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KLANKBORD 
Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(mei-juni 2018, 48e jaargang, nummer 3) 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 29-06-2018 

KOPIJ INLEVEREN VOOR 15 juni 
E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

            KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo. 29 apr. 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 06 mei. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
do.  10 mei 10.00 u. ds. S. Lerrick, uit Lith en ds. A. Baars, uit  

Ravenstein (SAGE-dienst Hemelvaart) 
zo. 13 mei 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 20 mei 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Pinksteren) 
zo. 27 mei 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 03 juni 10.00 u. ds. N. Stolk, Veenendaal 
zo.  10 juni 10.00 u.  Ontmoeting 
zo. 17 juni 10.00 u. ds. P. Molenaar, ’s-Hertogenbosch 
zo. 24 juni 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 01 juli 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo. 29 apr. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel 
zo. 13 mei 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo. 27 mei 10.00 u. mevr. L. Oosten-Bouman 
zo.  10 juni 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo.    24 juni 10.00 u.  ds. D. v.d. Vaart    
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Van de redactie ………… 

 
 
 
Zestien pagina’s gevuld met informatie en oproepen over en door 
onze kerk. 
 
Dominee Dick van der Vaart opent over het aankomend Pinksteren, 
de jeugd sluit dit klankbord met hun  bijdrage. 
 
We weten het al langer, PKN Uden/Veghel zoekt voor  diverse 
werkvelden vrijwilligers die de kerk draaiend houden. Lees de 
artikelen voor organisten en coördinator (m/v), koffie na de dienst. 
 
Ook de redactie van het Klankbord is op zoek naar redactieleden.    
Veel werk is het niet, maar we kunnen zeker iemand gebruiken met 
kennis van Microsoft Word en met nieuwe ideeën om ons kerkblad 
nog perfecter te maken.  
 
We zien uw reactie, op alle open plekken binnen onze kerk, graag 
tegemoet. (kopij_klankbord@hotmail.com). 
 
Veel leesplezier, 
 
Namens de redactie, 
 

Bram van der Vijver 
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Mededelingen 
ds. Dick van der Vaart 
 
 

 

 
 
 
 
 

Zij zit als een vogel. 
 

Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag. 

Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 
Zij zweeft boven de zee, zweeft boven de bergen 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog. 
Zij rust in de schoot wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis. 

Bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 
Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruis. 
De sleutel is zij, toegang tot de Schriften, 

vogel uit de hemel ,witte vredesduif. 

                                                                         
Gezang, 701 uit het nieuwe liedboek 
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Dit prachtige gezang maakt op beeldende wijze duidelijk waar het op 
het Pinksterfeest over gaat: over schepping en herschepping. In het 
eerste couplet speelt de dichter met het openingsvers van de bijbel. 
Daar zweeft de Geest als een vogel over het water van de oervloed. In 
dit lied plaatst de dichter de vogel broedend op het water. Duidelijk 
wordt dat het Hebreeuwse woord voor Geest, ruach, een vrouwelijk 
woord is. De vogel broedt, zucht, zingt, wacht als moeder van de 
schepping tot zij baren mag. 
In het tweede couplet gaat het over de herschepping van de aarde na 
de zondvloed. Noach liet een duif, de vogel Gods, los om te ontdekken 
of het water dat zelfs de toppen van de bergen bedekte, al gezakt was. 
Wanneer de vogel niet terug zou keren naar de ark, zou dat betekenen 
dat ze voedsel voor zichzelf gevonden had. De duif keerde terug met 
het hoopvolle teken van en olijftakje in haar bek. De tweede keer dat 
Noach haar liet uitvliegen keerde ze niet weer: de aarde was 
herschapen, opnieuw geboren. 
Het derde couplet verwijst naar het Pinksterverhaal in het boek 
Handelingen. De leerlingen zijn verzameld in een huis in Jeruzalem.  
Plotseling gaat er een windvlaag door het huis, veroorzaakt door de 
vleugelslag van de vogel Gods en vurige tongen verschijnen rond de 
hoofden van de leerlingen: teken van inspiratie en vurige liefde.  
Het vierde couplet getuigt van de theologische verwerking van de 
verhalen waarnaar de eerste drie coupletten verwijzen. Theologen 
hebben van de Geest gezegd dat zij “een met God in wezen is“ en het 
is niet meteen te begrijpen wat zij hiermee bedoeld hebben toen dit op 
een van de concilies zo uitgesproken werd. 
De Geest wordt ook “gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid“ 
genoemd. Dit verwijst naar de uitspraak van Jezus: “Ik laat jullie niet als 
wezen achter, maar zal jullie Mijn Geest zenden“. 
“De sleutel is zij, toegang tot de Schriften“; daarom bidden we iedere 
zondag voordat we de Schriften openen om “verlichting met de Heilige 
Geest“. 
“Vogel uit de hemel, witte vredesduif“. Een verwijzing naar de doop 
van Jezus toen de hemel openging en de Heilige Geest als een duif 
op Jezus neerdaalde. 
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Laten we bidden en hopen dat de hemel open mag scheuren en als 
een witte vredesduif mag neerdalen op ons om ons te inspireren en aan 
te vuren tot liefde en op al die plekken op aarde waar oorlog heerst. 

