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De apostelen ontvangen de Heilige Geest
(Houtsnede van Julius Schnorr von Carolsfeld - 1860)

Kerkdiensten 8 juni – 6 juli 2014

Zondag
10.00 uur

08 juni: Pinksteren (Vijftigste Paasdag)
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E. Postma

Zondag
10.00 uur

15 juni: Zondag van de Hlg. Drie-eenheid (Trinitatis)
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. A. Poldervaart, Genk (B)

Zondag

22 juni: 2e zondag na Pinksteren,
bevestiging ambtsdragers
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E. Postma

10.00 uur
Zondag
10.00 uur

29 juni: 3e zondag na Pinksteren
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Dr. K. Blei, Haarlem

Zondag
10.00 uur

06 juli: 4e zondag na Pinksteren
Dienst van Woord en Gebed
Voorganger: Ds. E. Postma

Vervoersrooster
Datum
08 juni
15 juni
22 juni
29 juni
06 juli

Naam vervoerder
Dhr. en Mevr. Tijhuis
Mevr. J. Bredt
Dhr. J.F.C. van Epen
Dhr. J.F.C. van Epen
Dhr. en Mevr. Tijhuis

Telefoonnummer
076-5716987
076-5653960
076-5874785
076-5874785
076-5716987

Voor aanvraag verzoeken wij u te bellen op zaterdagavond tussen 18.00
en 19.00 uur. Bij afwezigheid kunt u de voicemail inspreken.
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Bij de kerkdiensten
Kleine Kerk: Tot september geen bijeenkomsten.
De Crèche: Iedere zondag open.
Bloemen: Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een
gemeentelid gegeven vanuit de dienst.
Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.
Koffiedrinken: Elke zondag na de dienst in Mariëndal.
Gelegenheid om te dopen: Alleen op de eerste zondag van de maand
is er gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de
predikant, tel. 076-560.56.82

Contact met Ds. Postma
Ds. Postma zal niet bij alle gemeenteleden komen kennis maken,
daarvoor is de gemeente te groot. Voor noodgevallen is ds. Postma te
bereiken op tel. nr: 076 – 560.56.82. Bij afwezigheid, graag een kort
bericht en telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Op dinsdag- en donderdagochtend is er telefonisch spreekuur van
09.00 – 09.30 uur.
Van 14 juli tot 4 augustus is ds. Postma niet aanwezig wegens vakantie.

