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KLANKBORD 
Protestants Informatieblad Uden-Veghel 

(nov.-dec.) 2017, 48e jaargang, nummer 6) 
 

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 22-12- 2017 
KOPIJ INLEVEREN VOOR 8 december 

E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

 

            KERKDIENSTEN IN UDEN 

 
zo.   05 nov. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo.  12 nov. 10.00 u Ontmoeting 
zo. 19 nov. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart, herdenking overledenen 
zo. 26 nov. 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 03 dec. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo. 10 dec. 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 17 dec. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel 
zo. 24 dec 22.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel 
 
 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo.  12 nov. 10.00 u. ds. D. v.d Vaart, Heilig Avondmaal 
zo. 19 nov. 10.00 u. mevr. L. Oosten-Bouman, 

herdenking overledenen 
zo. 26 nov. 10.00 u. ds. J. Hebly 
zo. 10 dec. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart  
zo. 24 dec. 22.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
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Van de redactie ………… 

 
Als u deze editie op de deurmat vindt, dan is de wintertijd begonnen. 
Een forse plof dit keer, een klankbord van 24 pagina’s dik.  

Dominee Dick van der Vaart schrijft over de kerk in de toekomst. Een 
boeiend stuk, een aanrader.  

Verder informatie van de Kerkenraad en informatie over de nieuwe 
website. Ik zou zeggen, met het klankbord achter de computer en 
verken de nieuwe mogelijkheden van onze site. 

De seniorengroep heeft een bijeenkomst, het ‘Groen’ in “Meijerijstad’. 
Een bijenkomst over de groenvoorziening nu en in de toekomst. 

Tot slot uw aandacht voor de bijdrage van de jeugd en 2 persoonlijke 
bijdragen van Dick Schoenmaker en Bram van der Vijver. 

 

Veel leesplezier, 

 

Namens de redactie, 

 

Bram van der Vijver 
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Mededelingen 
ds. Dick van der Vaart 
 
 
 
 

 
 
