leiding van de dirigent van onze zanggroep Johan-

nes Magliano-Tromp. Het nieuwe liedboek tintelt van liederen 
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over 'Geroepen om te leven. We studeren met elkaar één lied in 

om tijdens de afsluiting te laten horen. 

Creatief: onder leiding van Huib Hasselbach geven we met elkaar 

weer wat 'Geroepen om te leven' voor ons persoonlijk betekent. 

Kennismaking met Tent of Nations: Yvonne van de Vijver is en-

kele malen in de Palestijnse gebieden geweest. Onder meer bij de 

Tent of Nations van Daoud Nasser, die ondanks alles probeert 

geweldloos en duurzaam te leven. Een mens zien geschapen naar 

Gods beeld en geroepen om te leven. 

Wereldcongres:  'Geroepen om te leven' - met elkaar, wereldwijd. 

Bert en Christien Duhoux woonden het congres bij. In deze work-

shop gaat het om vragen als wat we wereldwijd dan wel delen als 

iedereen een eigen taal en cultuur meebrengt, waar laten we elkaar 

los en accepteren we verschil van inzicht en waar ligt voor ons de 

grens om er wel of niet bij te horen. 

Voor kinderen t/m 12 jaar wordt er in de middag een apart pro-

gramma georganiseerd. Reken erop dat dit ook buiten kan zijn! 

 

 

Jongeren-Ringdag 
Het programma begint al op zaterdag 30 januari om 14.00 uur in 

de Lokhorstkerk. 

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Dan is die dag het programma he-

lemaal op jou afgestemd. Neem je slaapzak en matje mee!  Op 

zondag sluiten jullie aan bij het programma voor de andere deel-

nemers. De jongeren in de gemeenten worden binnenkort ook zelf 

uitgenodigd. 

  

Inschrijving voor de Ringdag is mogelijk tot 8 januari 2016 bij 

Frans van Berkum, liefst via onze mail 

(fransenwies@kpnplanet.nl)  . 

NB: Wanneer U met de auto  komt, raden wij u aan gebruik te 

maken van P&R Leiden Haagweg. Gelegen dichtbij het centrum. 

Een city-shuttle brengt u gratis naar de Lokhorstkerk en haalt u na 

afloop op. 

 

mailto:fransenwies@kpnplanet.nl
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Geest en Mensen in beweging in een nieuwe organisa-

tievorm. 
 

Moet dat nou zo nodig? Uit het boekje  ‘Laat ik toch maar knie-

len’, van Sjouke Voolstra. 

Een citaat, ‘want de gemeente is niet wat ze op dit ogenblik is: een 

gemeente is ook niet wat je er met de beste bedoelingen van maakt 

om de oude gang van zaken voor te zetten; de gemeente is er pas, 

als de liefde van Christus de kans krijgt om van een verzameling 

loslopende enkelingen een nieuwsoortige gemeenschap te maken.’ 

 

Naar een nieuwe organisatievorm in de Doopsgezinde gemeente 

Breda. 

Huidige situatie 

Was de kerkenraad decennia lang het uitvoerend orgaan van de 

kerk, in de loop van de tijd ‘brokkelde’ het animo om zitting te 

nemen af. Voor veel leden had de klankkleur van de kerkenraad 

plaats gemaakt voor vutloosheid en apathie. Een ander punt van 

zorg is het aanstaande vertrek van onze predikante per 1 januari 

a.s. Voor onze gemeente een groot gemis want onze predikante 

Louise Pondman is een sterke verbindende en toegewijde kracht. 

  

Vooraf aan de laatste algemene leden vergadering op 12 novem-

ber jongstleden bezochten twee gemeenteleden, zuster Hélène 

Kisjes en broeder Hans Fronczek,  de directeur en het hoofd afde-

ling financiën van de ADS.  Uitgangspunt is: de gemeente kan na 

12 november geen rechtsgeldige beheerhandelingen verrichten uit 

naam van de Doopsgezinde Gemeente Breda. Concreet betekent 

het: 

- De gemeente kan geen betalingen meer doen. 

- Besluiten ter vervreemding van roerende en onroerende zaken 

kunnen niet plaatsvinden. 

- Overeenkomsten met derden kunnen niet rechtsgeldig gesloten 

worden. 
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Na afloop van dit verhelderend overleg voelden beide gemeente-

leden de geestelijke opdracht om samen de toekomst van de ge-

meente voor te zetten. Belangrijk uitgangspunt voor ons was, we 

treden niet in de oude voetsporen van de klassieke kerkenraad we 

creëren een nieuwe kerkorganisatie die past in de tijdgeest van 

vernieuwing en beweging. 

