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KLANKBORD 
Protestants Informatieblad Uden-Veghel 

(maart-april 2018, 48e jaargang, nummer 2) 
 

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 04-05-2018 
KOPIJ INLEVEREN VOOR 20 april 

E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

            KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo. 25 mrt. 10.00 u. ds. W.G. van den Top, Ede 
do. 29 mrt. 19.30 u. ds. D. v.d. Vaart (Witte Donderdag) 
za. 31 mrt. 22.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Stille Zaterdag, Paaswake) 
zo. 01 apr. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (1e Paasdag) 
zo. 08 apr. 10.00 u. ds. J. Noordam, Nieuwendijk 
zo. 15 apr. 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 22 apr. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo. 29 apr. 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 06 mei. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

vr. 30 mrt. 19.30 u. ds. D. v.d. Vaart (Goede Vrijdag) 
zo. 01 apr. 10.00 u. Pastor E.M. Spijkerman, Geldermalsen 
   (1e Paasdag) 
zo. 15 apr. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo. 29 apr. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel 
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Van de redactie ………… 

 
 
Het Paasnummer ligt voor u van ons kerkblad. Er staat, zoals 
gewoonlijk, weer veel in te lezen. Maar een nieuwtje moeten we 
u nog vertellen, namelijk dat onze predikant ds. Dick van der 
Vaart 25 jaar dominee is. Zondag de 11e  maart werd er in de kerk 
aandacht aan gegeven, maar omdat hij ziek was, was Dick zelf 
niet aanwezig. Zijn vrouw deed de dienst, er was een grote bos 
bloemen en alle kerkbezoekers kregen taart bij de koffie. Op de 
website staan er foto's van. Gefeliciteerd Dick. 
Verder staat er  een stukje over mij in, omdat ik jammer genoeg 
ben gestopt met het begeleiden van de gemeentezang. Ik heb het 
al die jaren met plezier gedaan. Maar het was toch te inspannend 
geworden. 
Dan staat er weer veel over de lange lijst kerkdiensten rond 
Pasen en Hemelvaart, lezen en fijn meedoen. Verder is er een 
oproep: er worden vrijwilligers gezocht voor onze kerk  voor de 
Kerkgroep Eredienst. Als u er voor voelt en tijd beschikbaar kan 
stellen?  Aanmelden.... 
Ook aandacht voor onze website. Er kijken soms 200 mensen 
naar als er een  nieuw bericht is. En er zijn ook nieuwe plannen. 
Uiteraard is er weer ruime aandacht voor de jeugd van onze kerk, 
altijd weer leuk om te lezen. 
 
Namens de redactie: een mooi voorjaar en een fijne Paastijd 
toegewenst.. 
 

Aad Begemann. 
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Mededelingen 
ds. Dick van der Vaart 
 
 

 

 
 
 

 

Kruis en opstanding 
Naarmate ik ouder word, raakt het leed dat voorbijkomt in de journaals 
me steeds dieper. Dat komt denk ik omdat ik me steeds beter kan 
voorstellen welke impact oorlog, armoede en natuurrampen op levens 
van mensen hebben. Na lang moeite te hebben gehad met het kruis 
als centraal symbool van het christelijke geloof (ik zou de duif als 
symbool van de Heilige Geest gekozen hebben) krijg ik steeds meer 
waardering voor het kruis. De gekruisigde representeert zowel God als 
de lijdende mensheid. In één beeld zien we het lijden van God en het 
lijden van de mensheid. We zien hoe God lijdt ín het lijden van de 
mensheid. Het godsbeeld dat hierbij hoort is niet meteen die van de 
almachtige God, maar die van de meelijdende God.  
 
