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EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 224-08-2018 

KOPIJ INLEVEREN VOOR 10 augustus 
E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

            KERKDIENSTEN IN UDEN 

 

zo. 24 juni 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 01 juli 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo. 15 juli 10.00 u. ds. S. Hovestad-de Jong, Baard 
zo. 29 juli 10.00 u. pastor P. van Veen, Harderwijk 
zo. 12 aug. 10.00 u. mevr. L. Oosten-Bouman 
zo. 26 aug. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart, Startzondag, Heilig  

Avondmaal 
 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

 

zo.    24 juni 10.00 u.  ds. D. v.d. Vaart 
zo.      8 juli 10.00 u.  ds. D. v.d. Vaart     
zo.    22 juli 10.00 u.  ds. R. Baars, Ewijk     
zo.     5 aug. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel 
zo. 19 aug. 10.00 u. pastor E.-M. Spijkerman, Geldermalsen 
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Van de redactie ………… 

 
Er is weer veel te doen in onze kerkelijke gemeenschap. Lees maar het 
nieuwe Klankbord dat voor u ligt. Of bent u al met vakantie? Want het 
komt er weer aan, de vakantieperiode. Onze predikant Dick van der 
Vaart gaat met zijn gezin naar China. Wij wensen hen een hele fijne tijd 
toe. En dat geldt voor alle gemeenteleden. 
Er staat weer veel te gebeuren, zoals de rommelmarkt in Veghel. Maar 
het kamperen van de kerk gaat ook dit jaar niet door. Jammer, ik kwam 
er graag als een van de initiatiefnemers. Als alternatief een leuke 
barbecue bij de Udense padvinders. 
Erg interessant: het verhaal dat in dagblad Trouw stond over nieuwe 
kerkelijke gemeente zonder predikant. Boeiend. Net zoals er wordt 
gezocht naar meewerkenden in de Wereldwinkel Veghel, naar mensen 
die de gemeentezang met muziek kunnen ondersteunen en naar 
nieuwe ambtsdragers. Vergeet vooral niet het boeiende verslag van de 
vergadering kerkgroep eredienst. En tenslotte, sla het gezellige 
jeugdgedeelte niet over. 
 
Namens de redactie 
 

Aad Begemann 
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Mededelingen 
ds. Dick van der Vaart 
 
 

 

 
 
 

 
Gebed van de (on)gelovige Thomas 
 

Ik geloof niet in U Heer, maar ik heb het 
zo nodig in U te geloven dat ik vaak met U praat 

en U om iets smeek alsof U bestond. 
 

Ik heb het zo nodig, Heer, dat U bestaat 
dat ik in U begin te geloven – en geloof 

in U te geloven terwijl ik in niemand geloof. 
 

Maar achteraf word ik wakker of denk wakker te worden 
en dan schaam ik me voor mijn zwakheid en ik 
verfoei U. Ik spreek tegen U die niemand bent. 

Ik spreek kwaad van U alsof U iemand was. 
 

Wanneer ben ik wakker, Heer, en wanneer slaap ik? 
Wanneer ben ik het wakkerst, wanneer slaap ik het meest? 

Is niet alles een droom, droom ik niet wakker of slapend het leven? 
Word ik ooit wakker uit deze dubbele slaap 
en leid ik dan, ver van hier, het echte leven, 

waar slaap en slapeloosheid maar leugens zijn? 
 

Ik geloof niet in U, Heer, maar als U er bent, kan ik 
U het beste van mij enkel geven door te zeggen 

dat ik niet in U geloof. Wat een vreemde, harde vorm van liefde! 
De pijn niet te kunnen zeggen: ik geloof! 
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Ik geloof niet in U, Heer, maar als U er bent, leid me 

eens voor al uit deze waan; laat mij goed 
Uw gezicht zien! Neemt U mij mijn nietige liefde 

niet kwalijk. Maak dat heel mijn wezen zonder einde en zonder 
woorden 

tot U kan zeggen: U bent. 
                                                    

Josep Palau I Fabre (Spanje 1917–2008) 
 
STARTZONDAG 
De startzondag zal dit jaar worden gehouden op 26 augustus. 
 