 
De vorm van de kerk van de toekomst. 
In zijn boek “Vreemdelingen en priesters - christelijke missie in een 
post-christelijke samenleving” ontwikkelt Stefan Paas een missionaire 
visie voor kleine gemeenten in een overwegend seculiere omgeving die 
post-christelijk is (d.w.z. kleine gemeenten in een niet meer christelijke 
omgeving) en een kerk die niet bij machte is om daar veel aan te 
veranderen. Hij ontwikkelt dus een visie voor een gemeente als de 
onze. 
Hij legt uit dat het woord “missionair” via de Latijnse woorden “mittere“ 
(zenden) en missio (zending) afkomstig zijn van het Griekse 
“apostellein“ (zenden) en afleidingen daarvan. Missionair heeft dus 
alles te maken met een besef van “een missie hebben”, “gezonden 
zijn“. Het verwijst naar pogingen om betekenisvol contact te leggen met 
andere mensen met als doel hun leven te beïnvloeden. 
Wanneer ik dit lees dan roept dat bij mij meteen een gevoel van 
weerstand op. Ik hou er helemaal niet van wanneer mensen mij 
proberen te veranderen of proberen mij van iets te overtuigen. Maar 
Stefan Paas legt uit dat “zending” niet voorbehouden is aan het 
christendom of zelf maar aan religie in het algemeen. Onze seculiere 
samenleving zindert van “zending”. Het basisprincipe van zending is 
namelijk universeel: zodra een individu of samenleving denkt iets te 
weten of te kunnen of te hebben dat meer mensen zouden moeten 
weten of kunnen hebben, dan komt er een vorm van “zending” op gang. 
De voorbeelden zijn werkelijk eindeloos want “missie” zit in elk haarvat 
van het menselijk bestaan. Denk aan onderwijs, ontwikkelingswerk, 
trainingsprogramma’s in Afghanistan, marketing,  
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goede doelen, blogs en vlogs, wetenschappelijke publicaties, 
advertenties, opiniërende artikelen, buddy-projecten, voedselbanken, 
websites, bladen voor computergebruikers, kookprogramma’s en ga zo 
maar door. 
Zo gezien is “zending” gewoon deel van het mens-zijn. De structuur is 
algemeen menselijk. De inhoud van de christelijke zending is natuurlijk 
wel bijzonder. Stefan Paas stelt dat er twee motieven zijn voor 
christelijke zending: verantwoordelijkheidsgevoel (diakonie) en 
enthousiasme (wat voor jou waardevol is en waarover jij enthousiast 
bent wil je delen met anderen). 
Stefan Paas schrijft dat door de eeuwen heen 10% van de mensen in 
de christelijke samenlevingen hun geloof werkelijk innerlijk beleefd 
zullen hebben (zie vorige Klankbord). Waarschijnlijk zal dat in onze tijd 
niet anders zijn en zal dit ook zo blijven. We zijn een minderheid in de 
samenleving en daarom noemt Stefan Paas ons “vreemdelingen“. We 
zijn als christenen vreemdelingen geworden in onze samenleving. Maar 
hij ziet voor ons een belangrijke taak weggelegd: een priesterlijke taak. 
In het Oude Testament lezen we dat een minderheid van het volk Israël 
de priesterlijke taak toebedeeld krijgt. Israël telt twaalf stammen en uit 
één daarvan, de Levieten, komen de priesters voort. Ten dienste van 
het volk verricht deze minderheid in de tabernakel en in de tempel de 
priesterlijke arbeid. Ze vertegenwoordigen God bij het volk en het volk 
bij God. 
Op dezelfde wijze ziet Paas de taak van de kerk in een post-christelijke 
samenleving. De kerk is een minderheid maar verricht een belangrijke 
taak: het vertegenwoordigen van God bij het volk (door noodhulp, 
bezoek aan zieken en eenzamen), doorbreken van doemdenken 
(klimaatopwarming, vervuiling van land en oceanen kunnen wél worden 
tegengegaan), opkomen voor gerechtigheid (DvdV) en het 
vertegenwoordigen van het volk bij God (door plaatsbekledend Hem te 
eren in de eredienst en door voorbeden, DvdV). 
De optimale vorm van kerk-zijn is wellicht helemaal niet een grote kerk. 
De gemeenten waaraan Paulus zijn brieven schreef konden  
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bijeenkomsten en maaltijden houden bij iemand thuis. Dat zullen niet 
meer dan 40 of 50 mensen geweest zijn. En uit hedendaags  
onderzoek blijkt dat mensen zich in gemeenten van deze omvang 
goed voelen omdat men zich deel van een grote familie voelt. Wellicht 
kunnen gemeenten van deze omvang “zout voor de wereld“ zijn. 
 
 
Aftreden en bevestiging van ambtsdragers. 
Op zondag 5 november treden Henk Janse af als pastoraal ouderling, 
Hans Schilder en Ron Baarslag treden af als ouderling-
kerkrentmeester en Wallie Dalmolen als diaken. Gelukkig zullen er 
ook twee nieuwe ambtsdragers worden bevestigd: Margriet Bräuner 
volgt Hans Schilder op als voorzitter van de kerkrentmeesters en 
Dettie van Ginkel neemt de werkzaamheden over van Ron Baarslag 
m.b.t. de actie kerkbalans. In deze dienst nemen we ook afscheid van 
Alei Veldhorst, die na jarenlange trouwe dienst de werkzaamheden 
voor het kerkelijk bureau overdraagt aan Edith Verver. 
Deze dienst vindt plaats op dankdag voor gewas en arbeid en zal 
daarom ook een diaconaal tintje krijgen. 
 
 
 
 
 
Herdenking overledenen (door omstandigheden niet op laatste 
zondag van het kerkelijk jaar maar een week eerder) 
 
Op zondag 19 november herdenken we, in beide kerken, hen die ons 
in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We noemen hun namen en 
ontsteken voor hen een kaars aan de Paaskaars: het symbool voor de 
Opgestane Heer. 
 
In Veghel herdenken we: 
 Jacqueline van Zetten    32 jaar 
 Johanna Sophia van Beusekom – Hekman       73 jaar 
  Peter Enthoven                                                      66 jaar       
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In  Uden herdenken we:  
 Marinus Antonie van Peer                             63 jaar 
 Willem Barzilay                                                     86 jaar  
 Trientje Nickel Ozinga                                            89 jaar 
 Johanna Gerardina Versluis – van Delft             73 jaar 
 Johan Wendt                                                           74 jaar 
 Anne Jacoba Holleman                                       61 jaar 
 Jan Barend Schuurman                                          93 jaar 
 Bartha Hofland - van den Sigtenhorst                 89 jaar 
 Daniël Andries Willem Schilder                           24 jaar  

Coby Verweij – Bakker      92 jaar 
 

Waar zou het zijn, het land van licht? 
Wie, waar is God, een stem, een naam? 