Het kruis laat ook zien dat wij als christenen niet weglopen voor 
moeilijke vragen, maar de moeilijkste vraag centraal stellen die er is 
voor een gelovige, zonder er een antwoord op te weten: Hoe kunnen 
we ons geloof in God verenigen met het lijden van de mensheid? 
Antwoord: dat kunnen we niet en toch verliezen we daarmee ons geloof 
niet. Maar we kunnen ons wel voorstellen dat we wanneer het lijden 
ons treft, we door de vloer van het geloof heen kunnen zakken en we 
begrijpen dat mensen door wat hen overkomt het geloof kunnen 
verliezen. 
Opstanding is een mysterie zo groot dat we het maar heel soms 
werkelijk kunnen geloven. Opstanding wil zeggen dat God alles en 
iedereen nieuw zal maken. Opstanding wil zegen dat alle wonden 
geheeld zullen worden, alle tranen gedroogd, dat alle schuld vergeven  
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zal worden, dat de doden zullen opstaan, dat de mensheid voor eeuwig 
in vreugde zal leven. Geloof in de opstanding wil zegen dat het 
onmogelijke mogelijk zal worden, dat het onmogelijke werkelijk zal 
worden. Geloven wil zeggen dat je weigert te geloven dat dit niet 
mogelijk zal zijn. Is God toch almachtig? In een gezang wordt het heel 
mooi gezegd: “Wat Zijn liefde wil bewerken ontzegt Hem Zijn vermogen 
niet.”  
 
Kerkdiensten 
 
Paascyclus 
Kruis en opstanding vormen een mysterie. Kenmerkend voor een 
mysterie is dat het geen raadsel is dat kan worden opgelost of een 
geheim dat kan worden verklapt. Een mysterie wordt groter naarmate 
je er dieper in doordringt. Ieder jaar doorlopen we het kerkelijk jaar. Het 
lijkt erop dat we steeds hetzelfde rondje lopen. Dat is ook zo. Maar 
ondertussen maken we wel een spiraalvormige beweging de diepte in. 
Steeds vaker kunnen we verbanden leggen tussen de christelijke 
symbolen en ons eigen leven. En opeens merk je op dat je je bevindt 
in een proces van transformatie waarin je Christusgelijkvormig wordt. 
Er ontstaat ruimte voor God, de medemens en de natuur. 
 
Witte donderdag  
We herinneren ons het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen 
vierde door zelf avondmaal te vieren, zittend aan witgedekte tafels. Op 
de liturgietafel staan de symbolen uit de Sederviering: bitter kruid, 
matzes en lamsvlees. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Uden 
 
Goede vrijdag 
We volgen Jezus op zijn kruisweg. De paaskaars wordt gedoofd.  
Aanvang 19.30 uur. Locatie: Veghel 
 
Paaswake 
We maken de overgang van het donker naar het licht, van de dood 
naar het leven. De paaskaars wordt ontstoken en we geven elkaar het  
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licht door. Doopwater, gesprenkeld in onze hand, herinnert ons aan 
onze doop. Aanvang 22.00 uur. Locatie: Uden 
 
Paaszondag 
We vieren de opstanding in beide kerken. Aanvang 10.00 uur. In Uden 
zingt Janine Heuts. 
 
Hemelvaartsdag  
Op 10 mei is het Hemelvaartsdag. Al een aantal jaren vieren we op 
deze dag een regiokerkdienst. Om de beurt opent één van de 
Samenwerkende Gemeenten (SAGE) de kerkdeuren om ruimte te 
bieden aan deze dienst. Vorig jaar was dat Gennep, het jaar daarvoor 
Grave en dit jaar zijn wij de ontvangende gemeente, in de kerk in Uden. 
Winnie Khoe, Piet Langerhuizen, Ina Spoelstra en ik vormen het 
voorbereidend comité.  De dienst begint om 10.00 uur. Voorgangers 
zijn ds. Scarlett –Lerric uit Lith en ds. August Baars uit Ravenstein. 
Daarna wordt er koffiegedronken. Van half twaalf tot half één worden 
er dan door creatieve mensen workshops aangeboden (ik houd het 
vaag omdat we het een verrassing willen laten blijven). Het resultaat 
zal aan het eind van het uur aan de anderen zichtbaar en hoorbaar 
worden gemaakt. Hierna gaan we samen lunchen. Het wordt een 
superdag! U bent van harte welkom. Voor kinderen zal er speciale 
aandacht zijn. U kunt ze met een gerust hart meenemen. 
 