Vakantie Predikant 
Van 21 juli - 20 augustus vier ik vakantie. We hopen met hele gezin 
naar China te gaan en verheugen ons daar zeer op. Het is 18 jaar 
geleden dat we daar waren. Heel fijn om er nu weer naartoe te kunnen 
gaan. 
 
Zoeken van nieuwe ambtsdragers 
De kerkenraad zoekt nieuwe ambtsdragers. Dat valt niet mee. Al zolang 
ik predikant ben werd het zoeken van nieuwe ambtsdragers als een 
probleem ervaren. Tot nu toe heb ik mij er echter nooit echt zorgen over 
gemaakt. Dat is nu anders. Op de gemeentevergadering vertelde André 
Troost dat het dertig jaar geleden in de gemeente in Noord–Holland 
waar hij deel van uit maakte, ook een probleem was om 
kerkenraadsleden te vinden. Toen de predikant daarover zijn zorgen 
uitsprak, stond een oud en wijs gemeentelid op en vroeg: “Dominee, 
heeft u hiervoor gebeden?“ Deze keek verrast op van de vraag en 
bekende dat hij dat niet gedaan had. Met dit verhaal wijst André Troost 
ons op het gebed. En het is natuurlijk niet zo dat het bidden een soort 
magie is. Het is niet zo dat wanneer wij bidden om ambtsdragers, ze er 
dan wel zullen komen. Maar het gebed kan in ieder geval voorkomen 
dat we wegzakken in zorg en somberheid (“Maak u geen zorgen voor 
de dag van morgen”). Het gebed zou kunnen bewerken dat we een 
nieuw vertrouwen in de toekomst van onze gemeente kunnen 
ontwikkelen. Hoe die toekomst er ook uit zal zien.  
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En het gebed zou kunnen bewerken dat we vertrouwen dat God erbij 
zal zijn. Daarom roep ik u, in navolging van André Troost, op om te 
bidden dat er mensen gevonden mogen worden die een ambt willen 
gaan vervullen. 
 
Rommelmarkt 
Op 8 september wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden in Veghel. 
Het is een dag waar velen ieder jaar weer naar uitkijken. De vrijwilligers 
die de markt mogelijk maken werken steeds in grote saamhorigheid. 
Omdat ze komen uit zowel Veghel als Uden bevordert deze 
samenwerking het besef van eenheid. Het praktische werk, het de 
handen uit de mouwen steken, maakt het hoofd op plezierige wijze 
leeg. De sfeer op de markt zelf is ieder jaar weer gezellig. Oude 
bekenden ontmoeten elkaar, bezoekers van vorig jaar worden herkend. 
De kwaliteit van de spullen is hoog. De familie Knauf zorgt altijd voor 
lekkere Indonesische snacks. Zelf sta ik weer achter mijn 
lievelingskraam: de boekenkraam. En ik nodig u van harte uit om één 
of meerdere boeken van mij te kopen. Graag geef ik u daarvoor gratis 
en vrijblijvend advies!  De naam van Jacques De Mooij is onverbrekelijk 
met de rommelmarkt verbonden. Jarenlang was hij degene die bij de 
middenstand langs ging voor artikelen of bijdragen. We gedenken hem 
met liefde en respect. Andries Hofman is de coördinator en 
marktmeester. Andries, sterkte bij de voorbereiding! En dat wens ik ook 
al die vrijwilligers die de spullen ophalen, sorteren en repareren! Ik roep 
u allen op om de sfeer op de rommelmarkt te komen proeven. 
Vriendelijke groet, 

Ds. Dick van der Vaart 
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Jaarverslag Kerkgroep Eredienst 2017 
 
Ter inleiding: 
Dit jaarverslag is gebaseerd op bijdragen van de kerkgroepleden.  
Die bijdragen typeren de werkwijze en de activiteiten van de kerkgroep 
eredienst in 2017. 
Daarmee is het jaarverslag wat evenwichtiger opgebouwd dan via een 
standaard monoloog. 
Het allermooiste van 2017 was de openheid waarin we met elkaar 
konden discussiëren over ons geloof; met begrip voor elkaars beleving 
en standpunten en de onderlinge steun, die daarbij is gebleken. 
Ik wil graag de leden van de kerkgroep eredienst hierbij bedanken voor 
hun betrokkenheid en inbreng in de vele onderwerpen die in 2017 
geagendeerd waren. 
 

