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KLANKBORD 
Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(sept.-okt. 2018, 48e jaargang, nummer 5) 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 19-10-2018 

KOPIJ INLEVEREN VOOR 5 oktober 
E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

            KERKDIENSTEN IN UDEN 

 

zo. 26 aug. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart,  
zo. 02 sept. 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 09 sept. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart  
zo. 16 sept. 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 23 sept. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (oecumenische viering) 
zo. 30 sept. 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 07 okt. 10.00 u. ds. S. Lerrick (SAGE-ruil) 
zo. 14 okt. 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 21 okt. 10.00 u. pastor G.J. Heinen, Dalfsen 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

 

zo.    02 sept. 10.00 u.  ds. D. v.d. Vaart 
zo.    16 sept. 10.00 u.  pastor E.-M. Spijkerman, Geldermalsen  
zo.    30 sept. 10.00 u.  ds. D. v.d. Vaart     
zo.    14 okt. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel 
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Van de redactie ………… 

 
De vakanties zijn weer voorbij, het heeft weer geregend en er is 
weer een nieuw Klankbord, gevuld met verschillende 
onderwerpen. 
 
Mededelingen van onze dominee D. v.d. Vaart, diakonie, 
kerkenraad en de vaste bijdrage over en van onze jeugd. Lees 
het rustig even door. 
 
Verder blijken wij problemen te hebben met onze Hotmail 
account. Drie keer is er kopij naar ons gestuurd en niet bij ons 
terecht gekomen. Wij zijn in overleg om dit probleem op te 
lossen. 
 
 
 
 
 
Namens de redactie 
 

Bram van der Vijver 
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Mededelingen 
ds. Dick van der Vaart 
 
 

 

 
 
 

De intrede van Christus in Brussel 
Christus komt terug op aarde. En omdat Gods wegen 
ondoorgrondelijk zijn, heeft hij de stad Brussel verkozen om te 
verschijnen. De langzaam oplopende spanning in de Belgische 
hoofdstad heeft een opmerkelijk effect op de inwoners. 
Langzaam bemerken zij dat Hij eigenlijk al lang in hun midden 
is. Aldus de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst in zijn roman “De 
intrede van Christus in Brussel (2011). De naamloze 
hoofdpersoon analyseert de sombere staat van onze 
samenleving: de criminaliteit, de vervreemding, het vandalisme, 
de onverschilligheid, de vreemdelingenhaat, het racisme en het 
blijvende onvermogen om een samenleving te creëren met een 
sprankje hoop. 
Dan komt het bericht binnen dat Christus’ wederkomst op 
handen is en dat Hij Brussel heeft uitverkoren. Niemand weet 
waar het bericht als eerste werd vermeld, maar alle Brusselaren 
– en in hun voetspoor heel België en later de wereld- nemen het 
voetstoots aan. De voorbereidingen worden in gang gezet: 
tienduizenden burgers bezetten wekenlang de waarschijnlijke 
route van Christus’ intocht, een arm vluchtelingenmeisje wordt 
op het podium gehesen omdat haar onverstaanbare moedertaal 
het Aramees van de Christus het dichts benadert, premiers en 
koningen worden in de juiste volgorde gezet. Heel Brussel 
wacht op Hem. 
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Theologisch gezien maakt Verhulst een interessant punt door 
de wederkomst van Christus al het ware boven het verhaal te 
laten zweven. Tot bijna de allerlaatste pagina blijft onduidelijk of 
hij echt wederkomt of niet. En uiteindelijk is het Verhulst daarom 
niet te doen. In zijn verhaal werpt de komst van Christus zijn 
licht vooruit: mensen anticiperen op zijn wederkomst en gaan 
ernaar leven. De Brusselaren worden meer en meer een 
Christus voor elkaar, door elkaar eerlijk en vrolijk tegemoet te 
treden, zonder angst of desinteresse. 
Christus komt wel degelijk in Brussel, doch in de gestalte van 
ontelbare gewone mensen die elkaar zegenen en liefhebben. 
Uit: God is er al! Over geloof, cultuur en theologie. Door Frank 
Bosman. 
 