Afscheid van Aad Begemann als organist 
Vanaf 1982, dus 36 jaar lang is Aad Begemann als organist en pianist 
aan onze gemeente verbonden geweest. Nu de jaren voor hem 
beginnen te tellen en zijn spelplezier niet minder wordt maar de 
voorbereiding van de diensten meer en meer energie vraagt, heeft hij 
besloten, met pijn in het hart, om zijn lier aan de wilgen te hangen. 
Natuurlijk willen we dat niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. 
Daarom willen we hem bedanken voor zijn lange trouwe dienst op 
zondag 6 mei. Aad, vanaf deze plaats alvast hartelijke dank. We zullen 
je mooie orgelspel en je fijngevoelige pianospel missen! 
 
Vriendelijke groet,             Ds. Dick van der Vaart 
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Uit de kerkenraad 
 
SAGE en de classis 
Door de synode van de PKN is de laatste jaren hard gewerkt aan een 
toekomstvisie en een organisatievorm die daarbij hoort. Eenvoudiger, 
waardoor er meer ruimte ontstaat voor de inhoud, het geloof. 
De kerk is van oudsher van onderen af opgebouwd: de gemeente (het 
zwaartepunt van de organisatie) kiest de kerkenraad, die weer de 
classis kiest. Deze kiest weer de generale synode. 
In de oude situatie waren er 72 classes. Alle kerkenraden waren daarin 
direct vertegenwoordigd. 
In de nieuwe situatie komen er 11 classes, omdat veel gemeentes 
moeite hebben om afgevaardigden te sturen naar de classis. 
In de nieuwe situatie worden uit elke regio 1 of 2 afgevaardigden naar 
de classis gestuurd. Niet alle kerkenraden zijn dus meer één op één 
vertegenwoordigd in de classis. 
SAGE (de Samenwerkende Gemeentes in onze regio) heeft nu 
voorgesteld om dat via deze organisatie te doen. Waarom? Omdat 
binnen SAGE al een goede samenwerking bestaat, die gebaseerd is 
op elkaar goed kennen en vertrouwen. Met als bindende vraag “Waar 
hebben we elkaar nodig?” 
Als kerkenraad zijn we van harte akkoord gegaan met dit voorstel van 
SAGE. 
 
“Wij de kerk” 
De stichting “Wijdekerk” is een initiatief van een groep christenen die 
zelf LHBT-er (lesbisch, homo, biseksueel of transgender) zijn of nauw 
betrokken zijn bij LHBT-ers. 
Deze stichting heeft ons een vragenlijst gestuurd met als onderwerp 
“Hoe veilig is uw kerk voor LHBT-ers”. Na invulling van deze lijst wordt 
onze gemeente vermeld op hun website: www.wijdekerk.nl 
Onze gemeente heeft dit onderwerp in het verleden al besproken en 
ook opgenomen in het beleidsplan bij de oprichting van de PKN. LHBT-
ers zijn van harte welkom in onze kerk en worden niet beperkt in hun 
functioneren in onze gemeente. 
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Missionaire gemeente 

Een aantal malen is dit onderwerp, n.a.v. het studieverlof van Dick van 
der Vaart, besproken in de kerkenraad. 
Het is één van de pijlers van de visie van onze gemeente. Lees die nog 
eens na op de website, onder het hoofdstuk Gemeente → Visie. Daar 
staat: “Tegelijkertijd is het zo dat we iets moois ontdekt hebben en dat 
willen delen met anderen: God in de Christus van de Schriften. Dit is 
ons missionaire elan.” 
Hoe geven we dit vorm in de praktijk? Het gaat om een missionaire 
activiteit: laten zien dat je er bent en dat je iets moois hebt ontdekt. Niet 
om te bekeren. 
Besloten is om volgend seizoen aan de gang te gaan met een bredere 
aanpak van de activiteiten van V&T. 
 