 

In de algemene leden vergadering van 12 november 

jongstleden traden de laatste twee kerkenraadsleden 

af. Zuster Truus Bosch en broeder Hans Fronczek. 

Direct na hun aftreden vroegen zuster Kisjes en 

broeder Fronczek aan de aanwezige gemeenteleden 

of zij wilden instemmen met de benoeming van een 

tijdelijk interim bestuur.  

Een interim bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal, mini-

maal 3 personen. Zuster Marianne Phaff was bereid om als derde 

interim bestuurslid toe te treden. Unaniem gaven alle aanwezigen 

en degene die een machtiging hadden afgegeven het interim be-

stuur de volmacht de nieuwe organisatievorm handen en voeten te 

geven.  

Vanaf  13 november 2015 vormen zij gedrieën het hart van de 

gemeente. Het klassieke functieprofiel van voorzitter, secretaris en 

penningmeester verviel hiermee. 

  

Hoe gaan we met elkaar verder 

Het interim bestuur heeft de volgende praktische  voorstellen aan 

de gemeente meegegeven: 

- De gemeente gaat voorlopig zelfstandig verder. We kunnen ons 

dit veroorloven omdat we een zekere financiële basis hebben. 

- De financiële- en ledenadministratie zal per 1 januari 2016 

worden overgedragen aan de ADS. 

- Het interim bestuur heeft de machtiging van de gemeente om be-

talingen te doen tot een bedrag van € 1000,-- per afzonderlijke 

zaak. 

- Het model ‘Makkum’ uit Doopsgezind.NL nr  10 (2015) wordt 

als model voorgelegd aan de gemeenteleden. 
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- Na maandelijkse eredienst komt de gemeente bij elkaar voor 

praktisch overleg.   

- De erediensten worden gehouden in de kerk te Breda zolang de 

kerk niet verkocht is. 

- Bij eventuele verkoop zal gezocht moeten worden naar vervan-

gende ruimte. 

- De maandelijkse erediensten zullen afgewisseld en voorbereid 

worden door gastpredikanten, ledenpredikers en onze eigen krin-

gen.  

- Crisispastoraat zal verzorgd worden door de regionale predi-

kanten. 

- Bij toerbuurt vragen we aan de gemeenteleden om in ons twee 

maandelijkse Ark een korte overdenking te schrijven. 

- De komende periode zal het interim bestuur met nieuwe voor-

stellen komen. 

 

Broeders en zusters, de opdracht die wij ons stellen is, dat wij ge-

loven in een levende bewegende gemeente die met hoop en ver-

trouwen naar de toekomst kijkt en op weg gaat naar de vrede. Met 

deze hoopvolle gedachte willen we werken aan nieuwe vormen 

van verbondenheid.  

 

Onze kerk is ons huis. We mogen erin wonen, het is ons gegund, 

maar we hoeven het niet zo te laten als het is. We mogen het ook 

tot ons huis maken, het verbouwen, aanpassen, stukje er aan bou-

wen, de ruimte zo inrichten dat wij en ook andere mensen ons huis 

kunnen voelen en erin opademen. Dat is aan ons, we mogen ons 

vrij voelen om op onze plek te bouwen aan een huis waar de deur 

openstaat, voor kinderen en ouderen, en waar het verschil tussen 

mensen mag stromen door levende liefde die ons alle draagt. 

 

Wij zijn hoopvol gestemd. Zo is de christelijke gemeente ooit be-

gonnen, en het hoopvolle is dat dit opnieuw beginnen doorgaat tot 

op de dag van vandaag. 

 
Hélène, Marianne en Hans  
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KRINGEN EN GROEPEN. 
 

Kring Centrum:  
Op 11 november hadden we de laatste kringmiddag onder leiding 

van Louise. We zijn begonnen  met haar hartelijk te danken voor 

al het werk dat ze voor onze kring heeft verricht. Daar zijn we 

heel dankbaar  voor. We hopen als iedereen dat ze een mooie toe-

komst zal hebben in Alkmaar. 

Aan de hand van het boekje over Annie Zernike, geschreven door 

mevrouw Roosma-de Vries zijn onze gesprekken gegaan. Er is 

ook een toneelstuk over geschreven, dat in meerdere DG gemeen-

ten is opgevoerd. Mevr.Roosma is emeritus predikante en diende 

hiervoor de gemeenten Holwerd, Blije en Ternaard. 