Kerkdiensten   
Startzondag 9 september  
Op zaterdag 8 september wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden 
op het plein voor de kerk in Veghel. In aansluiting daarop vieren we 
de startzondag in Uden. Zangeres Janine Heuts zal aan deze dienst 
meewerken. 
 
Oecumenische viering 23 september. 
In het kader van de vredesweek vieren we op 23 september een 
oecumenisch viering met de Kapelgemeenschap “Ter Linde“, die hun 
vieringen en activiteiten houden in de Kruisherenkapel. Dit jaar zijn zij 
bij ons te gast. Volgend jaar willen zij ons ontvangen. Voorgangers 
zijn Kruisheer Rein Vaanhold en ds. Dick van der Vaart. Ook mw. 
Heddy Bodewes en dhr. Guus Schlatmann van de werkgroep Woord 
en Gebed van genoemde gemeenschap werken aan deze dienst 
mee. De dienst wordt opgeluisterd door zang van Kadanz. Thema van 
de dienst luidt: Samen op Weg naar vrede. 
 
Doopdienst 
Op 30 september wordt Linde Reichardt gedoopt. Ze is de dochter 
van Rosalie en Erik Reichardt en zusje van Daan en Tijn. 
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Kerkgemeenschap naar de toekomst toe 
In het vorig Klankbord plaatste collega Andries Plaatzer een 
artikel uit het dagblad Trouw als bijdrage aan het nadenken over 
de toekomst van de kerk. Terecht stelt hij dat we onze blik op de 
toekomst moeten richten. Hoe zal de Protestante Kerk in 
Brabant er dan uitzien? Die vraag valt moeilijk te beantwoorden. 
We kunnen niet in een glazen bol in de toekomst kijken, maar 
wanneer we de huidige situatie als uitgangspunt nemen dan zou 
het beeld er als volgt uit kunnen zien (n.b. dit is slechts een 
gedachtenexperiment) 
In ons SAGE- verband (Oss, Lith, Grave, Cuijk, Gennep, 
Ravenstein, Heeswijk-Dinther, Uden) wordt door de plaatselijke 
gemeenten nauw samengewerkt.  Er is één kerkelijk bureau met 
een gezamenlijke ledenadministratie. Er is een gezamenlijke 
kerkenraad. De leden ervan worden ondersteund door 
gemeenteleden in de verschillend plaatsen die zelf geen 
ambtsdrager hoeven te zijn. Er zijn geen acht predikanten maar 
drie, die ieder op grond van hun talenten de gemeenten 
ondersteunen in hun werkzaamheden en vorming- en toerusting 
activiteiten aanbieden.  Regelmatig worden er regiokerkdiensten 
gehouden (zoals nu al op Hemelvaartsdag). Wekelijks gaan de 
drie predikanten voor in een van de plaatselijke kerken. Is er 
geen predikant, dan kan er een ontmoeting worden 
georganiseerd zoals we die al in Uden kennen. De 
regiodiensten kunnen af en toe een speciaal karakter krijgen 
b.v. Taizé-vieringen of Iona–vieringen. Leden van de 
verschillende gemeenten kunnen elkaar ontmoeten in 
kloosterweekends b.v. in de Abdij van Berne.  Jaarlijks wordt er 
een kampeerweekend georganiseerd naar het voorbeeld van  
 
het SOW- kamp, waar jongeren elkaar ook kunnen ontmoeten. 
We hebben een gezamenlijke website. 
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Zoals ik schreef: dit is maar een gedachtenexperiment.  En ik 
blijf hierin, terecht denk ik, heel dicht bij de huidige situatie. Bij 
het  
 
nadenken over de toekomst is het echter ook van groot belang 
dat je rekening houdt met onverwachte gebeurtenissen. Doe je 
dat niet, dan ontgaan je mogelijkheden die in de werkelijkheid 
aanwezig zijn. Zou zo’n onverwachte gebeurtenis niet kunnen 
zijn dat velen de waarde van de christelijke traditie 
(her)ontdekken en er weer kerkgroei zal zijn? 
 