 
Hemelvaartsdag 
Op 10 mei is het Hemelvaartdag. Al een aantal jaren vieren we op deze 
dag een regiokerkdienst. Om de beurt opent een 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, Ina Spoelstra, Piet Langerhuizen en ik vormen het 
voorbereidend comité. De dienst begint om 10.00 uur. Voorgangers zijn 
ds. Scarlett Lerrick uit Lith en ds. August Baars uit Ravenstein. Daarna 
wordt er koffiegedronken. Van halftwaalf tot halfeen worden er 
creatieve workshops aangeboden. Het resultaat zal aan het eind van 
het uur worden gepresenteerd. Hierna gaan we samen lunchen. Het 
wordt een superdag. U en uw kinderen: van harte welkom.  
 
Pinksteren  
Op 20 mei vieren we het Pinksterfeest. De dienst zal worden 
opgeluisterd door prachtige trombonemuziek. 
 
Vriendelijke groet, 

Ds. Dick van der Vaart 
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Uitnodiging gemeentevergadering   
 
Wanneer: 24 mei in de SOW- kerk in Uden 
Aanvang 19.30 uur 
 
Voor de pauze 

- Toelichting op de jaarrekening en Aktie Kerkbalans  

- Overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar 

- Activiteiten op het gebied van de toekomst van onze gemeente 

- Nieuwe ambtsdragers 

- Gelegenheid voor vragen 

Na de pauze 
 
Vertelvoorstelling Judith 
Judith overdacht de gebeurtenissen. Haar volk was in nood, liep gevaar 
en dreigde vernietigd te worden door de vijand die al wekenlang de 
waterbronnen bezet hield. Voorraden raakten op. Mensen in haar stad 
kwamen om van honger en dorst. Ze kon het niet langer aanzien. Er 
moest iets gebeuren. Ze moest iets doen maar wat ….!? Het plan dat 
haar invalt wil ze met kracht van haar afwerpen maar het laat haar niet 
meer los… 
 
Een vertelvoorstelling over twijfel en moed en het dilemma wie je 
verkiest te zijn en wat te doen als het er werkelijk op aankomt. Hoe de 
daad van één vrouw de levens van velen beïnvloedde. Een verhaal dat 
raakt aan de brandhaarden in de wereld van nu. Het verhaal wordt 
gebracht door verhalenvertelster Pauline Seebregts en is geïnspireerd 
op het deutero-canonieke Bijbelboek Judith. 
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Wilt u met of zonder (orgel)begeleiding zingen? 
 
Misschien staat u daar niet zo bij stil, maar ook onder de organisten 
slaat de vergrijzing toe. Inmiddels hebben Aad Begemann en Bart 
Vogel als pianist en organist afscheid genomen. Dat houdt in dat er 
dringend behoefte is aan verjonging van de instrumentalisten. 
De vraag is: hoe kunnen we de resterende organisten, Arend B., Wim 
de N. en Dick B. wat ondersteuning geven? Dit om te voorkomen dat 
zij al te vaak ingeroosterd worden als organist. 
Overigens kunnen het ook best keyboardspelers zijn; of pianisten of 
anderszins iemand met vaardigheden op een (digitaal) klavier-
instrument.  
Hopelijk brengt dit u op een idee: u kent iemand of misschien wel 
meerdere mensen, die op basis van hun keyboard-vaardigheden bij 
kunnen dragen aan een goede begeleiding van de gemeentezang 
tijdens de erediensten. 
De eisen: een beetje noten kunnen lezen.  
U hoeft echt geen Bach-speler te zijn, of concertpianist, of magiër op 
het keyboard. Ook is een conservatoriumopleiding absoluut niet 
vereist; beetje muzikaal gevoel en enige notenleesvaardigheid zijn 
ruim voldoende voor het begeleiden van de gemeentezang.   
Natuurlijk krijgt u daar van de organisten ondersteuning bij. 
Samenzang begeleiden is wezenlijk iets anders dan solospel. 
Weet u iemand die wij kunnen benaderen, of kunt u iemand 
enthousiasmeren om in onze kerken als begeleidend musicus te gaan 
functioneren? 
Of misschien heeft u vroeger zelf een klavierinstrument bespeeld en 
zou u het leuk vinden om het actief musiceren nieuw leven in te 
blazen. 
Laat het ons weten, liefst op korte termijn. U kunt ook eerst informatie 
opvragen. 
Bedankt! 
 