Wie wijst de weg, ik ben alleen. 
Wie helpt mij door het donker heen? 

Wie neemt mijn hand en leert mij gaan? 
 

Waar zou het zijn, de eeuwigheid? 
Wie zal er zijn, wie kent dat land? 

Wie schenkt er wijn, wie deelt er brood? 
Duurt liefde langer dan de dood? 
Ik weet zo weinig, ben zo bang. 

 
Mijn ogen zoeken overkant, 

Een glimp van wie er voor mij ging. 
De zee is diep, de golven hoog. 

Wie kleurt voor mij een regenboog? 
Begaanbaar pad de verte in. 

                                                        
Margreet Spoelstra (gezang 952) 
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UITNODIGING VOOR ALLE GEMEENTELEDEN 
 
Als Protestantse Gemeente Uden-Veghel zijn we verenigd in een 
regionaal samenwerkingsverband genaamd “Sage“ (afkorting van 
samenwerkende gemeenten). De gemeenten die hierin participeren 
zijn: Oss, Grave, Lith-Oijen, Ravenstein, Uden-Veghel, Gennep en 
Boxmeer. De gemeenten proberen samen te werken waar dat 
mogelijk is. Eén van de activiteiten is de jaarlijkse regioviering op 
Hemelvaartsdag. De regionale samenwerking en de ontmoetingen die 
daaruit voortvloeien worden zeer gewaardeerd omdat er een 
inspirerende en bemoedigende werking vanuit gaat. 
Daarom wordt u van harte uitgenodigd voor de Sage-bijeenkomst die 
binnenkort in Grave gehouden zal worden. Het thema van de 
bijeenkomst is: “Laat zien wat je bezielt – missionair werk: waarom, 
wat en hoe?“ 
Samen willen we nadenken over de vraag hoe wij in onze regio 
gestalte zouden kunnen geven aan missionair werk (zie voor wat dit 
inhoudt voorin dit Klankbord en het vorige Klankbord). Belangrijk doel 
van de bijeenkomst is ook de ontmoeting van gemeenteleden van de 
verschillende deelnemende gemeenten. 
Programma:  
 Inleiding door ds. Nynke Dijkstra Algra      
 Brainstormen in groepen 
 High tea 
 Korte vesper                                                     
Datum zondag 5 november.  Tijd: van 14.00 – 17.00 uur   
Plaats: Protestantse kerk, Bagijnenstraat 1, Grave. 
Wanneer u van plan bent om te komen, meldt  u dan s.v.p. aan bij ds. 
Dick van der Vaart ( ds.dickvandervaart@kpnmail.nl )“ 
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Uit de kerkenraad 
 
Ambtsdragers 

Dit jaar zullen 4 ambtsdragers aftreden: Ron Baarslag, Wallie 
Dalmolen, Henk Janse en Hans Schilder. Een aantal van hen zijn heel 
lang actief geweest in de kerkenraad. We zullen hun aanwezigheid en 
ervaring missen! 
Gelukkig zullen er ook 2 nieuwe ambtsdragers bevestigd worden: 
Margriet Bräuner en Dettie van Ginkel. Beiden worden 
ouderling/kerkrentmeester. 
In de dienst op 5 november zal de bevestiging en het afscheid 
plaatsvinden. 
Bovendien zijn er een paar personen die op dit moment nog benaderd 
moeten worden of die de vraag nog in overweging hebben. 
En we hopen natuurlijk op meer mensen die mee willen doen. 
 
Missionair gemeente zijn. 
Met dit onderwerp is Dick van der Vaart tijdens zijn studieverlof in mei 
bezig geweest. In het vorige Klankbord heeft hij daar uitvoerig over 
geschreven. 
Ook in de kerkenraad hebben we zijn verslag besproken. 
Gezien het belang en de ingewikkeldheid van dit onderwerp gaan we 
er nog een paar keer over spreken, voordat we besluiten of en zo ja 
wat we er mee gaan doen in onze plaatselijke situatie. 
 