Agenda Protestantse Gemeente Ginneken
11 juni
23 juni
24 juni
06 juli
09 juli

Koffie-inloopochtend Mariëndal
Inleveren kopij voor de volgende Kerknieuws (zie blz. 19)
19.30 u 21.00 u Zomeravondzang in de Johanneskerk.
Orgelbegeleiding: Martin Mans. Toegang gratis.
Na de dienst: huldiging de heer P. Wassink (zie blz. 9)
Koffie-inloopochtend Mariëndal
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Meditatie
Pinksteren (pentecoste, 'vijftig') is allerminst een afzonderlijk feest. Voor
de apostelen is het de voltooiing van wat met Pasen is begonnen, de
geboorte van de gemeente. Het opstandingsbestaan van enkele getuigen,
door en met hun Heer weggeroepen uit het graf, wordt nu, na zeven
weken, bezegeld als het pelgrimsbestaan van de gemeente.
'Vrede' is het woord dat deze beweging in gang zet en houdt. 'Ik wens
jullie vrede', zei Jezus toen hij na zijn wrede dood te midden van zijn
leerlingen kwam staan, terwijl zij de deuren hadden afgesloten. Met die
vrede worden wij daarom elke zondag begroet, wanneer de Opgestane
Heer maaltijd met ons houdt. Waar iemand vrede wenst, kunnen goede
krachten vrijkomen. Vrede wekt vertrouwen voor een nieuw begin.
'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie', klinkt het met Pinksteren. De geboorte staat niet op zichzelf. Het kind gaat op eigen benen
staan. Willem Barnard schrijft daarover: 'Het kind is niet alleen ter wereld
gekomen, het krijgt een naam en dus een roeping en dus een taak.'
De lezingen in de Paastijd leggen dikwijls een verband met de weg van
het volk Israël. De parallel tussen de geboorte van de gemeente en de
wording van een volk is niet geheel toevallig. De kinderen van Israël
werden weggeroepen uit de nacht waarin zij dreigden te bezwijken onder
te grote (arbeids)last. Ze werden naar de woestijn geleid voor een nieuw
begin - dat is wat joden met Pesach vieren. In deze 'lege' ruimte leerden
ze wat vrijheid is en kregen ze stap voor stap eigen verantwoordelijkheid.
Het geschenk van de Thora op de Sinaï, markeert die zelfstandigheid
definitief. Op de vijftigste dag van Pesach viert het Jodendom dat de
Eeuwige de Thora heeft gegeven aan zijn volk. Pesach, de uittocht uit het
slavenhuis, is niet af zonder het feest van Sjavoeot ('weken'). Nu wordt
het volk als volk in de wereld gezet.
Ook in de verhalen van de apostelen gaat het 'om de voltooiing van het
Pasen dat ze hebben meegemaakt' (Barnard). Als ze het Wekenfeest
vieren in Jeruzalem worden ze erop uitgestuurd om tussen de mensen te
gaan leven. De gehele bewoonde wereld is bestemd als goede aarde.
Ds. Eward Postma
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Uit de Kerkenraad en de Gemeente
De Lijdenstijd en Pasen liggen al weer ver achter ons. Nog een enkel feit
willen we vermelden:
In de tuin is op 1e Paasdag een beeld onthuld van de kunstenaar
Ludovicus van Eijnatte.
Het beeld draagt de titel: Bewogen – Onbewogen.
Dit kunstwerk is geschonken door de heer en mevrouw Moerman, ter
herinnering aan ds. Masmeijer, die 10 jaar predikant in Ginneken was. Op
blz. 18 leest u een kort verslag van de feestelijke onthulling.

Na de Paasperiode richtte de aandacht zich op de intrede- en
bevestigingsdienst van ds. Postma. Op 11 mei was het dan eindelijk
zover. Op Zondag Jubilate!
Veel gasten en gemeenteleden waren aanwezig. Het was een mooie en
stijlvolle dienst. Ds. Ton van Prooijen legde hem beide handen op, daarna
“zeven dienaren van het Woord”.
“Wij bidden U: geef hem
die in zijn ambt is bevestigd,
dat hij gehoorzaam aan uw roepstem
en vertrouwend op uw beloften,
vrijmoedig uw Woord zal spreken
tot eer van uw Naam,
tot vreugde van ons allen.
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest,
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.”
Amen
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Hierna reikte de heer Bas de Geus hem de stola aan, met de woorden:
“Ontvang deze stola
En vervul getrouw uw dienst,
gedachtig het Woord van de Heer:
Neem mijn juk op je en leer van mij,
Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
De gemeente bekrachtigde haar instemming met de bevestiging van ds.
Postma met applaus.