     Dick Boerefijn, voorzitter 
 
Wat de kerkgroepleden ervan vinden. 
 
Lies Oosten (notulist): 
De agenda is vaak te lang, waardoor er amper tijd is om iets goed door 
te spreken. Lies pleit ervoor om de praktische punten weg te laten, om 
vooral bezig te zijn met datgene wat er werkelijk toe doet. 
De effectiviteit van de kerkgroep eredienst is wat Lies betreft aan twijfel 
onderhevig. De gemeente merkt er weinig van; behalve dan dat de 
informatiedichtheid door bijv. afschaffing van het mini-klankbord in 
Uden afneemt. Anders gezegd: slechte communicatie. 
Verder komen er te veel onderwerpen op de agenda, die eigenlijk door 
de kerkenraad behandeld dienen te worden. 
 
Mies Smit (secretaris): 
Er wordt veel aandacht gegeven aan de liturgie. Nieuwe vormen 
worden onderzocht en er wordt lectuur uitgereikt om de kennis te 
verbreden. We evalueren de speciale diensten rond Kerst, Pasen, 
Pinksteren, Lopend Vuur- en Ontmoetingsdiensten. Welke  
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verbeteringen zijn mogelijk en zijn er andere vormen waarmee de 
kerkdienst geleid kan worden. 
Het Liturgisch memorandum (auteur Dirk Schoenmaker) wordt 
bijgehouden en nieuwe liturgische ontwikkelingen worden ingepast. 
Ook wordt regelmatig gecontroleerd of de (nieuwe) ambtsdragers op 
de hoogte zijn van het juiste protocol van de kerkdienst, zodat zij weten 
hoe te handelen bij doop, avondmaal etc. In 2018 hopen we aandacht 
te geven aan het onderwerp “rituelen” en de inpasbaarheid in de 
kerkdienst. 
 
Dirk Schoenmaker: 
Het liturgisch memorandum, met daarin het draaiboek voor de 
kerkdienst en de uitvoering van de eredienst is niet bij alle betrokkenen 
goed bekend. Derhalve hebben we in 2017 besloten om het liturgisch 
memorandum op de website te plaatsen, zodat betrokkenen er kennis 
van kunnen nemen. 
Door mijn terugtreden is Michel Spoelstra bereid gevonden om het 
Liturgisch memorandum actueel te houden en ervoor te zorgen dat de 
instructies ook iedereen bereiken. 
Dat is belangrijk omdat het document alle informatie bevat voor de 
koster, de gastvrouwen, het klokluiden, de beschikbaarheid van een 
noodliturgie, enz. 
 
Bert Brussaard: 
Binnen de kerkgroep eredienst hoor ik nogal eens dat de kerkenraad 
(te) weinig van zich laat horen. Zo heeft de kerkenraad het jaarplan, 
maar daar gebeurt verder weinig mee. 
De kerkgroep eredienst heeft aangegeven meer richtlijnen en 
behandelpunten aangereikt te krijgen. Er zou dan sprake kunnen zijn 
van een duidelijke parallelkoers en betere afspraken. 
Dat de kerkgroepen zelf initiatieven moeten nemen en bij de 
kerkenraad moeten toetsen of die in het jaarplan passen, is vooral een 
kwestie van wederzijdse communicatie. 
Communicatie is een groot goed, waar beide partijen voortdurend aan 
moeten werken. 
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Ds. Dick van der Vaart: 
Wat mij verheugt is dat we het afgelopen jaar naast de noodzakelijke 
praktische zaken inhoudelijk de diepte zijn ingegaan. Zo denken we 
o.a. na over de vraag hoe we de actualiteit in de eredienst kunnen 
inbrengen. Aan het probleem als klimaatverandering mogen we niet 
voorbijgaan. Maar hoe geeft je daar aandacht aan zonder te verzanden 
in discussies over concrete maatregelen? 
 