Restauratie kerkgebouw Veghel. 
Stap voor stap gaat de restauratie verder. En dan worden delen ervan 
weleens naar voren gehaald. Uiteraard omdat ze nodig zijn, maar ook 
omdat het voordeliger is om het nu te doen dan om het later aan te 
pakken. 
Zoals de reparatie van de binnenkant van de sponningen van de 
ramen. 
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SAGE 

De Samenwerkende Gemeentes in de regio hebben ons gevraagd om 
de Hemelvaartbijeenkomst in 2018 te organiseren. Dat is meer dan 
alleen een dienst: ook samen koffiedrinken, lunchen en een activiteit 
organiseren. Als u mee wilt doen met de organisatie, meldt u dan aan! 
 
Namens de kerkenraad,  

Bert Brussaard 

 
 
 
Reageren? E-mailen naar kerkenraad@sowkerk-uv.nl of schrijven 
naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden 

 

 

Voedselbank Veghel e.o. 

Zondag 5 november is het dankdag voor Gewas en Arbeid. Naast de 
aandacht hiervoor in de dienst vragen wij u daadwerkelijk iets van uw 
dankbaarheid te laten zien door, bij voorkeur lang houdbare, 
levensmiddelen te deponeren in de winkelwagen die hiervoor in de 
hal van de kerk is geplaatst door vrijwilligers van de Voedselbank 
Veghel e.o.  

 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage 
 

Piet van der Wilden 
Jan Vermeulen. 
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OERGEWETEN 
 
45 eeuwen geleden waren er in India spirituele leiders die ervan 
overtuigd waren dat er machten buiten ons gezichtsveld invloed 
hadden op ons leven. 
Er waren allerlei Goden. 
Deze leiders waren in staat hun zienswijze over te dragen op de 
bevolking . 
Zij hadden en hebben veel volgers. 
De spirituele inzichten evolueerden in de loop van de tijd en 
waaierden uit over o.a. China en Japan . 
Wij hebben weet van Hindoeïsme en Boeddha. 
40 eeuwen geleden verscheen Abraham. 
Één God en het Joodse volk dat voor de wereld een voorbeeld moest 
zijn. 
Wij weten uit de Bijbel dat dat niet altijd goed is gegaan. 
20 eeuwen geleden verscheen Jezus. 
Hij vertelde wat er moest veranderen en waarom. 
Hij heeft het voor gedaan.   
Hij had en heeft veel volgers. 
Na verloop van eeuwen waren we weer verdwaald. 
5 eeuwen geleden lieten Luther en Calvijn hun stem horen. 
Zij hadden en hebben veel volgers. 
Daarna verwaterde de zaak weer. 
Er kwamen filosofen met andere inzicht. 
Maar wat bleef was dat alle mensen gelijkwaardig zijn. 
Met vallen, opstaan en rellen ontwikkelde deze samenleving zich. 
Begin 1848 riep iemand in de Franse volksvertegenwoordiging: 
“We slapen op een vulkaan. Ziet U niet dat de aarde opnieuw trilt?” 
De geest was uit de fles en waaierde in 3 weken uit over Europa. 
En weer en weer en weer …… 
1 eeuw geleden de 1e WO, dat nooit meer, de Volkerenbond. 
Na de 2e WO, en weer dat nooit meer, de VN. 
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Het verhaal wordt eentonig. 
Ik heb het woord God nog niet gebruikt. 
Geloof ik in God. 
Zeg ik ja, dan hoor ik bij één van de kerken of 
geloofsgemeenschappen die voor christelijk doorgaan. 
Bv onze broeders in Zuid-Afrika die voor de apartheid waren. Gelukkig 
meldde het geweten zich weer. 
Het geweten meldde zich in de persoon Mandela. 
Voor ik “Ja” zeg, maakt ik een vertaalslag, een vertaalslag 
God is een gedachtegoed, dat gedachtegoed is verwoord in de Bijbel. 
Het Oergeweten van de mensheid. 
Die geest zweeft nog steeds over de aarde. 