 
Namens de kerkenraad, Bert Brussaard 

Reageren? E-mailen naar kerkenraad@sowkerk-uv.nl 

of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden 

 

 

 

 

 

 

Bedankje,,,,, 
 

Ik wil langs deze weg een ieder bedanken voor de belangstelling, 
medeleven, bezoekjes en telefoontjes tijdens mijn ziek zijn. 

Ank Schoonderbeek en kinderen 
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SENIORENGROEP VEGHEL 

IN DE HERHALING 

 
Op 20 februari jl hadden wij een presentatie 
gepland over SIEMei. Door omstandigheden kon 
dit helaas niet doorgaan. Gelukkig werden we 
geholpen door Kees Nickel (ons wel bekend) die ons verraste met 
prachtige reportages over Bretagne en Thüringen. Met volle aandacht 
keken we naar de verslagen van deze reizen. 
We hebben een nieuwe afspraak met SIEMei gemaakt en kunnen u 
melden dat de presentatie nu gepland staat op 17 april a.s.. 
 

SIEMei is de afkorting van Stichting 
Industrieel Erfgoed Meierij. 
In haar museum aan de Noordkade in 
Veghel worden voorbeelden van uiteen-
lopende aard getoond over de industriële en 

ambachtelijke bedrijvigheid in de Meierij. 
In de eigen werkplaats en smederij knappen de 

vrijwilligers van SIEMei oude machines en materialen op.  
Daarnaast is SIEMei actief betrokken bij projecten in de openbare 
ruimte, zoals het opknappen van het Heilig Hartplein en de renovatie 
van de spoorwegovergang aan de Vorstenbosscheweg in Veghel en, 
niet in de laatste plaats, is door hen het toegangshek van ons 
Protestants kerkje aan de Hoofdstraat aan een opknapbeurt 
onderworpen. 
 
Het bestuur van de Seniorengroep hoopt dan ook op uw belangstelling 
op dinsdag, 17 april  a.s. tussen 14.00 uur en 16.00 uur in ‘de 
Schakel’ te Veghel. 
Vooraf en in de pauze schenken we koffie en thee. Voor de kosten 
vragen we een kleine bijdrage van € 2,50 per persoon. 
 

Seniorengroep Veghel 
n.d. Rien Wadners 
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Kerkgroep Eredienst 
 
Alweer een bijdrage aan het Klankbord; of nee, een bijdrage aan ons 
gemeente-zijn. 
Wat is er aan de hand? 
Ook onze kerkgroep wordt er mee geconfronteerd: vergrijzing en het 
onvermijdelijke afscheid nemen, dat daar nu eenmaal het gevolg van 
is. Maar liefst 3 van onze leden nemen binnenkort afscheid of wachten 
op vervanging. 
Dat houdt in dat ervaring, inzicht en talent wegstroomt, waar niet zo 
snel iets voor in de plaats lijkt te komen. Onze kerkgemeenschap kent 
veel talent en veel vrijwilligers. Daar is iedereen natuurlijk ontzettend 
blij mee. Die talenten zijn ook hard nodig om als kerkgroep eredienst te 
kunnen functioneren. 
 