Dick Boerefijn (voorzitter): 
In 2017 kwamen soms moeilijke onderwerpen aan de orde (zie ook de 
opsomming onderaan). Niet altijd konden we elkaars standpunt 
helemaal begrijpen, maar er was uiteindelijk toch steeds weer een 
basis voor een positieve grondhouding. 
Belangrijk was ook de discussie over: moeten we doorgaan of 
stoppen? Want zingeving was soms onderhevig aan twijfel; vooral ook 
door uiteenlopende inzichten. 
Maar uiteindelijk bleek er toch meer dan voldoende reden om door te 
gaan. We moeten wel in gesprek blijven met kerkenraad en gemeente 
om de juiste afwegingen te maken en daarnaar te blijven handelen. 
 
Communicatie 
Communicatie is een model van zender – boodschap – ontvanger – 
respons etc. 
Dat betekent dat je als zender moet beseffen dat de boodschap 
begrepen moet kunnen worden om de juiste respons te genereren. 
Als ik kijk naar de spaarzame contacten met de kerkenraad, dan lijkt 
het er soms inderdaad op dat wij een autonome kerkgroep zijn. Toch 
moeten onze activiteiten passen in het jaarplan van de kerkenraad. 
Op die manier zijn we ons bewust van de verbondenheid en de 
ambitie om de kerkdienst zodanig vorm te geven dat de kerk als 
instituut kan overleven.  
We kunnen niet anders concluderen dan dat in de kerkelijke 
organisatie een jaarplan resp. een jaarverslag een belangrijke rol blijft 
spelen.  
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Michel Spoelstra (nieuw lid): 
Geënthousiasmeerd door de gesprekken met Dirk Schoenmaker heb 
ik ingestemd met een lidmaatschap. Ik werd warm onthaald binnen een 
gemêleerd gezelschap waar een goede discussie kan plaatsvinden 
over bijdrage en taakinhoud in de eredienst binnen de kerkelijke 
gemeenschap. Opvallend is dat de kerkgroep eredienst bestaat uit 
vrijwilligers met een lange staat van dienst en ook al aardig op leeftijd 
zijn. Ondanks een drukke privé agenda ben ik daarom bereid om 
deeltaken van Dirk Schoenmaker over te nemen, maar wel op mijn 
eigen manier, want iedereen is uniek. Ik doe dat van harte vanuit de 
overtuiging dat wij ons steentje moeten bijdragen als we de kerk in 
stand willen houden. Want: zonder eredienst geen kerk. 
 
Tenslotte 
Concreet kwamen in 2017 zijn de volgende onderwerpen binnen onze 
kerkgroep aan de orde gesteld: het grote (Bijbel)verhaal (thema-
avond), bijzondere diensten en ontmoetingen, organisten, 
beamergebruik, jeugd, klaagschriften over de continuïteit, 
boekbespreking, vredesweek, dopen, avondmaal, rouw- en 
trouwdiensten, muzikale ondersteuning en de vergoedingen, 
geloofsbeleving leden, dienstroosters en andere huishoudelijke zaken. 
Overigens: onze vergaderingen zijn vrij toegankelijk; vergaderdata zijn 
bekend bij onze secretaris, mevrouw M. (Mies) Smit. 
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!!! 
 

Uden/Veghel – mei 2018. 
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Wereldwinkel Veghel. 
 
De wereldwinkel aan de Meijergaarde 35 in Veghel is een non-
profit organisatie die staat voor een eerlijke handel. 
De artikelen die we in onze winkel verkopen worden fair trade 
gemaakt door mensen uit de derde wereld en de opbrengst 
ervan gaat terug naar die mensen. 
"We" verkopen voornamelijk cadeauartikelen. 
"We" zijn zo'n 25 vrijwilligers die allemaal een of twee dagdelen 
per week komen werken. 
We werken altijd met zijn tweeën. 
Ook ons bestuur bestaat uit vrijwilligers. 
Maar enkele vrijwilligers gaan vanwege hun leeftijd (na vele 
jaren) stoppen en daarom willen we ons personeelsbestand 
graag aanvullen met enthousiaste mensen. 
Bent u zo of weet u zo iemand, meldt u zich dan a.u.b. aan; dat 
kan bij Cora Hoogenboom, tel. 0413-250321 of in de winkel. 
In de winkel liggen formulieren die je kunt invullen, waarna je 
gebeld wordt voor een gesprekje. 
 