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen, waar wij 

een antwoord op kunnen geven. Zo is er stof te over om een dis-

cussie aan te gaan en al luisterend naar onze diverse opvattingen 

over de inhoud ervan ervaar je weer dat we allemaal zoekende 

zijn. Dat is verrijkend en je weet dat je ook mag twijfelen. Wie 

doet dat niet? 

Enkele voorbeelden van voorbijkomende vragen zijn: 

- Welk beeld heb jij van God? 

- Kan het Christendom leren van het Jodendom of de Islam? 

- Wanneer en waartoe voel je je geroepen? 

- Is vrijzinnig ook vrijblijvend? 

Zo staat het boekje vol met vragen, en dat maakt zo’n middag met 

ons kleine kringetje waardevol. We hopen eigenlijk op wat nieu-

we aanwas. In elk geval heeft Anneke Polling al een paar keer 

deelgenomen aan onze kring. Wellicht  wil zij ons in de komende 

tijd leiding geven.                             

 

De volgende bijeenkomst is op 13 januari 2016 om 14.30 uur bij  
Toos de Bussy  
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Verbintenisgroep 
  

Woensdag 11 nov waren we bijeen bij Ankie Maris.  

We genoten van een heerlijke maaltijd in een gemoedelijke en 

open sfeer. 

We spraken over onszelf, over kunst, cultuur, onze achtergronden, 

het land en de streek waar we groot geworden zijn. Over onze op-

leiding, onze werkkring maar ook over onze passies, dingen die 

we naast of na ons werk ter hand hebben genomen, mediation, een 

stukje theologische vorming, zorg voor anderen. Een hele boeien-

de avond, waarin we ook geïnspireerd werden door dat bijzondere 

licht, gevangen in een doek door een schilder van het Groningse 

platteland.  Een lichte avond, een warme avond waarin we elkaar 

mochten verrijken. De directe verbintenis met Louise laten we nu 

los, maar licht en warmte is er ook in veel noordelijker gelegen 

Alkmaar. Mocht je ooit heimwee hebben: Het leven is goed in het 

Brabantse land,.... want daar brandt nog licht. Op 13 januari ko-

men we bij elkaar bij Jaap Jan in Rijen. 

  

Namens de verbintenisgroep,  Frans van Berkum   

 

Kring Tilburg 
 

Kringavond op donderdag 19 november 2015. 

Door omstandigheden niet bij Tineke Muller maar bij Sietie o.l.v. 

Louise Pondman. Behalve Alice was de groep compleet. 

Hoofdstuk 3 ging nog over Opstand tegen regels en conventie 

maar deze avond ging het vooral over opstand tegen God, 

uit ons jaarboek Opstandig. 

Bijzonder dat we nu te maken hadden met een Jeremia die opstan-

dig is tegen God en vindt ,dat hij en zijn volk slecht behandeld 

worden door God. 

Hij hoopt wel op steun van God maar ziet het somber in. 

In januari gaan we verder met Jeremia 15 vers10. 
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Na al deze zware tijden voor Jeremia heeft onze predikante geluk-

kig nog een opbeurend gedicht en sluiten we de avond toch nog 

met een glimlach af. 

21 januari gaan we bij Tineke Muller verder met Jeremia 15 vers 

10. 
Sietie Schermer. 

Dat er licht is in jouw duisternis 

Dat er troost is als jij iemand mist 

Soms een vriend om met je mee te gaan  

En wat liefde brengt in een hard bestaan 

Dat jouw droom in vervulling gaat 

Altijd iemand die jouw stem verstaat  

Ga op reis naar dat nieuwe land 

Want God heeft jou in zijn hand. 
 

Bijbelkring Breda 
  

Op 4 nov. kwamen we samen in huize “Bosch” om ons met z’n 

zessen te verdiepen in dat bijzondere boek. 

We lazen weer een stukje bijbel en wisselden vooral veel uit wat 

het ons deed. Elke keer weet dit boek bijna ieder van ons weer een 

spraakwaterval te ontlokken: we verhalen en vertellen elkaar stuk-

jes eigen geloof, Bijbelse ideeën en levenservaringen.  Sommigen 

bloedserieus, andere hilarisch of weer meer humoristisch maar al-

tijd weer boeiend. 

Voor Louise was het de laatste Bijbelkring en we nemen afscheid 

van een inspirerende en kundige herder. Er zijn nog vele andere 

schapen die ze mag weiden en wij vragen God, nu we uiteen 

gaan:  “ga met haar en ga met ons. Wees aanwezig, op welke plek 

of in welke gemeente of kring we ons ook bevinden. Laten wij, 

ieder op onze eigen plaats uw verhaal verder vertellen en vormge-

ven, zoals dat ook door al die vertellers uit de bijbel is gedaan.  