Ik denk dat er vooroordelen zijn die een rol kunnen spelen: 
“ik doe al zoveel, het is mijns inziens zwaar gedoe en ik heb er niet 
voldoende verstand van.” En zo zijn er nog wel een paar te noemen. 
Of: in Bijbelse termen: “ik heb maar twee talenten, en die heb ik in de 
grond gestopt.” 
(Gebruikt in een van Jezus’ gelijkenissen, om het volk inzicht te 
verschaffen hoe zij hun talenten moeten gebruiken.) 
Over de continuïteit van onze kerk is enige zorg zeker gegrond. 
Niet alleen door de voortschrijdende secularisatie, maar vooral ook 
binnen de kerkgemeenschap zelf speelt die zorg een gefundeerde rol. 
Als u die zorg met ons deelt, wilt u dan eens overwegen om zitting te 
nemen in de kerkgroep eredienst? 
Wat u daar voor nodig hebt? 
Betrokkenheid en toewijding. De rest volgt vanzelf als u gaat 
meedraaien. 
De kerkgroep is gewoon een fijne groep mensen, die zonder belerend 
te zijn, actief willen zijn in het openhartig denken en handelen rond 
kerkdienst en liturgie. 
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We kunnen dus wel wat versterking gebruiken. 
Mogen we op uw steun en inzet rekenen? 
 
Voor meer informatie: 

Mevr. M. Smit – secretaris – telefoon 0413 – 254804 
 
Namens de kerkgroep eredienst 

Dick Boerefijn, voorzitter 
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De website blijft in beweging 
 
U weet het vast nog wel. Vorig jaar september was er zomaar een hele 
nieuwe website, met een prachtige lay-out, overzichtelijke informatie en 
een makkelijke manier om van het ene naar het andere onderwerp te 
gaan. Dat alles dankzij het kundige werk van Ron Linders, de website 
ontwerper, en de inzet van de redactieleden Ina Manders en Albert 
Verver om alles tiptop te krijgen.  
Er zijn sinds de start via de website al bijna veertig nieuwsberichten 
verstuurd (vroeger Kerknieuws), en de aanmeldingen voor Samen aan 
Tafel gaan geheel via de website. Op de site staat bij de kerkdiensten 
extra informatie (zoals over de collectes) en natuurlijk leest u er het 
Klankbord. De kerkgroep Eredienst heeft haar eigen pagina en u vindt 
er de vergaderdata van kerkenraad, kerkrentmeesters, kerkgroepen 
enz. De kerkenraad vergadert zelf aan de hand van de stukken op de 
website! 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 mailtje via de Contactpagina!  
Maar we blijven vernieuwen: binnenkort hoort u daar meer van. 
We hebben meer dan honderd abonnees; mensen die automatisch 
nieuwsberichten ontvangen in hun mailbox. Bent u nog geen abonnee? 
Meld u zich dan aan! Dat kan door het invoeren van uw email adres 
onderaan op de welkompagina van de website (www.sowkerk-uv.nl), 
en vervolgens nog uw inschrijving te bevestigen via de mail die u 
daarop ontvangt.  
Omdat we ook via de social media zichtbaar willen maken wat er in 
onze gemeente gebeurt, hebben we een Facebook pagina 
(www.facebook.com/pgudenveghel) en een Google+ pagina 
(https://plus.google.com). Met korte berichtjes (en foto’s!) vanuit onze 
gemeente. Erg leuk om eens te delen met uw kennissen/vrienden.  
Onze Facebook en Google+ pagina's mogen gezien worden; ze 
worden goed bezocht. We bereiken er veel mensen mee: per bericht al 
gauw 200!  
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Onze tip is: Volg de Facebook of Google+ pagina (klik op ‘Volgen’) en 
u mist niets meer!  
 
U merkt het: we zijn erg trots op onze nieuwe website en 
Facebook/Google+ pagina’s. En uit de reacties weten we dat ook u er 
veel gemak en plezier aan beleeft! 
De  
Ina Manders, Albert Verver 

 

 

 

Kans 
                Plus           
 

UITNODIGING 

 
Voor de jaarlijkse oecumenische viering 
 
Deze wordt gehouden  op zondag 22 april 2018 in de “Samen op weg 
“ kerk  aan de Schepenhoek 157 Uden. 
Ds Dick vd Vaart en Erick Mickers zullen deze dienst leiden en verder 
opgeluisterd worden door een gitaarclub van vrijwilligers. 
De collecte is bestemd voor een weeshuis voor gehandicapte 
kinderen in Sembattu in Indie. Dit huis wordt geleid door de zusters 
van JMJ. 
 