Dick Schoenmaker 
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Het ‘Groen’ in Meijerijstad’ 
 

Bijeenkomst op dinsdagmiddag 
14 november in ‘de Schakel 

 
Meijerijstad heeft een naam op te houden wat 
betreft de groenvoorziening. Dan denken wij in 
de eerste plaats niet aan de diverse planten, struiken en bomen in de 
parken en plantsoenen. Eerder denken we aan de planning en aanleg 
van deze gebieden.  
 
Als voorbeeld noemen we de omschakeling van de groenstrook van de 
oude spoorweg, het gebied van het Duits lijntje, tot een ecologische 
verbindingsstrook tussen Uden, Veghel en Schijndel.  
Een tweede voorbeeld is wat er gaat gebeuren met de Vlagheide, de 
oude vuilstortberg, zo centraal gelegen tussen de drie grote dorpen van 
onze gemeente. 
We bedoelen ook de aankleding van het nieuwe groengebied dat op de 
plaats komt van de Corridor (en Rembrandtlaan) door Veghel.  
Kortom, we denken aan ‘wat bij ons groeit en bloeit en ons allen van 
Meijerijstad boeit’. 
 

Eén van de ambtenaren die werken aan het 
beleid van de groenvoorziening in Meijerijstad 
is bereid ons iets te komen vertellen over dit 
beleid en over de ontwikkelingen op 
groengebied in met name Veghel. Hij zal aan de 

hand van een PowerPointpresentatie het een en ander laten zien van 
wat ons op groengebied te wachten staat in de (nabije) toekomst. 
 
Wie zou nu voor de plannen en de invulling van het ‘groen’ in ons aller 
leefgebied geen belangstelling hebben?! Daarom rekent het bestuur 
van de Seniorengroep op uw belangstelling op dinsdag, 14 november 
a.s. tussen 14.00 uur en 16.00 uur in ‘de Schakel’ te Veghel. 

Bestuur Seniorengroep Veghel 
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Het Interkerkelijk Noodfonds Uden e.o opgericht  
 
Armoede bestaat en is van alle tijden, ook in Uden.  
In 2016 telde Uden 2417 huishoudens met een inkomen tot 120% van 
het sociaal minimum. 
En groeien bijna 1.000 kinderen tot 18 jaar op in een gezin waarvan 
het inkomen niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum. 
Dit gegeven was indertijd aanleiding om een werkgroep te vormen die 
bijgestaan door Pieternel Ermen, adviseur van Kerk in Actie, is gaan 
onderzoeken of in navolging van elders in ons land een interkerkelijk 
noodfonds wenselijk en haalbaar is. (Nederland telt op dit moment 
100 interkerkelijke noodfondsen) 
De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van 3 
kerkgenootschappen, het Platform Minima Uden, Stichting Leergeld 
en een ex- opbouwwerker uit Uden.    
Na inventarisatie in Uden m.b.t. de armoedeproblematiek en de 
instanties die zich daar mee bezig houden luidde de conclusie:                                   
Er is sprake van een serieus armoedeprobleem in Uden. Deze is 
echter niet eenduidig en heeft  vele gezichten, en is vaak ook 
verborgen achter de voordeur.  
Er zijn allerlei instanties, formeel en informeel, die zich bezig houden 
met mensen die in de knel zitten en hen op diverse terreinen verder 
helpen. Opvallend is dat men van elkaar niet precies weet wat men 
doet, voor wie en hoe, zodat er sprake is van een lappendeken van 
goede bedoelingen en goede acties zonder veel samenhang of 
coördinatie.   
 
De vraag is of  iedereen die hulp nodig heeft bereikt wordt.                                 
Kortom, armoede is een massief probleem, ofwel een moerassig 
gebied waar heipalen onder moeten.                                                                
En dus is op 14 september jl. bij de notaris door vertegenwoordigers 
van  de Petrus Parochie, Christengemeente de Levensboom en de 
Protestantse kerk Uden- Veghel de Stichting Interkerlijk Noodfonds 
Uden en omgeving opgericht.  
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Doel van het noodfonds:                                                                                     
Incidentele hulp bieden aan mensen die in financiële nood zijn 
geraakt en buiten de bestaande voorzieningen vallen of daar 
onvoldoende mee geholpen kunnen worden. Het doorverwijzen naar 
andere instanties voor hulp en begeleiding. Het aanspreken van 
maatschappelijke partners op hun mogelijkheden c.q. 
verantwoordelijkheid om tot structurele oplossingen te komen van het 
armoedevraagstuk in Uden.  Leidraad is, helpen waar geen helper is, 
zorgen dat er recht wordt gedaan.  Dus zowel ‘barmhartigheid’  tonen 
als ‘opkomen voor recht’. 
 