Het was een indrukwekkende dienst. De cantorij o.l.v. onze cantor Gijs
van Spankeren zong prachtige liederen. Mevr. Corinne van Wijk zong
met de gemeente in beurtzang de Antwoordpsalm 23. Mevr. Marianne
Hillen (viool) en mevr. Ina Manneke (gamba) brachten muziek ten gehore
tijdens de communieviering, een sonate voor viool en continuo (Willem
de Fesch). Zij speelden dit met begeleiding van de heer van Spankeren
aan het kleine orgel.
Zing Jubilate voor de Heer, was het slotlied.
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Na anderhalf jaar vacant geweest te zijn heeft de Protestantse Gemeente
Ginneken een nieuwe dominee.
Na afloop van de dienst volgden de
felicitaties in Mariëndal. De koster,
Arjen van Wijk, had veel werk van
de aankleding gemaakt; het zag er
feestelijk uit en hij zorgde met hulptroepen voor koffie/ thee en andere
drankjes. Mevr. Elly Wilms had voor
eigen gebakken koekjes en Petitfourtjes gezorgd. Het werd een gezellig
slot van deze feestelijke middag.
De gemeenteavond op 15 mei was ook druk bezocht en zeer geanimeerd.
De bedoeling was om ds. Postma een indruk van het gemeentewerk te
geven, welke werkgroepen we hebben en wat hun activiteit is. Als je zo
hoort wat er allemaal gedaan wordt in onze gemeente is dit wel iets om
dankbaar voor te zijn. Zoveel mensen die zich inspannen om de plaats
van de kerk in de samenleving te houden is iets wat ons bindt en ons allen
aangaat. Na de pauze werden nog enkele vragen door ds. Postma
beantwoord. Na de sluiting werd er nog druk nagepraat.
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Onderstaand gedicht stuurde onze gemeente adviseur, de heer Simon
Drost, ons toe ter gelegenheid van de bevestiging van Ds. Postma op 11
mei. Helaas kon hij zelf niet aanwezig zijn. Hij feliciteert de gemeente
met onze nieuwe predikant.
Op weg
Als we op weg moeten gaan, zullen we samen gaan
en onze voeten en armen zullen onze passen schragen
we zullen niet langer een massa zijn, zonder kans, zonder stem of
zonder geschiedenis, maar een kerk die op weg is in solidaire hoop!
Als we op weg moeten gaan, zullen we samen gaan
en ons geloof zal zo groot zijn dat ze bergen verzet
we zullen grenzen openbreken waar barrières waren
want we zijn een volk op weg in solidair geloof!
Als we op weg moeten gaan, zullen we samen gaan
en Gods rijk zal de horizon van ons leven zijn
de pijn zullen we delen en het lijden
meedragend de kracht van de liefde in solidaire hoop!
Als we op weg gaan, zullen we samen gaan
en onze stem in de woestijn zal nieuwe bronnen doen ontspringen
en het nieuwe leven op aarde zal worden gezien op feesten
want God is onder ons in solidaire hoop.
Simei Monteiro

Onze cantorij tijdens de intrededienst van Ds. Postma
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Vanuit de pastorie
Met voldoening kijken we terug op onze eerste weken in 't Ginneken. De
feestelijke bevestiging en intrede op 11 mei, de eerste gemeenteavond
nog diezelfde week en alle momenten van kennismaken er omheen
maken dat wij ons bijzonder welkom voelen. Ook de pastorie, waar
zoveel zorg aan is besteed, draagt er zeker aan bij dat we ons hier snel
thuis voelen. Het is een voorrecht op zo'n fraaie plek te mogen wonen!
Graag bedanken wij u allen voor de inspanningen en attente aandacht.
Met hartelijke groet,
Eward Postma en Anja Bastenhof