Na afloop van de dienst bent U van harte welkom voor een kopje 
koffie 
 
Schroom niet en kom samen met deze doelgroep deze speciale 
dienst beleven. 
 
Graag tot ziens op 22 april. 

Puck Martijnse. 
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Hallo allemaal, 

Deze bijdrage staat in het teken van Pasen. Er zijn weer allemaal 
leuke en mooie activiteiten voor jullie, zoals het Paasproject in de 
kindernevendienst. Palmpaastakken maken en de Passion kijken.  

Kindernevendienst 
 
Het is bijna Pasen. In de veertigdagentijd hebben we verhalen 
gelezen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het ging over: Ik 
zorg voor jou. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. 
Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het 
tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij 
al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen 
bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En 
met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor 
Jezus blijft zorgen. 
Komen jullie allemaal op Paasochtend naar de kerk? Gezellig! 
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Komen jullie allemaal op Goede Vrijdag weer naar de Passion 
kijken in de kerk in Uden? De kerk is open om 18.30 uur en De 
Passion begint om 19.00 uur. Wij zorgen voor wat lekkers! 
 
Tienerkerk:  
Noteer maar vast de volgende datums in je agenda; 25 maart, 8 april, 
22 april, 6 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli. 
 
 De Paaswake in de nacht van 31 maart gaat helaas niet door. Er zijn 
te weinig tieners die mee willen doen. 

 

 

PASEN 
Een nieuwe dag is begonnen!  
De zon komt op. De bomen en de bloemen krijgen kleur.  
De vogels worden wakker, de lucht is blauw.  
Maar Maria van Magdala ziet het niet.  
Verdrietig loopt ze naar het graf van Jezus.  
Als ze bij het graf komt, schrikt ze; de steen voor het graf is 
weggerold! Het graf is leeg!  
Ze rent terug naar huis. ‘De steen is weg’, huilt ze tegen de vrienden.  
‘Ze hebben mijn Heer weggehaald. Ik weet niet waar hij is!’  
 
Petrus en de anderen lopen snel naar het graf.  
Johannes is er het eerst.  
Het is waar, de steen is weg!  
Hij kijkt in het graf.  
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Het is leeg, alleen de linnen doeken waarin Jezus is begraven, liggen 
er nog.  
Nu is Petrus er ook. Hij loopt het graf in, het is leeg.  
Johannes komt bij hem staan.  
Plotseling schiet het door hem heen: Jezus zei, dat hij na drie dagen 
op zou staan.  
Dat hij niet dood zou blijven, maar leven! 
De vrienden gaan terug naar huis.  
 
Maria blijft bij het graf. Huilend kijkt ze naar binnen en ziet twee 
engelen, die vragen: ‘Waarom huil je?’  
‘Mijn Heer is weggehaald, ik weet niet waar hij is’, snikt Maria.  
Achter haar staat nog iemand. ‘Waarom huil je?’ vraagt hij.  
Maria kijkt om.  
Daar staat Jezus!  
Maar Maria ziet het niet. Ze denkt dat het de tuinman is.  
‘Heeft ú mijn Heer ergens anders neergelegd? Zeg alstublieft waar hij 
is.’  
‘Maria!’ zegt Jezus. 
Als ze haar naam hoort, gaan haar ogen echt open. Het is Jezus! 
‘Meester!’ roept ze en steekt haar handen naar hem uit.  
‘Hou me niet vast.  
Ik ga naar mijn Vader, onze God.  
Ga naar huis en vertel het de anderen’, zegt Jezus.  
En Maria gaat en vertelt telkens opnieuw: ‘Ik heb de Heer gezien! Hij 
is niet dood, hij leeft!’ 
 

 
 
Namens de kerkgroep Jeugd.   

Ria de Ruiter 