Wie weet worden we dus nog wel collega's. 
Tot ziens! 

Cora Hoogenboom 
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Kerkgemeenschap naar de toekomst toe … . 
 
De Protestantse Kerk is volop in beweging. Inmiddels is het oude 
vergaderkader van meerdere geledingen omgezet in een overzichtelijk 
classissysteem van elf provinciale afdelingen met elk een 
classispredikant. 
Simpeler en met minder mensen bemand. Te voorzien is dat deze 
ontwikkeling zich ook op plaatselijk niveau door zal zetten.  
Het beste zou zijn ons hierop wat voor te bereiden en erover na te 
denken. 
In dit verband kwam een artikel in Trouw langs … … om alvast te 
beginnen met nadenken. 
 
Zie het betreffende artikel na dit “voorwoord”. 
 
Het is nog niet zo ver. Maar misschien moeten we onze blik voordat het 
zover is wel verruimen en stappen voorwaarts zetten. Het kan niet zo 
zijn dat er maar één manier is om samen kerk te zijn. 
 

Ds. A.R. Plaatzer 

Nieuwe kerkplek kan ook wel zonder dominee 

Nieuwe kerkplekken gaan er anders uit zien dat de traditionele 
protestantse kerk. Er is geen kerkbestuur van ouderlingen en diakenen. 
Zo’n nieuwe gemeente heeft ook geen dominee, al is er wel enige 
theologische kennis in huis, bijvoorbeeld in de vorm van supervisie door 
een theoloog. 

Dit beeld van de nieuwe kerk rijst op uit onderzoek van de Protestantse 
Kerk in Nederland naar de pioniersplekken, dat vandaag wordt 
gepresenteerd. Op die inmiddels 100 plekken wordt vanuit bestaande 
kerken geëxperimenteerd met nieuwe vormen van geloof en 
gemeenschap. Ze zijn er in alle soorten en maten, in 
achterstandswijken, in stadscentra, op het platteland, voor  
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statushouders, voor maatschappelijk geslaagden. Ook zijn er nog eens 
100 kerken met speciale activiteiten voor gezinnen, de zogenaamde 
kliederkerken. 

De pionierende kerken hebben gemeen dat ze veel mensen trekken die 
anders nooit in een kerk zouden komen. Dat is het belangrijkste 
winstpunt van de alternatieve kerken, zo blijkt uit dit onderzoek op 26 
pioniersplekken. Er is gesproken met circa 120 mensen die betrokken 
zijn bij de nieuwe gemeentes, of bij de bestaande waaraan de nieuwe 
plekken verbonden zijn. 

Opvallend is dat er in die alternatieve kerken anders wordt aangekeken 
tegen de predikant, en tegen de kerkenraad. Van oudsher speelt de 
dominee, met de kerkenraad, een centrale rol in de gemeente. Dat lijkt 
passé: driekwart van de ondervraagden vindt het niet noodzakelijk dat 
een nieuwe kerkplek een dominee heeft, zestig procent vindt dat het 
ook wel kan zonder ouderlingen en diakenen. Zij associëren dat 
vrijwillige kerkenwerk met taken en regels en ervaren dat als ballast. 

De dominee wordt een andere rol toegekend. Hij of zij is niet per se 
nodig voor doop of avondmaal, meer dan de helft van de 
ondervraagden vindt dat anderen dat ook wel kunnen doen. In de 
nieuwe kerk moet wel ‘theologische kwaliteit en diepgang’ zijn, maar 
die zien ze ook bij niet-theologen. De academisch opgeleide dominee 
wordt dan meer supervisor van vrijwilligers dan uitvoerder. 