Zondag 6 juli, blijk van hulde aan de heer Peter Wassink
De heer Peter Wassink heeft zich vanaf 1972 op verschillende fronten
ingezet voor het wel en wee van de Protestantse Kerk Ginneken. Het is
een lange lijst van activiteiten om op te sommen. Zijn hoofdactiviteiten
waren: muzikaal, bestuurlijk en liturgisch-inhoudelijk. Hij heeft vele
jaren op gezette tijden orgel gespeeld, als tweede organist van onze
gemeente, tijdens kerk- trouw- en rouwdiensten en was ook een achttal
jaren voorzitter van de kerkrentmeesters.
Zijn grootste verdienste is toch wel zijn liturgische kennis, die hij heeft
ingebracht in de kerkdiensten. Ook de publicaties in Kerknieuws over de
liturgie waren goed onderbouwd en lieten een duidelijke kennis van
zaken zien van dhr. Wassink. Een grote klus was het invullen van het
preekrooster, gastpredikanten zoeken en zorgen dat de orde van dienst
gedrukt werd en dat gedurende vele jaren, samen met mevr. Joke van den
Bosch.
De heer Wassink heeft aangegeven er mee te stoppen en het werk door te
geven aan anderen. De kerkenraad wil hem na de kerkdienst van zondag
6 juli a.s. bedanken voor al zijn werk van de afgelopen 40 jaar. Na afloop
van de dienst zal in Mariëndal hier aandacht aan geschonken worden.
Annet van Zijl, Scriba
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Groot Bijbelfestival in De Fabrique in Utrecht
Op 28 juni wordt er in De Fabrique in Utrecht een groot Bijbelfestival gehouden.
Met dit evenement viert het Nederlands Bijbelgenootschap zijn 200-jarig
bestaan.
De Bijbel is voor iedereen, dus jong en oud is uitgenodigd op het Bijbel-festival.
Een bruisende dag op de sfeervolle locatie De Fabrique in Utrecht. In de vele
industriële ruimtes valt de hele dag van alles te beleven rondom de Bijbel.
Een greep uit het programma:
 optredens van Trinity, Elly & Rikkert en het Vocaal Theologen
Ensemble
 workshops over de Bijbel in Gewone Taal, Psalmen voor Nu en Qumran
 theater van Aluin en de Zandkunstenaar
 talkshow geleid door Tijs van den Brink met Nienke Wijnants en Ruben
van Zwieten over het dertigersdilemma en de plek van de Bijbel in de
zoektocht naar zingeving
 bijbelquiz onder leiding van Bert van Leeuwen
 en nog veel meer!
Ook voor kinderen is er van alles te beleven, en tieners hebben hun eigen
‘verboden-voor-ouders-programma’.
Het Bijbelfestival is gratis, omdat we iedereen
een kans willen geven op een ontmoeting met
de Bijbel. De Bijbel inspireert, verbindt en
daagt uit.
Wel even vooraf kaarten reserveren op
www.nbg200.nl. Je kunt daar ook al je
vrienden en familie uitnodigen met een leuke
e-card.
Reserveer nu gratis kaarten !!
Namens het
Nederlands Bijbelgenootschap,
Diny Fockens (Terheijden)
Bankrekeningnummer:
NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08
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Kerkrentmeesters
Financiële informatie van de kerkrentmeesters
Het jaar 2013 is nog maar kort achter de rug. Daarom zijn wij verheugd
om u reeds nu te kunnen informeren over het boekjaar 2013; naar de situatie aan het einde van het jaar. De complete administratie is ter controle
verzonden naar het Kantoor Kerkelijke Administratie te Amersfoort.
Vervolgens is ingevolge ordinantie 11 art.7 van de Protestantse Kerk in
Nederland de Jaarrekening opgesteld.
Deze is door het College van kerkrentmeesters vastgesteld en aangeboden
aan de Kerkenraad. Deze heeft in de vergadering van 19 mei jl. de
rekening eveneens vastgesteld. De Jaarrekening wordt nu ter informatie
gelegd in Mariëndal gedurende tenminste vijf werkdagen.
De staat van baten en lasten:
De jaarrekening 2013 sluit met een voorlopig positief resultaat van
€ 2.138,--. Dit bedrag is aan de Algemene reserve toegevoegd. De
begroting ging uit van een negatief resultaat. Door de inspanningen van
vele vrijwilligers voor de Kerkbalans die met veel inzet en zorg hebben
bijgedragen aan verbeterde inkomsten en vooral aan een ‘meevaller’ met
de afrekening van de in 2012 ontvangen toezegging van een nalatenschap; deze bleek hoger dan verwacht, dus nog een bescheiden plus.
Een vergelijking van het resultaat uit gewone activiteiten 2013 t.o.v. 2012
ziet er als volgt uit:
Baten
Lasten
Voordelig resultaat

2013
€ 186.157
€ –184.019
€
2.138

2012
€ 355.483
€ –330.939
€
24.544

Wat opvalt bij de vergelijking met het vorige boekjaar is de sterke
stijging van de verhuuropbrengst van het kerkgebouw: ruim € 10.000,-hoger!
Daaruit blijkt dat het niet verstandig is om voor een bescheiden bijdrage
de kerk beschikbaar te stellen. Een hogere huur heeft het resultaat positief
beïnvloed.
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Ook Mariëndal bracht ruim € 3.000,-- meer huur op. De pastorie heeft
wegens leegstand niet bijgedragen aan de huurinkomsten. Voor een deel
vallen de onderhoudskosten voor pastorie en kosterswoning in 2014.
In 2013 zijn er nog stevige onderhoudskosten geweest voor het dak van
Mariëndal en de elektrische installatie. Er zijn geen achterstallige
betalingen.
Voor de toekomst is het vooral belangrijk om nauwkeurig de begroting te
volgen.
De inkomsten uit legaten, erfenissen en inkomsten van de Bieberg en het
Kerkhof Oud Ginneken, vooral uw gebed en persoonlijke inzet zijn van
grote invloed op het voortbestaan van de gemeente.
Ko Koeman (penningmeester)