Rommelmarkt 
Op 8 september wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden op 
het plein voor de kerk in Veghel. Het is de startactiviteit van een 
nieuw kerkelijk seizoen. De dag erna vieren we startzondag. De 
rommelmarkt wordt mogelijk gemaakt door de inzet van een 
groep vrijwilligers die in grote saamhorigheid werkt. 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 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 steeds voor heerlijke Indonesische snacks. Zelf sta ik weer 
achter mijn lievelingskraam: de boekenkraam. Ik nodig u van 
harte uit om de sfeer te komen proeven! 
 
Een 100 jarige 
Op 10 augustus heeft mevrouw Obelien Dam haar 100ste 
verjaardag gevierd. Zij woont in het Retraitehuis (Lavendelhof) 
aan de Volkelse weg. Ze kijkt terug op een veelbewogen leven  
 
en staat nog steeds volop in het leven. Hoewel haar lichamelijke 
krachten wat afnemen en haar zicht slecht is, blijf haar geest  
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onverminderd helder en krachtig. Mevrouw Dam: van harte 
gefeliciteerd en ik hoop dat u terug kijkt op een fijne verjaardag!  
 
Programma Vorming en Toerusting  
Samen met dit Klankbord ontvangt u het programmaboekje van 
de V&T-activiteiten voor het komende seizoen. De leden van de 
kerkgroep V&T (Clara Middel, Petra Smits en Dick van der 
Vaart) hebben geprobeerd een boeiend en gevarieerd aanbod 
te presenteren. We heten u van harte welkom bij de 
verschillende activiteiten.  Het zou fijn zijn wanneer u zich tijdig 
aan zou melden. 
Wilt u wanneer u een postabonnement heeft op het Klankbord 
even laten weten of u het op prijs stelt het V&T-programma 
boekje toegestuurd te krijgen? 
 
In memoriam ds. Jan van Drie 
Op 6 juli overleed ds. Jan van Drie. Vooral voor gemeenteleden 
in Veghel een oude bekende omdat hij hier vaak voor ging, 
maar ook de Udenaren kennen hem. Jan van Drie werd 
bevestigd als predikant op 18 december 1960 in ‘s Gravenmoer. 
In 1964 werd hij predikant in Leiderdorp, in 1969 
studentenpredikant in Delft en 1978 weer gemeentepredikant in 
’s-Hertogenbosch. Op 28 juni 1993 ging hij met emeritaat 
waarna hij zich met zijn vrouw Corrie vestigde in Oss.  Jan heeft 
zich al die jaren met veel energie en kracht op vele 
verschillende manieren ingezet voor de gemeenten die hij 
diende maar ook voor de samenleving. Boven zijn rouwkaart 
stonden de woorden “Een vriendschap met God is een eeuwige 
vriendschap.“ We wensen zijn vrouw Corrie en zijn kinderen en 
kleinkinderen sterkte bij het dragen van het verlies. En speciaal 
voor Els zijn dochter, onze preekvoorziener: Heel veel sterkte 
Els! 

Vriendelijke groet, Ds. Dick van der Vaart 
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DIAKONIE 
 
Met een actie van de hulpdienst Diakonie, ten behoeve van de derde 
wereld, wordt er gezocht naar oude naaimachines en rollators. 
Heeft u zo'n exemplaar en wilt u deze kwijt, eventueel defect geen 
bezwaar, graag even een berichtje naar tel.: 06-51570383 of 0413-
366306. 
 
Ik zal dan zorgen dat deze bij u wordt opgehaald. 
 

Niek Müller 

 
 
 
Uit de kerkenraad 
 
Omdat het versturen van e-mails kennelijk niet altijd betrouwbaar 
werkt heeft mijn vorige stukje de redactie van het Klankbord niet 
bereikt. Vandaar een nieuwe poging, hoewel sommige onderwerpen 
al van wat langer geleden zijn. 
 