Op welke wijze kan het Noodfonds hulp bieden?   
Op de eerste plaats d.m.v. giften of renteloze leningen, ten tweede 
door te adviseren en ten derde het doorverwijzen naar professionele 
instanties, dan wel bemiddelen bij instanties bv. bij Energie 
leveranciers.  De meldingen komen binnen via de eigen diaconieën, 
maatschappelijk werk of de sociale dienst.  
Als er geen intakegesprek heeft plaats gevonden zullen vrijwilligers 
van het noodfonds deze alsnog met de aanvrager voeren. Mensen 
kunnen drie keer per jaar aankloppen voor financiële hulp.  
 
 
Voordelen                                                                                          
Het werken vanuit een interkerkelijk noodfonds biedt ondermeer de 
volgende  voordelen:    
 
                                                 
� Door met meerdere kerken samen te werken in een noodfonds 

ben je een goede aanspreekpartner voor de gemeentelijke 
overheid en andere instellingen zoals Ons Welzijn.                                         

� Met een Noodfonds bouw je makkelijk een goede 
samenwerkingsrelatie met zowel professionals van de sociale 
dienst,het sociaal wijkteam als de vrijwilligers van 



______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord nov-dec 2017 15

Schuldhulpmaatje en de voedselbank op, dit maakt het 
doorverwijzen gemakkelijker.        

                                                                   
� Het Noodfonds wordt door de drie gezamenlijk 

kerkgenootschappen voorzien van financiële middelen.                                                                       
� Het vergroot de mogelijkheid om ook sponsoren, particulieren (ook 

van buiten de kerken) en de lokale overheid te vragen financieel 
bij te dragen.    

� Er is een groter bereik voor het werven van vrijwilligers.     
      

Het Noodfonds biedt hulp bij: 
� het tijdelijk verstrekken van leefgeld (als aanvulling op een pakket 

v/d Voedselbank) 
� Het niet tijdig ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties 
� Onverwachte en dringende financiële uitgaven waarvoor niet 

gespaard kon worden (kapotte wasmachine, e.d.) 
� Urgente uitgaven voor persoonlijke hulpmiddelen die niet vergoed 

worden (bril, gebit, rollator e.d.) 
 

Inmiddels hebben we een goed contact met de Gemeente Uden 
en gaan we deel uitmaken van het door de gemeente pas 
opgerichte armoedenetwerk in Uden.  
Tenslotte, het Noodfonds staat nog in zijn kinderschoenen en er 
zal nog veel werk moeten worden verzet. Zoals het opzetten 
van een website, het ontwikkelen van een folder en niet 
onbelangrijk het werven van vrijwilligers voor het bestuur of als 
intaker.  Als dit uw belangstelling heeft gewekt en als u meer 
informatie wilt dan kunt u mij bellen of mailen.  
 
Vriendelijke groet, 
                    
Aaldrik Westera  
06 – 160.86.752    
Email: jawestera@gmail.com 
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De nieuwe website!! 
 
U hebt het vast al gemerkt; we hebben sinds begin september een 
nieuwe website!   
Was u aanwezig op de Startzondag? Dan hebt u gehoord hoe hard 
we samen met websiteontwerper Ron Linders gewerkt hebben aan de 
vormgeving en inhoud van de nieuwe website. De reacties die we 
mochten ontvangen zijn bijna zonder uitzondering positief. En meer 
dan dat, de reacties zijn vaak erg lovend: ‘bijzonder mooi’, ‘werkt 
fantastisch’ en zo. Dat doet ons goed!  
 
Natuurlijk staat op onze website (www.sowkerk-uv.nl) nog steeds de 
informatie die u gewend was, zoals de kerkdiensten, kerkgroepen, 
contact/emailadressen etc. En ook ons kerkblad, Klankbord. Daar 
hebben we weer een eigen pagina voor, met de meest recente editie 
(nu ook te downloaden) en een archief van vorige edities, om nog 
eens lekker terug te kunnen bladeren. En alles is goed leesbaar 
gemaakt, op de PC of tablet en zelfs op de smartphone. 
 