Tarieven voor het gebruik van de kerk en bijgebouwen
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 19 mei jl. de tarieven vastgesteld voor het gebruik van de kerk en/of bijgebouwen voor trouw- en
rouwdiensten, herdenkingen of andersoortige bijeenkomsten, lezingen en
vergaderingen.
Voor gebruik van de kerk, inclusief kerkdienst geleid door de gemeentepredikant of, bij diens afwezigheid, een vervanger, de eigen organist en
koster wordt € 1.000,-- berekend. Daarop wordt, ingeval van een rouwdienst, een korting berekend die wordt gerelateerd aan de kerkelijke
bijdrage over het aan het overlijden voorafgaande jaar.
Op korte termijn zullen alle tarieven, ook voor het gebruik van Mariëndal
of het Romenyhuis, als ook de aula van de Bieberg, worden gepubliceerd
op de website van de gemeente. Zonodig kan tot die tijd informatie
worden verkregen bij de koster of één der kerkrentmeesters.
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Diaconie
Verantwoording diaconale collecten maart /april 2014:
2 maart
9 maart
16 maart
23 maart

30
6
13
17
19
20
27

maart
april
april
april
april
april
april

diaconie
voorjaarszendingscollecte
diaconie
diaconie
diaconie
Werkgroep Breda-WismarArad
diaconie
diaconie
diaconie (Palmzondag)
diaconie (Witte Donderdag)
diaconie (Paaswake)
diaconie (Pasen)
diaconie