Namens de organisten, 

Dick Boerefijn, coördinator 
Tel. 0413-364813 of e-mail: fam.boerefijn@kpnmail.nl 
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Met Bach in de zevende hemel. 
 
Elke muziek heeft zijn hemel, oreerde ooit Verdi. 
 
Dick Boerefijn liet ons op 15 maart in de kerkzaal van de Samen op 
Weg kerk opnieuw proeven hoe deze Lutherse Bach ons in de zevende 
hemel kan brengen. 
 
Voor een uitgelezen maar bescheiden aantal belangstellenden hield 
Dick een mooi betoog, gelardeerd met Bachs muziek en aangevuld met 
partituren op power point presentatie. Hij had ons zoveel te vertellen 
dat hij wat te snel ging, maar aan het einde bleek hij bereid om degenen 
die dit aangaven per e-mail zijn lezing toe te sturen. Overigens zie ik 
zojuist een e-mail langs komen waarin via jullie digitale 
nieuwsvoorziening Dicks lezing alsnog te downloaden valt. 
Bachs BWV 106 thuis nog niet kunnen vinden in mijn vrij groot aantal 
Bach cd’s. 
 
Tenslotte aan het eind van dit verslagje nog een persoonlijke noot. 
Mijn connectie met deze gemeente dateert al uit de jaren negentig toen 
jullie illustere predikant Van de Ree ons vaak bezocht. Mijn vrouw was 
ernstig en ongeneeslijk ziek en Van de Ree gaf ons dan de zegen uit 
Numeri. Sindsdien ontroert elke voorganger mij wanneer deze 
prachtige zegenbede wordt uitgesproken. 
In jullie kerkzaal vond in januari 1998 een oecumenische afscheids-
viering plaats. Voorgangers waren onze eigen pastoor Louis de Bonth 
en jullie predikant Van de Ree. Ons plan voor deze viering in de kapel 
van de zusters aan de Volkelse weg kon niet doorgaan wegens een 
ingrijpende renovatie van die kapel.  
 
Gij die dit leest ontvang mijn namasté,                                 

Jan Hilhorst. 
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Dringende oproep voortzetting coördinatie koffie 

na de viering in Uden. 

Beste mensen, 

In onze kerk is het een mooi en waardevol gebruik om na de viering op 

zondag nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie. 

Die koffie komt er niet zomaar. Vele vrijwilligers zetten de koffie voor 

ons klaar en zorgen dat er weer wordt opgeruimd. Naast deze 

vrijwilligers zijn er ook mensen nodig die de werkzaamheden (zie 

hieronder) coördineren. Marijke Troost heeft dit tot nu toe graag gedaan 

maar heeft aangegeven het stokje in Uden te willen doorgeven. 

Daarvoor is alle begrip en zijn we haar bijzonder erkentelijk voor de 

afgelopen periode. Binnen de vrijwilligers die het koffieschenken in 

Uden voor hun rekening nemen is er geen belangstelling voor de 

coördinatie.   

Namens het College van Kerkrentmeesters doe ik hierbij een oproep 

om de coördinatietaken per juni 2018 over te nemen. Dat kan natuurlijk 

ook met meerdere personen. Wij hopen dat er aanmeldingen komen. 

Het zou erg jammer zijn wanneer we ons koffiemomentje na de 

vieringen moeten missen. 

Graag uw reactie voor eind mei bij:                                                                                                                 

Margriet Bräuner    telefoon 0413-377665 of  Braeuner@ziggo.nl 

WERKZAAMHEDEN KEUKEN 

Rooster: 2 keer per jaar een nieuw rooster opstellen voor de 
koffieploeg.                                                       
Waar nodig dames regelen voor speciale gelegenheden, zoals 
begrafenissen en bruiloften.  
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Apparatuur schoonhouden, 3 keer per jaar:                                                          
Koelkast controleren op oude voorraad en eventueel schoon maken.                  
Vaatwasser controleren op zout en glansmiddel (Miele).                                      
Koffiecontainers ontkalken, en regelmatig met heet water door laten 
lopen.                                              
Alle koffie- en theekannen schoon maken.                                                            
De kleine koffiezetapparaten en waterkoker ontkalken. Ook de 
koffiezetter in de kerkenraadskamer. 
 
Controleren, in elk geval iedere maand:                                                                
Dienblaadjes controleren of alles nog schoon en voorradig is (melk, 
suiker afvalbakje.)                    
Het ordenen van voorraden en serviesgoed (gewoon alles op z’n 
plek). 
 
Vuilnisbakken:                                                                                                        

Volgens ophaalschema buiten zetten. 