Kerkdienst gemist 
De afgelopen tijd zijn een aantal mensen bezig geweest met te 
onderzoeken wat de mogelijkheden voor onze gemeente zijn van 
“kerkdienst gemist”. Dit is het volgen van de kerkdiensten via internet. 
Waarom zou je dat doen? Het kan beschouwd worden als de opvolger 
van de kerktelefoon. Door gebruik te maken van de huidige 
mogelijkheden kun je buitenkerkelijken en mensen die “uitgevlogen” 
zijn bij het gebeuren in onze kerkdienst betrekken. 
Er rijzen veel vragen, zoals: zouden we beeld én geluid willen? Wat 
moet er dan aan apparatuur aangeschaft en/of veranderd worden in 
beide kerkgebouwen en wat kost dat? Willen we dat dan openbaar 
(voor iedereen zichtbaar) of besloten (alleen toegankelijk m.b.v. een 
wachtwoord)? Hoe zit het met de nieuwe wet op de privacy? 
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In principe is besloten voor een openbare toegang. Maar er moet nog 
veel uitgezocht worden de komende tijd. 
 
Privacywet 
U hebt er ongetwijfeld over gehoord: de nieuwe wet op de privacy. 
Zoals alle organisaties heeft het ook gevolgen voor onze gemeente. 
Er moet o.a. een privacyverklaring opgesteld worden waarin staat hoe 
we met de vele (persoonlijke) gegevens, die onze gemeente beheert, 
omgaan. 
 
Gemeenteavond 
Op 24 mei 2018 werd in het kerkelijk centrum in Uden de jaarlijkse 
gemeenteavond gehouden. Er waren 25 à 30 personen aanwezig. 
 
 
 
 
De jaarrekening 2017 werd toegelicht, evenals de resultaten van 
Kerkbalans 2018. Ook werd ruim aandacht besteed aan het nijpend 
tekort aan ambtsdragers, maar ook aan het dreigend tekort aan 
organisten. Na de pauze hield verhalenvertelster Pauline Seebregts 
een boeiende voorstelling over het verhaal van Judith. 
 
Ambtsdragers 
Aan het einde van dit jaar treden weer een aantal ambtsdragers af. 
Naast het tekort wat we nu al kennen zal het tekort dan nijpend 
worden, wat het voortbestaan van onze gemeente bedreigt. 
Omdat veel werkzaamheden die nu door ambtsdragers worden 
gedaan ook door niet-ambtsdragers kunnen worden uitgevoerd 
werken we aan een takenlijst met bijbehorende tijdsbesteding. In het 
volgende Klankbord zult u daar meer over lezen. 
 
Dubbele diensten 
Op eerste Paasdag, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in de 
kerstnacht en op eerste Kerstdag worden diensten gehouden in beide 
kerkgebouwen. Het vinden van predikanten voor deze diensten wordt  
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steeds moeilijker. Daarom hebben we ons afgevraagd of we met deze 
dubbele diensten nog door moeten gaan. Enkele diensten bij deze 
gelegenheden zouden echter te veel bezoekers voor één kerkgebouw 
opleveren. En met Pasen en Kerst wordt het project van de kinder- 
nevendienst afgesloten waardoor deze diensten altijd in Uden 
gehouden zouden moeten worden. Bovendien hechten velen eraan 
om met deze dagen in het “eigen” kerkgebouw een dienst te hebben. 
Daarom is besloten om (in elk geval voorlopig) met deze dubbele 
diensten door te gaan. 
 
Pastorale contactgroepen 
In juni zijn de pastorale contactgroepen voor de kerkenraadsver-
gadering uitgenodigd. Veel onderwerpen kwamen aan de orde: het 
vele werk wat deze groepen doen, de indeling van de secties en hoe 
het pastorale werk verder moet in de toekomst, als er minder mensen 
zijn om dit uit te voeren. 

Namens de kerkenraad, Bert Brussaard 

 

 

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

of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden 

 

 
 
 
 
Anonieme Gift 
 
In de brievenbus van de kerk is een anonieme gift aangetroffen van  
€10:00, waarvoor onze dank. 
 
De beheerder  

Cees van Schie. 
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VREDESWANDELING en VREDESBIJEENKOMST op 15 
SEPTEMBER!! 
  