Het landelijk kerkbestuur behandelt dit rapport in het najaar. Belangrijk 
punt wordt dan ook het lidmaatschap van de pioniersplek. Dat is veel 
deelnemers een brug te ver, reden waarom er nieuwe vormen ontstaan, 
bij voorbeeld vriend, of gast. Dat levert weer nieuwe vragen op over 
hun positie in de kerk en hun verhouding tot de reguliere leden. 
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Onderhoud Kerkgebouw en de Schakel 
 
Met dit berichtje wil ik u wat achtergrondinformatie geven over het 
onderhoud aan kerk in Veghel en de Schakel. In het afgelopen jaar 
2017 is er veel geïnvesteerd voor onderhoud aan kerk en de Schakel.   
Als beheerder probeer ik veel aandacht te geven aan de staat van 
onderhoud. De kleinere probleempjes kunnen meestal direct door ons 
zelf, dan wel door een plaatselijke klusjesman worden opgelost. Zo is 
bijvoorbeeld het herentoilet gerenoveerd; een 2de kapstok gerealiseerd 
en werd het vloerkleed onder de liturgietafel vernieuwd en niet te 
vergeten: het binnen-schilderwerk van de Schakel. De 2-zits banken 
achter in de kerk zijn verplaats naar voren; idee was om zoals voorheen 
die banken plaats te laten bieden voor de ambtsdragers. Er is zelfs een 
lieve dame uit Uden die de kussentjes regelde voor in de kerkbanken; 
niet iedereen zit graag op een keiharde bank en kan een kussentje wel 
waarderen. Overigens ging dat niet vanzelf, want Ikea Eindhoven had 
er maar enkele en 40 stuks waren er benodigd; welnu, die werden 
vanuit de andere Ikea-vestigingen naar Eindhoven gebracht en zo 
konden de banken worden gevuld met kussens. Het grotere onderhoud 
vloeit meestal voort uit de rapportage van de monumentenwacht. Die 
rapportage geeft een duidelijk beeld aan de staat van onderhoud en 
beschrijft dus de mankementen, gebreken en aanbevelingen. Deze 
worden dan gebundeld en verwerkt in een Brim-procedure voor een 
subsidieaanvraag en bij honorering hiervan kan het werk worden 
aanbesteed; zoals we het afgelopen jaar hebben gezien aan het buiten-
schilderwerk van de kerk; hoe mooi is dat wel niet geworden. 
 
Ik ben blij dat er financiële speelruimte gevonden kon worden vanuit de 
kerk en uit de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt om al die 
werkzaamheden te kunnen realiseren. Wat mij betreft: het ziet er 
allemaal weer prima uit. Nu de toegangspoort nog aan de straatzijde. 
Zoals u wellicht weet is deze bij de Siemei (stichting industrieel erfgoed) 
voor een flinke renovatie. De poort was scheef en verroest; ook 
ontbraken er ornamenten. Kortom, het hek was in slechte staat. Dat de 
werkzaamheden wat langer duren dan verwacht komt door de beperkte 
inzet van de Siemei. Er zijn daar 2 vrijwilligers die elk 2 dagen per week  
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aan de poort kunnen werken. Het constructiewerk en straalwerk is 
inmiddels gereed, zodat nu aan het schilderwerk gedacht kan worden! 
Ik zie ernaar uit als de poort weer tussen de 2 pilasters gehangen kan 
worden en het hekwerk met poort weer een compleet beeld zal geven. 
Voor de komende tijd staat ons nog genoeg te wachten. Zo moeten de 
bakgoten van het kerkgebouw in zijn geheel worden vernieuw en komt 
het binnen-schilderwerk van de kerk ook weer aan de beurt; misschien 
volgend jaar, dan wel het jaar daarop, is mijn inschatting. Tegen die tijd 
zal ik proberen u hierover te informeren. 
 
 

De beheerder, Cees van Schie 
 

BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) 

 
 

 
 
 
Rommelmarkt 2018 te Veghel 
 
Dit jaar organiseren we voor de 34e keer de rommelmarkt met onze 
protestantse kerk Uden-Veghel. Ook dit jaar verzamelen we 
verkoopbare spulletjes in de loods op de Lagelandstraat nummer 10 in 
Veghel. Vanaf 12 juni kunt u elke dinsdag hier uw spullen inleveren bij 
het sorteerteam tussen 19:00 en 21:00 uur.  
De Rommelmarkt zelf houden we op zaterdag 8 september. 
Ik hoop dat u ook dit jaar weer veel spulletjes kunt brengen en natuurlijk 
bent u van harte welkom om de rommelmarkt zelf!  
 