Op  2 december komen we als Bijbelkring weer samen bij Truus 

Bosch. Die avond  zullen we ons vooral bezighouden met de 

vormgeving van de adventsavond op 16 december,  waarin we als 
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gemeente ook afscheid  zullen nemen van onze voorgangster 

Louise Pondman.   

Namens de Bijbelkring,  Frans van Berkum 

 

Bijbelkring ’s-Hertogenbosch 
 

De Bijbelkring ’s-Hertogenbosch kwam op 1 oktober en op 5 no-

vember bij elkaar. Wij spraken die middagen over verschillende 

thema’s die Carel ter Linden behandelt in zijn boek “Wat doe ik 

hier in Godsnaam?” Op 1 oktober ging het over ons Godsbeeld en 

het beeld dat wij van Jezus hebben. Van God hebben de deelne-

mers aan deze kring geen echt beeld. Hij blijft ver weg en ab-

stract. Van Jezus hebben ze wel een beeld. Hij is voor hen vooral 

een voorbeeld, een wegwijzer in het leven. De Bijbel zien de 

deelnemers aan deze kring als een boek vol geloofsverhalen van 

mensen. Die verhalen zijn oud, maar ze inspireren ons nog steeds. 

Op 5 november keken wij naar de wonderverhalen in de Bijbel. 

Zijn die ‘echt gebeurd’ of betekenen ze iets anders? Volgens ter 

Linden zijn het vooral verhalen die gebeurtenissen verbeelden en 

daardoor betekenis aan die gebeurtenissen geven. Het gaat niet om 

ingrepen van hogerhand en je moet er voor oppassen om geloof en 

wetenschap door elkaar te halen. Geloofstaal is nu eenmaal andere 

taal dan de taal van de wetenschap. Het grootste wonder is eigen-

lijk de trouw, de offerbereidheid en de onvoorwaardelijke liefde. 

De kring was het hier volledig mee eens. 

De kring heeft besloten om zichzelf op te heffen. Door de hoge 

leeftijd van de deelnemers en problemen bij het vervoer wordt het 

steeds lastiger om bij elkaar te komen. Drie van de vier overge-

bleven kringleden gaan voortaan samen naar een  seniorenge-

spreksgroep van de PKN in Vught. Daarnaast hopen ze elkaar nog 

een paar maal per jaar bij de kerkdiensten in Engelen te kunnen 

ontmoeten. 

Zoals op 29 mei, 14 augustus en 30 oktober 2016. 

 
Louise Pondman 
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Eetgroep 
 

Vrijdag 20 november was een bijzondere bijeenkomst voor ons 

en zeker voor Kim en mij. Niet alleen ben ik coördinator namens 

de eetgroep, maar zijn Kim en ik zijn allebei graag bij onze bij-

eenkomsten aanwezig. Natuurlijk zijn wij ook de trotse ouders 

van Ruben en zijn geboortedankzegging vond ook op deze avond 

plaats. Kim en ik hebben bewust er voor gekozen om dit in (het 

verlengde van) de eetgroep te doen omdat wij ons hier thuis voe-

len. Het deed ons (de eetgroep en de ouders) erg veel goeds dat er 

zo veel aanwezigen waren om samen met ons op deze avond te 

vieren. Een keer een andere vorm voor de gemeente, maar ook een 

andere vorm voor de eetgroep. We begonnen met de maaltijd  

(mocht ik zelf koken) en ik heb vernomen 

dat deze goed is bevallen. Na een snelle 

opruimronde zijn we vlug verder gegaan 

met de korte dienst. Deze korte dienst 

werd gekenmerkt door het thema wat 

Kim en ik graag aan Ruben mee willen 

geven, namelijk liefde en zorg. Liefde 

voor elkaar en zorg voor je omgeving. Dit 

kwam voor ons dan ook perfect tot uiting 

in de keuze van de liederen, de schriftlezing, overdenking en na-

tuurlijk het verhaal van kleine bever en de echo. Een kleine, een-

zame bever die denkt dat hij alleen is, maar in zijn zoektocht naar 

een mysterieuze stem aan de overkant van het meer, er achter 

komt dat hij juist niet alleen is. We hebben er een dienst van wil- 
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len maken waar de kinderen ook hun eigen gang konden gaan. Zij 

zijn onze toekomst en moeten zich ook thuis kunnen voelen in on-

ze geloofsgemeenschap. Er is ruimte voor iedereen en juist deze 

ruimte voor de kinderen maakt de eetgroep tot een vorm waar wij 

iets mee kunnen. Na afloop van de dienst hebben wij als eetgroep 

ook nog afscheid genomen van Louise. Voor ons was dit helaas de 

laatste keer dat we haar in ons 

midden mochten meemaken, 

maar met een bijbels kookboek 

onder de arm hopen we dat ze 

nog met een warm hart en vol-

daan gevoel aan ons terugdenkt. 