Op die zaterdag wordt een VREDESDAG georganiseerd in de 
Kruisherenkapel in Uden. 
Dit naar aanleiding van de Vredesweek van PAX van 15 t/m 23 
september. 
  
Het ochtendprogramma is van 9.00 – 12.30 uur: naar het initiatief van 
PAX en de Raad van Wereldkerken is er in de ochtend weer een 
VREDESWANDELING langs vijf verschillende geloofsgemeen-
schappen in Uden waar we kort ontvangen worden en toegesproken 
rond het PAX thema VREDE.  
We hopen met velen deze WALK-OF-PEACE te lopen en onderweg 
elkaar te ontmoeten bij het delen van gedachten rond het thema 
VREDE. Dit jaar speciaal: GENERATIES VOOR VREDE. 
De wandeltijd zelf is 70 minuten. De start en finish zijn in de 
Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein 44 in Uden. 
  
We lopen samen met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben 
dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar en geven 
daarmee gehoor aan de oproep van de Wereldraad van Kerken tot 
een pelgrimage voor vrede en gerechtigheid. Geen belangrijke religie 
zonder pelgrims, geen verandering in de wereld zonder dat mensen 
samen in de benen komen. 
  
Het middagprogramma is van 12.30 – 14.30 uur: na het nuttigen van 
de zelf meegebrachte lunch (koffie en thee zijn verkrijgbaar) is er een 
VREDESBIJEENKOMST in de kapel waar rond het thema VREDE 
teksten voorgedragen worden en live muziek te beluisteren is. 
Medewerking wordt ook verleend door VluchtelingenWerk Uden. Zij 
geven inzicht over hun project ‘Bekend maakt bemind’. Er zal ook een 
Syrische vluchteling zijn persoonlijk verhaal vertellen: waarom moet 
iemand vluchten en hoe is het om in Nederland en specifiek in Uden 
een nieuw leven op te bouwen? 
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Het duo DEENSOUND, Rifiaz en Besart komen vanuit de PUL een 
bijdrage leveren met hun ‘Spoken Word’. 
  
Deelname is gratis en de delen van deze dag zijn afzonderlijk te 
bezoeken. 
 
 

De Ontmoeting 
 
Begonnen in 2013, nadat de kerkenraad had besloten om en om te 
gaan kerken, hebben op de zondagen dat de kerk in Uden gesloten 
was, de deuren van de desbetreffende kerk altijd open gestaan voor 
die gemeenteleden die vanwege leeftijd en gezondheid niet konden 
kerken in Veghel. 
Inmiddels is de groep die deze ontmoetingen bezoekt, uitgebreid met 
gemeenteleden die normaliter de kerkdiensten in Uden en Veghel niet 
bezoeken en blij zijn met deze vorm van kerkgang.  
Samen zingen, bidden, met elkaar in gesprek gaan over levens- en 
geloofszaken voldoet aan een behoefte die gemist wordt in de 
reguliere kerkdiensten. 
. 
Bij de werkgroep Ontmoeting kwam de vraag “schieten we op deze 
manier ons doel niet voorbij, zouden we moeten stoppen en zo 
doende de  deelnemers verplichten naar de reguliere 
kerkdiensten te gaan, of vinden we deze Ontmoetingen zo 
belangrijk dat we er mee door gaan?” 
In het gesprek dat daarop volgde kwam twijfel maar ook heel veel 
enthousiasme los en men besloot door te gaan met de Ontmoetingen. 
     
Elke voorbereiding wordt gedaan door twee leden van de werkgroep, 
er wordt gewerkt volgens een liturgie waarin bijbeltekst, thema, 
liederen en gebed op elkaar zijn afgestemd.  
Elk half jaar wordt een rooster opgesteld zodat men weet wanneer 
men aan de beurt is.  
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Op dit moment bestaat de werkgroep uit 9 enthousiaste leden, 
waarvan een aantal al vanaf 2013 de ontmoetingen voorbereiden. 
Uitbreiding van deze werkgroep zou heel plezierig zijn, misschien iets 
voor U?  U bent van harte welkom op zondag 2 september vanaf 
10.00 uur in de Samen-op weg kerk in Uden, dan gaan de 
Ontmoetingen weer van start!    