€
€
€
€
€

65,00
88,32
59,00
76,70
95,15

€ 136,20
€ 61,00
€ 82,40
€ 86,75
€ 136,75
€ 86,25
€ 109,25
€ 45,75

Namens de diakenen,
Bas de Geus, voorzitter

Koffie-inloopochtenden in Mariëndal
Deze vinden plaats op elke
2e woensdag van de maand
van 10.00 – 12.00 uur.
De komende woensdagen zijn:
11 juni en
9 juli.
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Breda – Wismar – Arad
Berichten uit Arad:
Informatie over de detentie van ds. Béla Tothpal vindt u ook op de website
www.protestantsegemeentebreda.nl (onder ‘laatst toegevoegd’/weblog in
detentie).
Opnieuw enkele dagen op ‘vrije’ voeten
Dinsdagmiddag 29 april kreeg ik opnieuw een telefoontje uit Timisoara. Ds. Béla
Tothpal belde mij vanuit de gevangenis. De verbinding was erg slecht maar ds.
Tothpal kon mij wel vertellen dat hij de volgende dag, 30 april, om 15.00u. voor
vijf hele dagen naar huis mocht!
Wel moest hij zich eerst melden op het politiebureau in Arad maar daarna was
hij ‘vrij’ man tot zondagmiddag 4 mei. Dat betekende niet alleen dat hij enige
dagen herenigd was met zijn vrouw Renata en hun kinderen Béla jr. en Eszter,
maar ook dat hij op zondagmorgen opnieuw de kerkdienst in zijn eigen gemeente
kon bijwonen. Ook daar verheugde hij zich zeer op! Opnieuw zal hij daar een
‘groetwoord’ uitspreken. Een preek kan het officieel nu eenmaal nog niet
genoemd worden. Daarna viel de verbinding weg. Maar wat was het goed om te
horen en wij hopen dat hij een paar hele fijne dagen zal hebben!
Zomerontmoeting 2014
Dit jaar vindt de Zomerontmoeting plaats in Arad. Wij zijn blij te kunnen melden
dat wij met tien mensen daarheen zullen gaan! Vrijdagnamiddag 13 juni hopen
wij daar aan te komen en dinsdagmorgen 17 juni weer te vertrekken richting
Breda. Deze ontmoeting zal in het teken staan van ‘Bergen’. Daarbij kunt u
denken aan bergen verzetten, bergen overwinnen, bergen in de Bijbel, bergen in
de natuur, enz.. Een reisverslag zullen we proberen op tijd in het volgende
nummer te krijgen. Wij vragen om uw voorbede voor deze Zomerontmoeting en
voor de gemeente van Arad die ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze
verkeert toch gastgemeente wil zijn.
Aanleveren goederen
Daar wij in de maanden juni en juli vanwege vakantie geen mogelijkheid hebben
om te sorteren, willen wij u vragen eventuele goederen te bewaren tot augustus.
Transport
Op vrijdagavond 2 mei verzamelden zich op het terrein van Theo Oldenburger in
Bavel 18 mensen om opnieuw een vrachtwagen te vullen met zo’n 95m³ aan
hulpgoederen voor Arad. Meer dan 1200 bananendozen met kleding, textiel,
incontinentiemateriaal en schoeisel, ontelbare zakken met dekens en beddengoed
evenals 34 matrassen, kinderwagens en buggy’s, ledikantjes, spullen voor het
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Kindertehuis en het bejaardenhuis enzovoort, enzovoort, werden erin gezet. Ook
vermeld ik hierbij de 16 fietsen die men daar maar wat graag heeft!
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die meegeholpen
heeft dit transport mogelijk te maken te bedanken. Allereerst voor ál die kleine
en grote hoeveelheden spullen die week in week uit bij ons binnenstroomden.
Allen die elke week weer de ontvangen spullen sorteren en inpakken bedanken
wij. Maar ook alle sjouwers die de vrachtwagen vulden en niet te vergeten Theo
Oldenburger die op de avond van 4 mei met deze vracht naar Arad vertrok waar
hij dinsdagmiddag 6 mei arriveerde. Het was weer geweldig! Iedereen ontzettend
bedankt!
Acceptgiro-actie 2014
Ieder jaar benaderen wij in de maand mei velen van u voor een bijdrage om de
contacten met Wismar en Arad, die wij mede namens u allen onderhouden, te
kunnen blijven financieren. Het ‘gewone’ werk dat steeds doorgaat zoals het
jaarlijkse transport van alle goederen, zoals eerder deze maand weer plaatsvond,
de voedselpakketten en de ondersteuning van de gemeente in Arad. Dit alles
slokt een groot deel van onze financiën op. Maar wij hebben er alle vertrouwen
in dat u ons zult blijven steunen, want wij weten dat velen van u meeleven met
onze partnergemeenten.
Daarom zijn er begin mei zo’n 200 brieven de deur uitgegaan samen met het
Jaarverslag van 2013.
Mocht u geen brief krijgen en wilt u toch donateur worden of een eenmalige
bijdrage geven, dan is uw gift van harte welkom op onderstaand