Namens de eetgroep wil ik 

graag alle belangstellenden be-

danken dat zij met zo veel zijn 

gekomen om bij ons aan te schuiven. Namens Kim en mijzelf wil 

ik graag iedereen bedanken voor het warme onthaal wat onze Ru-

ben afgelopen vrijdag binnen onze gemeente heeft gehad. 

 

De volgende bijeenkomst van de Eetgroep is op 22 januari. Zoals 

altijd is de inlooptijd vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur gaan we 

aan tafel. Als je mee wilt eten (à € 3,-) stuur dan even een bericht-

je aan David Peters davidenkim@telfortglasvezel.nl of bel hem 

via 06-51599043. 
David Peters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.ziggo.nl/appsuite/
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Proponentsbenoeming 
 

Zaterdag 21 november heeft in een feestelijke bijeenkomst de 

Broederschapsvergadering op voorstel van het College van Cura-

toren van het Doopsgezind Seminarium besloten om drie nieuwe 

proponenten van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit aan te stel-

len, te weten:  br. Simon van der Linden (werkzaam in de DG’s 

Joure, Sneek en Bolsward) en br. Ma-

rijn Vermet (werkzaam in de DG Aar-

denburg) en ondergetekende. We kre-

gen allen de tekst mee dat dit gebeurde 

“in het vertrouwen dat hij/zij bekwaam 

en geschikt is om het werk van herder 

en leraar in een doopsgezinde gemeente 

in Nederland te verrichten”. Vroeger was dit het moment waarop 

nieuwe predikanten beroepbaar werden, maar deze nieuwe propo-

nenten zijn alle drie al geruime tijd werkzaam in de broederschap. 

Deze bijeenkomst, in het bijzijn van onze familieleden, vormde 

warm slotakkoord van onze studie. Van nu af aan ben ik propo-

nent-voorganger van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. 

Op de bijgaande foto spreek ik mijn dankwoord uit. 

 
ds. Louise Pondman 

Afscheid nemen 
 

Ik kan het mij nog bijna niet voorstellen; niet meer werkzaam zijn 

in de Doopsgezinde Gemeente Breda. Toch zal het niet zo lang 

meer duren of het is zover. Vanaf 1 januari 2016 zal ik de predi-

kant van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar zijn. Op dit mo-

ment doe ik dus veel dingen voor de laatste keer: de laatste keer 

zorgen dat de Ark volgeschreven wordt, de laatste keer voorgaan 

in een dienst, de laatste keer kring Centrum, de laatste keer Bij-

belkring ’s-Hertogenbosch, de laatste keer Kring Tilburg, de laat-

ste keer Verbintenisgroep, de laatste keer Bijbelkring en de laatste 

keer Eetgroep. Die laatste laatste keer wordt een heel bijzondere 
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bijeenkomst, met een geboortedankzeggingsdienst op een bijzon-

der moment. Daarmee wordt die laatste keer meteen ook een eer-

ste keer, want het wordt mijn eerste geboortedankzeggingsdienst. 

Ook voor de gemeente is dit een eerste keer, want niet eerder was 

er zo’n dienst op een vrijdagavond in plaats van een zondagmor-

gen. Zo zijn begin en eind, komen en gaan, nauw met elkaar ver-

bonden. Samen met de kringen heb ik gekeken hoe zij na mijn 

vertrek, zonder predikant, verder kunnen. Helaas heeft de Bijbel-

kring ’s-Hertogenbosch besloten om zichzelf op te heffen (zie el-

ders in deze Ark), maar de andere groepen gaan zelfstandig door.  

Mijn officiële afscheid zal zijn tijdens de Adventsavond van 16 

december (19.30 uur), waar ik u natuurlijk allemaal hoop te ont-

moeten. Ik ben daarna nog niet weg. Op 25 december zal ik nog 

gewoon de kerstmorgendienst leiden en ook daarna kom ik nog af 

en toe terug. Voor 29 mei staat er voor mij nog een gastpreekbeurt 

in Engelen op het rooster en op 7 augustus zal ik samen met ds. 

Marlies Schulz namens het Schalmverband de zomerdienst in de 

Grote Kerk leiden.  