Kerknieuws berichten worden nu ook via de website verstuurd. Als u 
zich aanmeldt als Abonnee, ontvangt u de nieuwsberichten direct in 
uw mailbox! Er hebben zich al meer dan 100 gemeenteleden 
geabonneerd; U ook al? Dat kan door het invoeren van uw email 
adres onderaan op de welkompagina van de website, en uw 
inschrijving te bevestigen via de mail die u vervolgens ontvangt. 
En erg handig is ook de Contact pagina. Hebt u een vraag voor 
iemand zoals de Koster, de Scriba, de Predikant, een van de 
Kerkgroepen, de Klankbord- of Web redactie? U stuurt hen heel 
eenvoudig een emailtje via de Contactpagina! We zien dat er al veel 
gebruik van wordt gemaakt! 
 
Ook nieuw is dat we een Facebookpagina hebben aangemaakt 
(www.facebook.com/pgudenveghel), met korte berichtjes (en foto’s!) 
vanuit onze gemeente die leuk zijn om te delen met uw 
kennissen/vrienden. Tip: Volg de facebook pagina (klik op ‘Volgen’) en 
u mist niets meer! En als u zelf een mooi onderwerp/foto hebt; stuur  
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ze dan naar de redactie (via de Contact pagina, bijvoorbeeld). We 
hebben al mooie foto’s binnengekregen; kijk maar eens op de  
facebook pagina. Via Facebook bereiken we er al gauw honderd 
mensen mee! De foto’s van de bbq van het SoW kamp van begin 
september waren een absolute topper: wel meer dan 700 mensen 
bereikt! 
 
U merkt het: we zijn erg trots op onze nieuwe website en facebook 
pagina. We zien ook u er graag veel gemak en plezier aan beleven! 
 
 

De webredactie,  
 

Ina Manders, Albert Verver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoording 
 
In de brievenbus van de kerk een anonieme gift aangetroffen van € 
10, waarvoor onze dank. 
 
De beheerder 

Cees van Schie. 
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Kerkpad van mijn leven………Kumbaya My Lord 
 
Zoals iedereen, zult ook u een eigen visie hebben over God, de 
duivel, het goed en het kwaad. Zelf voel ik soms de nabijheid van 
God, soms kan ik hem zelfs aanraken. Dit gevoel is natuurlijk zo 
subjectief als wat, maar als iets omgeven is door het kwaad, ligt 
het wat anders. Ik voel dan God niet meer. 
 
Ik probeer zelf altijd het goede te doen en vaak lukt me dat wel, 
vaak ook niet. Ik hoop voor eenieder met een goed zelfbeeld, 
herkenbaar. Ik herinner nog een stuk uit een preek, die een 
bijzondere indruk op mij heeft gemaakt. Ik zat als een klein 
jongetje naast mijn oma en de dominee vertelde ons dat als ieder 
goed doet en goed denkt, het kwaad, het zwarte verdwijnt door 
het kleinste ruitje van de kerk. Terwijl hij dit zei keek ik als 4-jarige 
naar het kleine ruitje en inderdaad, ik zag het kwaad wegvluchten 
….. en ik dacht dat ik God toen kon voelen. 
 
In de Gevangenis Vught was er tot kort een gevangenisgebouw 
in gebruik, waar in de oorlog verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. 
Een groot vierkant gebouw, een soort mini Colditz. Dit gebouw is 
gebouwd door de Duitsers en na de 2e wereldoorlog, hoe 
praktisch wij Nederlanders zijn, overgenomen door de Ministerie 
Van Justitie. Onmenselijke zaken zijn daar, in de oorlog, gebeurd, 
en met die kennis, voelde ik dat kwaad altijd, als ik daar moest 
werken. Ik voelde God daar niet. 
 
Het was op een winteravond dat ik daar met spoed moest komen; 
een Arabische gedetineerde was aan het doordraaien en men 
was bang dat hij zichzelf iets zou aandoen. Voordat ze de cel op 
gingen om in te grijpen, wilden ze de verpleegkundige in de buurt 
hebben.  
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De gang waar ik moest zijn is ongeveer 40 meter lang, rechts 
cellen, links opslagruimte en de bewaarders wacht. Een hels 
kabaal, Arabische kreten, het Allah akbar klonk regelmatig. Veel 
lawaai, gebonk. Een man in angst, misschien psychotisch en in 
staat om zichzelf en ons forse schade toe te brengen. Wat een 
vak ……. 
 