rekeningnummer en onder vermelding van ‘gift 2014’. Heel hartelijk dank!
Giften
De aanschrijfnaam van onze rekening is aangepast. Deze is nu omgezet naar de
naam van onze contactgroep. Ons rekeningnummer is hetzelfde gebleven
NL81 INGB 0002 9825 73 maar nu t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te
Breda. Heeft u nog periodieke giften voor het project Béla uitstaan dan hoeft u
dit niet onmiddellijk aan te passen, de oude aanschrijving werkt nog een hele
poos door, zo meldde de bank ons. Mocht dit toch niet zo zijn en krijgt u een
overboeking terug, wilt u dan even contact met ons opnemen?
Financieel jaarverslag 2013
Indien u interesse heeft in ons financieel jaarverslag van 2013 neemt u dan contact op met Jettie Wouters, tel. 5653988. Ook een overzicht van onze activiteiten
van 2013 zijn in een jaarverslag samengevat. Ook dit is verkrijgbaar bij Jettie.
Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter)
Tel. 076-514.65.23 – Email: w.frankfoorder@hccnet.nl
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Jubileum Contactgroep Breda-Wismar-Arad
Op woensdag 30 mei 1984 (!) reden drie protestanten uit Breda en Ginneken,
t.w. onze voorzitter, Marja Bakker, mijn vrouw Hannie en ondergetekende, na
werktijd richting Wismar, een oude Hanzestad aan de Oostzee, zo’n 50 km
oostelijk van Lübeck, gelegen in het gebied van de toenmalige DDR.
We behoorden tot een werkgroep, in oprichting eigenlijk nog, die namens
protestantse wijkgemeenten in Breda en Ginneken contact zou leggen met een
gemeente in de DDR. Er waren toen al 250 van zulke contacten, zo had ds. Van
Buuren uit Deventer ruim een jaar eerder verteld op een bijeenkomst in
Mariëndal in het kader van de Vredesweek. Marja Bakker, nog maar kort diaken
in Ginneken, gaf de aanzet tot de oprichting van deze contactgroep.
Wij gingen op verkenning ondanks onze beperkte voorbereiding. Na een
overnachting kwamen we de volgende dag, Hemelvaartsdag, om 2 uur bij ons
hotel in Wismar aan. Daarna werden we door ds. en mevrouw Maercker en
enkele gemeenteleden eerst wat aarzelend maar toch al gauw hartelijk
ontvangen. Eenmaal in gesprek en vooral door onze vragen – Hollanders zijn wat
direct – ontstond er een belangrijke openheid van beide kanten. Het werd
duidelijk onder welke druk zij leefden en hoe weinig positieve verwachtingen zij
hadden, hoewel de druk van de socialistische overheid wel minder geworden was
dan in de jaren ‘50 en ‘60. In 1983, het Lutherjaar, mochten de Ev.-Lutherse
kerken zelfs een ‘Kirchentag ’organiseren. In de loop van de jaren kwamen we,
vooral in hun “Friedensdekaden” in november onder de indruk van de moed en
de volharding van de kerken om de overheid te benaderen voor wat meer ruimte
voor gelovigen en hun kinderen die bedreigd werden in hun baan en hun
schoolkeuze. Over oorlog en vrede werd veel gesproken, ook indirect in de
kerkdiensten.
Op 31 mei a.s. zal het dus 30 jaar geleden zijn dat we voor het eerst in Wismar
waren. Heel wat gemeenteleden hebben ons in die jaren vergezeld met als
hoogtepunt de opening van de Muur op 9 november 1989. We waren toen met
elf mensen uit Breda en Ginneken in Wismar, waaronder enkele katholieken uit
Princenhage die contacten hadden met de parochie daar. Henk Berflo, die af en
toe de dienst leidt in de Markuskerk, was er bij om een gesprek over
gerechtigheid te leiden. Men was ons vooral dankbaar voor de bemoediging die
er van ons medeleven en onze aanwezigheid tweemaal per jaar uitging.
Dat blijkt nog uit de kerstkaart die wij in 2013 ontvingen. Een echtpaar dat wij in
1984 al hebben leren kennen schreef: “und danken Euch, dass Ihr die
Verbindung Breda – Wismar gebaut habt”.
In 1996 werden de contacten uitgebreid naar de Ev.-Lutherse gemeente in Arad
in Roemenië. De driehoekscontacten bestaan nog steeds en worden afwisselend
in Breda, Wismar en Arad gehouden. Op zondag 15 juni, een week na
Pinksteren, is de huidige voorzitter Mieke Frankfoorder, die in 2009 het stokje
van mij overnam, met tien personen uit Breda en Ginneken in Arad.
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De Heer heeft ons vele kansen tot bezinning gegeven. We hebben geleerd buiten
de grenzen van land en kerk te kijken. De betekenis van kerk-zijn ligt vooral in
wat zij doet.