 

 

 

 

 

 

Anonieme Gift 

In de brievenbus van de kerk een anonieme gift aangetroffen van € 

10, =, waarvoor onze hartelijke dank. 

De beheerder, Cees van Schie. 
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Actie Kerkbalans 2018 
 
In januari zijn weer veel vrijwilligers in Veghel en Uden op pad 
geweest voor Actie Kerkbalans. Het motto voor dit jaar was Geef voor 
je Kerk. Gelukkig hebben ook dit jaar weer veel gemeenteleden 
gehoor gegeven aan deze oproep. Het uiteindelijk toegezegde bedrag 
is € 78.387.--  Wel wat minder dan vorig jaar door een gedaald 
ledental van onze kerk. Dat is heel jammer, maar het gemiddelde 
bedrag van de toezeggingen was iets meer en daar zijn we blij mee.   
Allen hartelijk dank voor uw toezegging.  
Het college van kerkrentmeesters wil alle lopers en andere vrijwilligers 
hartelijk danken voor hun inzet. Zonder hen zou het niet zijn gelukt. 
Voor jullie was het motto eigenlijk: “Geef om je kerk”. Dank jullie wel. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters.                                                                                                         

Ria van Heezik 
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Opvang in Armenië 
 
Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning 
van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet 
iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. 
In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% 
van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische 
Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de 
overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de 
apostelen Thaddeus en Bartholomeus.  
De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent 
onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 
1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In 
tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit 
het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in  
 
 
Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig 
worden afgestaan vanwege de armoede.  
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. 
Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. 
Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, 
huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen 
met verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar 
huis, naar hun eigen ouders.  
Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het 
stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh). 
 
Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,- 
U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk 
willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. 
“Armenië”. 
Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl 
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Hallo allemaal, 

Het wordt alweer mooier weer buiten. De voorjaarsvakanties zijn al 
aan de gang en allerlei feestdagen staan weer voor de deur. In de 
kerk vieren we met elkaar binnenkort weer Hemelvaart en Pinksteren. 
Natuurlijk staan we ook stil bij 4 en 5 mei. De dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag. 

Kindernevendienst 
 
Je zou Hemelvaart eigenlijk ook een beetje als voorbereiding op 
Pinksteren kunnen zien. Omdat Jezus weg gaat als mens, kan de 
Heilige Geest komen om in ons te wonen. Daardoor is Jezus (en de 
hemel) eigenlijk altijd en overal bij ons! (Zie Johannes 16:7 en 14:16-
18) 
Jezus is ons grote voorbeeld als het gaat om hoe we zouden kunnen 
leven op aarde, vol liefde. Hij heeft heel veel goede dingen gedaan en 
met hulp van verhalen ook verteld over hoe hij graag zou zien hoe wij 
in zijn afwezigheid leven, en de Heilige Geest wil ons daarbij helpen. 
Als iedereen zo zou leven, zou je kunnen zeggen dat de hemel op 
aarde is gekomen! Natuurlijk is het op dit moment nog helemaal niet 
zover, maar misschien is een beetje hemel op aarde wél mogelijk? 
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Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest is gekomen. Maar de 
Heilige Geest kan je net als de wind niet zien. Dat maakt het wel 
lastig. Voor de discipelen was Jezus als de zon, zijn woorden waren 
als regen. Je kon Hem zien, horen en aanraken. Jezus zei dat het 
beter was dat Hij wegging, omdat dan de Trooster zou komen.  

Deze Trooster is de Heilige Geest. Je kunt Hem niet of horen, maar 
Hij wil in ons waaien met Zijn wind. 
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Lieveheersbeestje 

Het symbool tegen zinloos geweld 
is, een lieveheersbeestje. 
Teken of schilder een 
lieveheersbeestje en zet er iets op 
wat je 
hoopt dat na een ramp gebeurt, 
bijvoorbeeld: 
Dat je hoopt dat er weer vrede 
komt of 
je wenst dat de mensen over een 
tijdje weer een beetje hoop 
op een goede toekomst krijgen. 
enz. 

 

 

 
Tienerkerk:  
Noteer maar vast de volgende datums in je agenda; 6 mei, 20 mei, 3 
juni, 17 juni. 
We kijken terug op een hele mooie Paaswake. 
Met 7 tieners hebben we de hele nacht het Paasvuur brandend 
gehouden. In 6 vieringen en workshops hebben we het hele 
Paasverhaal met elkaar doorgelopen. Rond zonsopgang hebben we 
een wandeling gemaakt en daarna met elkaar genoten van het 
Paasontbijt.  
Binnenkort gaan we met de tieners in gesprek over het vervolg van de 
Tienerkerk. Door te weinig aanmeldingen gaat de Tienerkerk 
regelmatig niet door. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd.   
Ria de Ruiter 
Telefoon 0413 254937 
E mail riaderuiter2@gmail.com  
  