Werken in Alkmaar betekent ook verhuizen. Na de kerst rijdt de 

verhuisauto voor en verhuizen Jan Willem en ik naar ons nieuwe 

huis. Onze e-mailadressen blijven gelijk. 

Mijn intrede dienst in Alkmaar zal zijn op zondag 10 januari om 

14.30 uur. Het adres van de Doopsgezinde kerk in Alkmaar is Ko-

ningsweg 12, 1811 LM Alkmaar. Natuurlijk bent u allen van harte 

uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn.  

Ondertussen maakt al dat afscheid nemen mij een beetje weemoe-

dig. Ds. Alex Noord zei tijdens mijn intrededienst dat je eerste 

gemeente is als je eerste liefde, alles maak je daar voor de eerste 

keer mee. Dat maakt ook dat die eerste gemeente altijd een speci-

aal plaatsje in je hart blijft houden. Wij hebben de afgelopen twee 

en een half jaar veel met elkaar meegemaakt, vrolijke en droeve 

momenten, goede gesprekken, maar ook veel gelachen en samen 

gevierd.  

Ik ga jullie missen! Vrede en alle goeds, 
Louise Pondman 
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In memoriam Rob Harmsen 
 

Op 26 oktober overleed Rob Harmsen. Op zaterdag 31 oktober 

herdachten wij zijn leven in het crematorium Huis van Brabant in 

Oosterwijk. De grote aula bleek nog te klein om allen die Rob een 

laatste groet wilden brengen een zitplaats te geven.  

 

Rob werd geboren op 8 juli 1933 in Kalabahi, de hoofdstad van 

Alor, een groep eilandjes in het voormalige Nederlands-Indië. Hij 

was de tweede zoon uit een artsengezin met vier kinderen. In de 

oorlog werden ze geïnterneerd in kampen. Na de oorlog werd hij 

samen met zijn broer in Nederland naar een kostschool gestuurd. 

Het werd een traumatische tijd voor de jongens. Na twee jaar 

werd het gezin in Amsterdam met elkaar herenigd. Robs vader 

was Doopsgezind en via hem kwam hij in de doopsgezinde kerk 

waar hij belijdenis deed. Ook via zijn vader kwam hij in contact 

met de Vrijmetselaars. Zowel in de Doopsgezinde kerk als bij de 

Vrijmetselaars bleef hij tot het einde van zijn leven actief. On-

danks alle leerachterstanden die hij door de oorlog had opgelopen 

lukte het hem om de HBS af te maken, waarna hij de opleiding 

Lichamelijke opvoeding deed. Tijdens zijn studie woonde hij op 

kamers. Bij zijn ouders in huis kwam een meisje op kamers wo-

nen, dat ook uit Indië kwam. Haar ontmoette hij als hij in de 

weekenden thuis kwam. Dat meisje, Talleke, werd op 28 april 

1962 in Den Haag zijn vrouw. Als jong getrouwd stel gingen ze in 

Amsterdam wonen waar hun drie dochters Hermine, Marianne en 

Willemijn geboren werden. Hij werkte in deeltijd als docent li-

chamelijke opvoeding en daarnaast studeerde hij verder en werd 

fysiotherapeut. In 1976 verhuisde het gezin naar Vlissingen, waar 

Talleke en Rob 30 jaar zouden blijven wonden. Rob ging werken 

aan de Hoge School voor Fysiotherapie en werd uiteindelijk ad-

junct-directeur. Rob was een sportieve man, die zijn liefde voor 

sport op zijn vrouw en kinderen over bracht. De kinderen vlogen 

uit. Er kwamen schoonzonen en kleinkinderen. Rob en Talleke 

verhuisden naar Breda, waar ze genoten van hun mooie apparte-
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ment in Laurenspark. De ouderdom kwam voor Rob met gebre-

ken. De zorg voor Rob werd Talleke uiteindelijk te zwaar. Rob 

verhuisde daarom de laatste maanden van zijn leven naar ver-

pleeghuis Raffi waar Talleke hem dagelijks opzocht en waar hij 

met veel liefde en zorg omringd werd.  

 

Louise Pondman 

 

Liturgische schikking uit de herdenkingsdienst voor 

onze overledenen 
Op zondag 8 november herdachten 

we in de kring van onze gemeente 

onze overledenen. We herdachten 

behalve Rob Harmsen, alle gemeen-

te leden die ons zijn voorgegaan, 

onze eigen dierbaren die ons ontval-

len zijn en alle slachtoffers van oor-

log en geweld, van honger, uitput-

ting en gebrek aan medische zorg. 