Klaas de Bruijn.

Website - weetjes
Via onze webmaster kreeg ik onderstaande informatie over onze website
www.protestantsegemeenteginneken.nl. Het is goed om te weten dat veel mensen
onze website weten te vinden.
De afgelopen maand heeft de website 299 unieke bezoekers gehad, waarvan 5 uit
Duitsland, 3 uit België en 3 uit Engeland.
De rubrieken Zondagsdiensten en Nieuws worden het meest bezocht: Zondagsdiensten: 166, Nieuws: 144, Contact: 91, Foto’s: 76 foto’s, Kerkgids: 54 en
Kleine Kerk: 52 keer.
Opvallend is dat de uitnodiging voor de bevestigings- en intrededienst van dr.
Eward A. Postma 45 keer bekeken is.
Deze maand kwam 72% via een zoekmachine, 18% direct en 10% via een andere
website. We proberen de website zo actueel mogelijk te houden. Als u zelf nog
interessant nieuws heeft voor de website, stuur dan uw artikel naar onderstaand
e-mailadres.

Met vriendelijke groet, ook namens onze webmaster Daan Rijnkels,
Lennart Nicolai
Webredacteur
lnicolai@ziggo.nl
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Verslag van de onthulling sculptuur ‘Bewogen – Onbewogen’
Op zondag 20 april werd na de kerkdienst een beeld van Ludovicus van
Eijnatte onthuld met de naam “Bewogen – Onbewogen (Ontmoeting)”
De onderstaande tekst bij het beeld werd die ochtend door Ludovicus
voorgelezen:
Bewogen – Onbewogen is een filosofische titel: In onze tijdsgeest, waarin
we denken steeds mobieler te worden, maar onze geest wordt steeds
immobieler.
Het beeld drukt uit: In verstilling
elkaar ontmoeten (sacramentele
ontmoeting) en werkelijk tot gesprek
komen. Wat de vorm van het beeld
aan architectuur toevoegt, is een
natuurfilosofische dimensie. De
geometrische
vormen
worden
getransformeerd tot meer natuurlijke, organische vormen.
Het is het zoeken en verbeelden van een werkelijkheid, die achter de
uiterlijke vorm schuil gaat. De symmetrie van het beeld is een noodzaak
om de sacrale betekenis op te roepen bij de toeschouwer, een weerspiegeling van orde en harmonie, om een dieper bewustzijn te ervaren.
Na de onthulling werden door de
kinderen van de Kleine Kerk
ballonnen opgelaten.
Ludovicus van Eijnatte
Arduin – Hoogte: 129,5 cm .
www.ludovicusvaneijnatte.nl
Niek van Aalst
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Diensten in Huize ‘De Werve’
In deze periode zijn er geen protestantse diensten in Huize de Werve.

Colofon
Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot.
Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden
van onze gemeente te informeren over de te houden
kerkdiensten,
komende
activiteiten
en
overige
gebeurtenissen in de gemeente.
Website van de gemeente (QR-code rechts):
www.protestantsegemeenteginneken.nl .
Redactie Kerknieuws Ginneken
Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda
Mevr. H. van IJzeren – ten Kley
tel. 076-565.29.49
Mevr. A. van Zijl – Waalwijk
tel. 076-541.54.87
Dhr. J.F.C. van Epen
tel. 076-587.47.85
De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij
graag vóór maandag 23 juni 2014 per e-mail:
naar jfcvanepen@casema.nl.
Dat nummer zal gelden voor de vakantiemaanden en loopt van zondag 13 juli tot
en met zaterdag 6 september 2014 (8 weken).
De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in
‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.
Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 18,50 per jaar.
Genoemd bedrag dekt nauwelijks de kostprijs!
Dus, een extra (tussentijdse) gift op rekening NL50 INGB 0001 0790 21 blijft
steeds welkom! Vermeld bij uw betaling “Kerknieuws Ginneken”.
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NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN
Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda
076-5605682
Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda.
076-5650601
Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda.
076-5415487
WIJKOUDERLINGEN
Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout
076-5613802
Dhr. W. Eland, Molenstraat 60, 4851 SJ Ulvenhout
076-5613598
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda
076-5611036
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Schoutenlaan 20, 4854 AW Bavel
0161-432093
Jeugdouderling: Mevr. P. Ruys-Lee, Viandenlaan 23, 4835 EG Breda 076-5611776
DIAKENEN
Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627
Secr.: Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout
076-5613922
Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717
Diakenen: Dhr. L. Nicolai, Fatimastraat 44, 4835 BD Breda.
076-5153453
Dhr. W. van Dijk, M. van Coehoornstr. 16A 4811 AV Breda 076-8896694
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout
076-5652114
De heer O.N. Visser, Laurenspark 50, 4835 GX Breda.
076-8875180
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout
076-5612077
Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53
KERKRENTMEESTERS
Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34bis, 4837 AK Breda
Secr.: Mevr. H. van IJzeren-ten Kley, Vogelsanck 22,
4851 ES Ulvenhout.
Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda
Lid:
Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda
Ledenadministratie en Kerkbalans

076-5601117
076-5652949
076-5600100
076-5812374

Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;
ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99
Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97
KOSTERIJ
Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuis, Mariëndal:
Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda,
076-5651807
KERKELIJK BUREAU
Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda.
076-5653142
Email:
kbginneken@zonnet.nl
Geopend: 1e dinsdagavond van de maand, 19.00 - 20.00 uur; Romenyhuis
Administrateurs: Dhr. J. Potgieser en Mevr. A. den Hamer
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