Tot spoedig ziens, 

Andries Hofman 
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HERHAALDE OPROEP 
 
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., Piet L. en Dick B. wat ondersteuning geven?  
Dit om te voorkomen dat zij al te vaak ingeroosterd worden als 
organist. 
Overigens kunnen ook best keyboardspelers zijn: op pianisten 
of anderszins iemand met vaardigheden op een (digitaal) 
klavierinstrument. 
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 concert-pianist, 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? 
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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 
e-mail: fam.boerefijn@kpnmail.nl 
 
 

 
 
 
 
 
SOW BBQ  2018. 
 
 
Beste kampeerders/BBQ-ers, 
 
We gaan dit jaar niet op kamp, net als vorig jaar, maar we gaan 
BBQ-en op locatie Clubgebouw het Kompas van Scouting 
Uotha aan de Volkelseweg 35 te Uden.  
Dit was vorig jaar goed in de smaak gevallen, dus doen we het 
lekker nog eens!  
We nodigen jullie op zaterdag 25 augustus uit om vanaf 15.00 
uur deel te nemen aan een leuke (spel)activiteit en vanaf 17.00 
uur zijn jullie welkom voor de BBQ. 
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Daarna kunnen we een lange avond gezellig bij elkaar zitten en 
bijpraten bij het kampvuur.  
Wat willen we graag van jullie: 

- Zelf drinken meenemen (onder het mom van samen 

delen)  

- De kosten voor de BBQ alvast overmaken op 

onderstaande rekening. 

 

Wij zorgen voor BBQ, vlees, stokbrood, salades e.d.  
Opgeven kan door € 8,50 uur over te maken voor 25 juli op 
rekening NL 54 SNS B0962805181, t.n.v. H. Knechten te Uden, 
o.v.v. BBQ 2018. Stuur ook even een mailtje naar 
hans@knechten.com waarin u het aantal personen vermeldt wat 
aanwezig is in de middag vanaf 15.00 uur of vanaf 17.00 uur.  
Ook als u nog nooit heeft meegedaan aan onze 
kampeerweekenden bent u van harte welkom. Het is voor alle 
gemeente leden.  
 
Hartelijke groeten,  
SOW –bestuur: Hans, Tosca, Tineke, Loes en Eline.  
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Hallo allemaal, 
Bijna is het zover, de ZOMERVAKANTIE staat weer voor de deur. We 
hopen dat het weer zo mooi blijft en dat jullie er lekker op uit kunnen 
gaan en buiten kunnen spelen. 
Na de vakantie hopen we jullie allemaal weer terug te zien. Opgeladen 
voor het nieuwe seizoen. 
Veel plezier. 

 
 

 

 
 
 
 
Kindernevendienst 
  

Het schooljaar zit er alweer bijna op en daarmee ronden we ook weer 
een jaar kindernevendienst af. Die fijne lange zomervakantie staat  
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alweer voor de deur. Op 1 juli is de laatste kindernevendienst van dit 
seizoen. Komen jullie allemaal nog een keer? 
We starten na de vakantie weer op 26 augustus. 
We wensen jullie een fijne zomer met veel tijd om buiten te spelen, 
leuke dingen te doen en op vakantie te gaan. 
    

 
Tienerkerk:  
Als dit Klankbord uitkomt hebben we de laatste tienerkerk van dit 
schooljaar alweer gehad. 
In de laatste bijeenkomst hebben we Chris, Marloes en Sanne van 
harte welkom geheten bij de tienerkerk. 
Met de aanwezige tieners zijn we in gesprek gegaan over het 
voortzetten van de tienerkerk, dit omdat er regelmatig geen tot weinig 
tieners aanwezig zijn. 
De aanwezige tieners hebben aangegeven om toch door te gaan in 
de frequentie die we nu hebben, dus iedere twee weken. Een idee 
werd geopperd om als tiener ook zelf iets te mogen voorbereiden. 
Dit idee juichen we van harte toe en we willen daar in het volgende 
seizoen ook iets mee doen. 
Tot slot nog een leuke mededeling; Morena en Onno zijn allebei 
geslaagd voor hun examen, TOPPERS! 

De tienerkerk start weer op 26 augustus. Fijne vakantie 
allemaal. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd.   

Ria de Ruiter 
 

  