Steeds werd er een witte roos in de vaas gezet om hen te herden-

ken. De vaas maakte deel uit van een liturgische schikking, die u 

op de foto ziet.  

 

De betekenis van de onderdelen: 

 

Driehoek: geloof, hoop en liefde – onze verbondenheid met God 

en met elkaar 

Wilg: teken van rouw en melancholie. Zijn hangende takken sym-

boliseren tranen. 

Witte roos: puurheid, onschuld en onvoorwaardelijke liefde 

Klimop: altijd groen – eeuwig leven. hechtwortels – verbonden-

heid en trouw 

 
Louise Pondman 
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Ledenpredikerscursus 
 

 Zwoegen op een preekschets. 

 

Met veel enthousiasme zijn acht 

deelnemers begonnen aan de le-

denpredikerscursus. Drie deel-

nemers vanuit de Doopsgezinde 

Gemeente Breda, één deelnemer 

uit de Doopsgezinde Gemeente 

Arnhem, drie deelnemers van de 

PKN Engelen en één deelnemer van de SOW-gemeente Berlicum-

Rosmalen. Een gemêleerd gezelschap zowel wat betreft de kerke-

lijke achtergrond als wat betreft de leeftijd. Om de week komen 

zij op vijf maandagavonden bij elkaar in de kerk in Engelen om 

onder leiding van steeds wisselende docenten van de Gemeen-

schap voor Doopsgezing Broederschapswerk (de GDB), zich te 

buigen over de exegese van een door hen gekozen Bijbeltekst. 

Daarnaast leren ze hoe je liederen bij je tekst uitzoekt. Ook zullen 

er nog gebeden bij geschreven gaan worden. Iedere cursusavond 

wordt er ook aandacht besteed aan de presentatie; hoe spreek je, 

hoe haal je daarbij goed adem, ben je ook zonder microfoon ach-

ter in de kerk te verstaan? Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle 

deelnemers aan de cursus een volledig uitgewerkte dienst hebben 

zodat ze kunnen voorgaan in een kerkdienst. Af en toe wordt er 

verzucht: “ik wist niet dat het voorbereiden van een dienst en het 

schrijven van een preek zoveel werk is”. Aan de andere kant is het 

ook heel leuk om zo intensief met een Bijbeltekst bezig te zijn. Ie-

dereen heeft een tekst gekozen waar hij of zij wat mee heeft. Eén 

deelnemer koos een tekst bij een lied dat ze op YouTube gevon-

den had en waarvan het thema haar aansprak. Op zaterdag 12 de-

cember gaan wij naar elkaars preken luisteren. Wij zijn benieuwd 

naar het eindresultaat van al dat zwoegen. 

 
Louise Pondman 
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Hebben wij iets te kiezen? 

 
Deze vraag zal door velen van u verschillend beantwoord worden. 

Het zal sterk afhangen van het onderwerp, en de situatie.  

Eerder dit jaar werd gevraagd aan mensen in Den Bosch en omge-

ving wat hun meest geliefde Bijbeltekst of verhaal is. Daar zal on-

getwijfeld een top 10  uit voortkomen. 

Met die vraag heb ik me ook beziggehouden . Of eigenlijk houd ik 

me daar al vele jaren mee bezig. Meer specifiek gaat het bij mij 

vooral om de persoon Jezus. Zoals u weet is onze jaartelling geba-

seerd op de veronderstelde geboortedatum van Jezus. In het Chris-

tendom is hij de centrale figuur en de leer is  mede op zijn leven 

en werken gebaseerd. Het verhaal van de ontmoeting van Jezus en 

de Samaritaanse vrouw, zoals beschreven in het evangelie van Jo-

hannes is voor mij zeer  inspirerend en intrigerend.  

In het kerkblad van oktober stond een aankondiging van een Le-

denprekerscursus, georganiseerd door de Doopsgezinde Broeder-

schap . Met een uitnodiging aan belangstellenden. Gezien het bo-

venstaande heb ik mij aangemeld. Daar kan ik wat van leren, 

dacht ik. Eerst las en meende ik te horen  dat het om een leken-

prekerscursus gaat, maar de organisatie heeft me uit de droom ge-

holpen.  En verrassing: samen met Mario van de Griend, en een 

aantal anderen zit ik nu op die cursus. Tot medio december, en 

eindigt met een voordracht /preek van de door de deelnemers ge-

kozen tekst of verhaal. Mijn startpunt ligt bij een boek van Frede-

ric Lenoir : “’ De filosofie van Christus “’. En tot mijn verbazing 

staat in de Epiloog  van dit boek het verhaal van Jezus en de Sa-

maritaanse vrouw . U hoort er later vast nog wel wat van. En dan 

kom ik ook terug op de vraag boven aan deze tekst. 

