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Verslag van Pieter en Nicole van Veldhuijsen:

Vrijdagochtend 30 augustus zijn we vertrokken naar Wismar. Twee autol, zeven mensen. Voor ons (Pieter en Nicole) de
eerste keer dat we mee zijn geweest met deze Zomerontmoeting. Meerdere keren hebben we ín Nederland al wel

contact gehad met de gemeenteleden uit Arad en Wismar dus zijn het niet alleen maar vreemde gezichten. Het thema
dit jaar was de 4e 5e en 6e scheppingsdag.

Na een warm onthaal vrijdagavond door de gemeenteleden, zijn we naar ons gastgezin gegaan. Daar werd al volop
gekookt om vervolgens gezamenlijk te eten. We leerden elkaar kennen en spraken over het leven in Duitsland, in het
bijzonder de tijd voor de val van het lJzeren gordijn, de DDR tijd. Erg interessant. En natuurlijk spraken wij over ons leven
in Nedeíand.

De volgende dag vertrokken we al vroeg met de bus naar Stralsund. Opnieuw werden we hartelijk verwelkomd en al

zingend en pratend reden we naar de plaats van bestemming. ln Stralsund hebben we het Ozeaneum bezocht. Mooi
aansluitend op het thema, het scheppingsverhaal. Prachtige vissen, schelpdieren en al het moois wat onze zee te bieden
heeft werd daar getoond. Maar ook was er de bewustwording over de vervuiling die wij als mensen veroorzaken. Goed
om daar ook weer eens bij stil te staan.

Op zondag een mooie kerkdienst waarin we ook het Heilig Avondmaal hebben gevierd. Samen eten, een stadswandelÍng
maken, zingen, verschillende kerken bezoeken, met elkaar van gedachten wisselen over het geloof: enkele activiteiten
die we de opeenvolgende dagen hebben gedaan. We konden zijn zoals we zijn, mensen uit Breda met onze eigen
cultuur, verschillend van de mensen van Wismar en Arad, maar we waren samen een eenheid, één groep vol warmte en
lieÍde. Wat een íantastische ervaring hebben we mogen beleven I
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ToekomstmUzíek?

Zoals Jan hiernaast al verteld bezochten wij maandagavond een van
de wijkgemeenten van Wismar, nl. de Johanneskirche in

Wismar-Wendorf, de kerk waar het oude Breda-Noord ruim 30-jaar
geleden contact mee had. De pastores van deze gemeente willen
graag aansluiten bij de gemeente van de Neue Kirche in de
contacten met Breda en Arad en deze ontmoeting was een stap in

de goede richting.

Scheppingsgedicht
Opnieuw werden verzen uit dit prachtige gedicht van Rieteke
Hoogendoorn in 3 talen voorgelezen op de gemeenteavond. Een

ervan luidt:
ln de warmte van de hemelzon
was de stilte nu verbroken
want een zuiver vogelkoor
gaf haar eerste loflied door
het werd een muzikaal boeket
vormde een vrolijk menuet
de vissen spartelden in de zee
de waterdruppels dansten mee
God sprak en zag hen aan

noemde vis en vogel bij hun naam
en machtig klonk Zijn Ameni
lk ben de Alfa, en de Omega,
het Begin en het Einde,
de Eerste en de Laatste

Honing uit Arad
Met de Zomerontmoeting zijn opnieuw potjes honing en cÍèmes
mee uÍt Arad. Drie verschillende soorten honing, te weten: acacia-,
zonnebloemen en opnieuw de smaakvolle woudhoning! De potjes
van 2zloml kosten € 3,50 per stuk, de lippenbalsem €1,50 en de
hand- en voetencrèmes €2,50. De opbÍengst komt, zoals bekend,
geheel ten goede aan het gezin Tothpal. Binnenkort worden honing
en crèmes Ín de diverse kerken weer ter verkoop aangeboden. Mist u

dit onverhoopt? De 'voorraad' staat op het adres Pottenbakkerstraat
51. Te bestellen en/of af te halen (tel. 5146523 of email
rm.frankfoorder@gma il.com ).

Mieke Frankfoorder (vz)

tel. 07 6-51 46523 email w.írankfoorder@hccnet.nl

Verslag van Jan Mockenbach:

Als een van de zes leden van de Protestantse

Gemeente Breda heb ik van 30 augustus t/m
3 september jl. een bezoek aan Wismar
gebracht. Dit bezoek stond in het teken van

de jaarlijkse ontmoeting van leden van

kerkelijke gemeenten in Arad, Breda en

ervaringen valt veel te
mij beperken tot twee

Allereerst is het mij in Wismar opgevallen op
welke wijze aan de ontmoeting een liturgisch
karakter werd gegeven. Het welkomswoord
van dominee Thorsten Markert van de St.

Dominee Markert begeleidde de zang met
zijn gitaar.

Zo ook was het afscheid op 3 september jl..

De "Reisesegen" werd aangevuld met
gebeden en liederen. Als aÍscheidslied werd
,God is tegenwoordig" in het Duits, het
Hongaars en het Nederlands gezongen. Dat

was een indrukwekkend moment.

Wat op mij als lid van de Lucaskerk grote
indruk heeft gemaakt was het bezoek aan de
Johanneskerkgemeente in Wismar-Wendorf.

Omdat de betekènis van de 4e, 5e en 6e

scheppingsdag als thema was gekozen voor
de ontmoeting van de gemeenten, hield
dominee Mathlas Kretschmer van de
Johanneskerkgemeente een overweging aan

de hand van een kleed dat de schepping
uitbeeldt. De afzonderlijke aÍbeeldingen van

de 4e,5e en 6e scheppingsdag vormden een
bron inspiratie voor zÍjn overweging. Dit
kleed is in 1985 gemaakt door dames van de
wijkgemeente Breda-Noord. Het heeft nog
steeds een plaats op het liturgisch centrum
van Johanneskerk. Dankzfi dit kleed komt in
de wekelijke vieringen de betekenis van de
wukgemeente Breda-Noord voor de
Johanneskerk in Wismar-Wendorf tot
uitdrukking. Na afloop van de ontmoeting in
de Johanneskerk kregen alle deelnemers een

Wismar.

Over vijí dagen
schrijven. lk wil
indrukken.

foto van dit IituÍgische kleed.