Maar ik hoorde nog iets anders. Aan het eind van de gang was 
tijdelijk een vrouw geplaatst, die op een plek moest wachten in de 
GGZ. Een verstandelijk beperkte vrouw, die in onmin altijd ging 
vechten met haar begeleiding. Vandaar tijdelijk bij ons. 
Toen ik door het luikje van de celdeur keek, stond ze in de hoek 
van de cel. Het geschreeuw van de Arabier op de achtergrond. 
Zij zong, zacht en zuiver: ”Kumbaya My Lord, Kumbaya ... “ 
 
Tot mijn verwondering zag ik het kwaad door het cel raampje 
wegvluchten. 
 

Bram van der Vijver 
 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kumbaya  
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Hallo allemaal, 
 
We gaan alweer richting advent, maar eerst nog genieten van een 
heerlijke herfst. We hopen jullie weer allemaal te zien in de 
kindernevendienst en de tienerkerk. Bij alle diensten in Uden is er 
kindernevendienst en tienerkerk. 
 
Kindernevendienst 
 

Mensen zijn als bomen, 
Als je aan een boom zou vragen: 
hé boom, sta jij nou graag alleen? 

Dan zou hij, denk ik zeggen: 
geef mij maar boompjes om me heen. 

Zou je aan je vader vragen: 
Hé vader, sta jij graag alleen? 
Dan zou hij, denk ik zeggen: 

geef mij maar mensen om me heen. 
Als je aan een boom zou vragen: 
aan wie geef jij het leven door? 

Dan zou hij, denk ik zeggen: 
daar heb ik nou mijn takken voor. 

Zou je aan je moeder vragen: 
aan wie geef jij leven door? 
Dan zou ze, denk ik zeggen: 

ja, kijk, daar heb ik jou nou voor. 
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Zou je aan je oma vragen: 
jouw leven, waar komt dat vandaan? 

Dan zou ze denk ik zeggen: 
van oma's die niet meer bestaan. 

Dus bomen zijn als mensen: 
geen van twee staat graag alleen, 

in kinderen en takken, zo groeit 
er leven om ons heen. 

Jij, je vader en moeder, 
dat is een soort van levensboom; 

die tak een eindje verder, 
dat is een tante of oom. 

Maar die opa's en oma's die 
jaren terug gestorven zijn? 
Ja, kijk, ik zal maar zeggen, 

dat zullen wel de wortels zijn. 
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Je kunt de boomstam ook 
zien als Jezus. 
Hij is de stam en wij zijn 
de takken. 
Als je een tak losknipt van 
de stam, verdroogd het. 
Een tak kan alleen 
groeien en bloeien als het 
met de stam verbonden 
is. 
Ook wij kunnen alleen 
maar van Jezus houden 
en doen wat hij van ons 
vraagt  
als we met Jezus 
verbonden zijn. Dit 
kunnen we doen door te 
blijven 
bidden en te doen wat Hij 
van ons vraagt.  
Het verhaal staat ook in 
de Bijbel maar dan met de 
wijnstok: Johannes 15. 

Een gedichtje over bomen: 
De tuinman zag de bomen kalen, 

ze waren bijna bladerloos. 
Hij zag de laatste blaadjes dalen. 
en sprak; wat is dat toch grandioos! 

Het heeft geen zin ze op te vangen, 
want tegen het voorjaar zijn ze er weer. 
Ik hoeft ze zelf niet op te hangen, 
welnee, dat doen de lieve Heer. 
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Tienerkerk:  
Noteer maar vast de volgende datums in je agenda; 5 november, 19 
november, 3 december, 17 december. 
 
Website: 
Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar 
eens op www.sowkerk-uv.nl  Op deze site staat ook een jeugdpagina. 
Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar 
jeugd@sowkerk-uv.nl.  
We zijn heel benieuwd naar jullie reactie. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd.   
Ria de Ruiter 
Telefoon 0413 254937 
E mail riaderuiter2@gmail.com  
 
 

 

 

 