 

Bert Scholing ( PKN Engelen) 
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Collecten. 

 
In de afgelopen periode was de opbrengst van de collecten in 

onze gemeente op:                  
 

 27 sept.: €  17,00 voor ons adoptiekind en voor de eigen gemeente 

€ 13,75 

11 okt. : € 27,- voor de Doopsgezinde Zending en                                     

voor de eigen gemeente € 23,50. 

25 okt.:  € 31,70  voor het Broederschaphuis te Schoorl  en voor de ei-

gen gemeente € 34,-. 

 8 nov.: € 38,30 voor het project gemeenteopbouw en voor de eigen ge-

meente € 43,50 

22 nov.:  € 24,--voor het werkverband geweldloos samenleven  

en voor de eigen gemeente € 19,-. 

 

De bloemen uit deze diensten gingen naar  br. Beun, br. Van Pesch, zr. 

Reinhold en zr. De Boer .  

 

In de komende periode is de 1e collecte bestemd voor deze doelen:  

  6 dec.: Ons adoptiekind. 

20 dec.: geen collecte i.v.m. schalmdienst. 

25 dec.: St. Dg. Wereldwerk. 

17 jan.: Wereldbroederschapsdag  tbv Mennonite  World Conference. 

31 jan.: Geen collecte i.v.m. ringdag 

 

Wij danken U hartelijk voor deze gaven. 
 

Ook vrijwillige gaven zijn welkom direct 

op ABN-AMRO bank of ING-bank, met 

vermelding voor welk doel. Let op de 

IBAN nummers:  

 

Voor ABN-AMRO is dit: NL52 ABNA0 520156013 

en voor de ING BANK: NL48 INGB 0001 1055 38. 

 
Talleke Harmsen-Smits 
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Website van de gemeente 
Onze website is volledig vernieuwd. Marianne Phaff heeft hem 

samen met de webmaster van de ADS in een nieuw jasje gestoken 

in de huisstijl van de ADS. Deze nieuwe website heeft ook de 

mogelijkheid om eenvoudig links naar andere informatie uit de 

broederschap te delen (zoals Doopsgezind Nu). Een goede reden 

dus om weer eens een kijkje op onze website te nemen: 

http://www.dgbreda.doopsgezind.nl/  

Louise Pondman 

 

 

Wij feliciteren de jarigen in onze gemeente 
 

20 december  zr.. A.de Bussy-Oosterom 

30 december  br. J.Peters 

 

21 januari   br.J.F.M. Soest 

24 februari   zr. E.H. Hoeven-Jongman 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgbreda.doopsgezind.nl/
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Verschijningsrooster De Ark 2016 

 
nr.  kopij inleveren vóór:    verschijnt:  
 
1.febr/mrt   23 januari    begin februari  
2. apr/mei   27 maart     begin april  
3. juni/juli  24 mei    begin juni  
4. aug/sept   25 juli     begin augustus  
5. okt/nov   22 september  begin oktober  
6. dec/jan   22 november   begin december 

 

 

Abonnementsprijs ‘De Ark’  € 20,-- per jaar 
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Colofon 

 

Interim Bestuur: 

 
br. H. Fronczek:    

       e-mail: hans.fronczek@planet.nl 

 

zr. P.H. Kisjes:     

       kisjes@planet.nl 

 

 zr. M.M. Phaff-Schaap:  

   e-mail: m.phaff@home.nl  

 

Jeugdwerk:   zr. M.M. Phaff-Schaap, ( adres zie hierboven) 

 

Verhuur kerkgebouw: br. J. Peters   

e-mail: verhuur@dgbreda.doopsgezind.nl 

 

Kerkelijke bijdragen gaarne overmaken op:     

Bankrekening NL 48 INGB 000 11055 38 

   Bankrekening NL 52 ABNA 052 01 56 013 

   beide t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Breda 

  

DG Centrum:   Cimburgalaan 98, 4819 BD Breda 

 

Ledenadministratie:    ledenadministratie@dgbreda.doopsgezind.nl 

 

Redactiecommissie Ark:  

- zr. M.J.T. van Hilten-Otto: (e-mail: hiltendenbosch@home.nl) 

 

 

- zr. M.M. Phaff-Schaap ,(e-mail: m.phaff@home.nl) 

 

 

 

Web-site: www.dgbreda.doopsgezind.nl  
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