 
 
Namens de werkgroep Ontmoeting 

Mies Smit  
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Samen aan Tafel  
De laatste maaltijd voor de zomervakantie was op 
vrijdag 29 juni jl. Voor het eerst kookten en aten 
we vegetarisch. En wat was dat lekker. Een grote 
variatie aan allerlei kleine gerechtjes maakte dat 
het er erg feestelijk uitzag en het linzensoepje, de 

gevulde portobello’s, de heerlijk walforfsalade, de gebakken 
aardappeltjes enz. enz. smaakten allemaal even lekker. De mensen 
die er die avond waren gaven unaniem aan dat dit voor herhaling 
vatbaar was. Dat zullen we dan ook vast en zeker doen. 
 
Na de zomervakantie, op vrijdag 31 augustus a.s., gaan we de 
maandelijkse maaltijden weer starten met een gezellige barbecue. 
Ook dan beginnen we om 17.30 uur met een drankje en om ca. 18.00 
uur gaan we lekker aan de gang met het grillen van het vlees. Omdat 
we denken dat u elkaar veel te vertellen hebt na de vakantie, nemen 
we lekker rustig de tijd voor deze maaltijd.  
 
Ook voor de maanden daarna hebben we de plannen alweer op een 
rijtje: 
Vrijdag 28 september 2018  - Franse Keuken 
Vrijdag 26 oktober 2018 - Italiaanse keuken 
Vrijdag 30 november 2018  - Mexicaanse keuken 
Vrijdag 28 december 2018 - Geen maaltijd 
Vrijdag 25 januari 2018 - Hollandse keuken (stamppotten) 
 
U ziet dat we in december geen Samen aan Tafelmaaltijd hebben. 
Wel willen we ook dit jaar op Tweede Kerstdag (woensdag 26 
december 2018) een High Tea organiseren. Dit wordt een hele 
gezellige middag van ca. 15.00 – 17.00 uur met feestelijke typische 
high tea hapjes en drankjes. Bent u die dag alleen en/of kent u 
iemand voor wie dit ook een gezellige invulling van de dag kan zijn, 
meldt u dan aan. Introducees zijn ook van harte welkom. Dat kan nu 
al via de website van de kerk, pagina ‘aankomende evenementen’  



______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord september-oktober 2018 15 

 
 
 
(https://sowkerk-uv.nl/kerkdienst-activiteiten-aankomend-
evenementen). U kunt zich daar trouwens voor alle hierboven 
genoemde maaltijden al opgeven. Maar natuurlijk krijgt u voor elke 
maaltijd nog een herinnering per e-mail toegestuurd, mits u zich voor 
de e-mailberichten van de kerk hebt aangemeld.  
Voor de organisatie van de High tea op Tweede kerstdag kunnen nog 
wel wat hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om daaraan aan mee te 
werken, laat het ons weten! 
 
Heb je een recept dat past binnen de komende kookthema’s en 
behoort dat gerechtje tot jouw succesnummers en zou je dat best 
eens willen klaarmaken voor een Samen aan Tafelmaaltijd, dan horen 
we dat natuurlijk graag. Stuur ons in dat geval even een e-
mailberichtje (samenaantafel@sowkerk-uv.nl) of neem telefonisch 
contact op met Marleen (0413-260354).  Maar ook voor andere 
vragen, tips en ideeën kunt u ons e-mailen op bovengenoemd e-
mailadres.  
 

Marleen Baarslag, Peterine Kooijmans en Edith Verver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:samenaantafel@sowkerk-uv.nl


______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord september-oktober 2018 16 

 

 
 
 
 

Van de kerkrentmeesters 

Opbrengst  collectes   april en mei 2018 

Datum                       doel        opbrengst  

01-04-2018          JOB      €   233,81    

                  Kerk      €   179,20 

08-04-2018          Diaconaat buitenland    €   101,90                                      

                  Kerk      €     63,70 

15-04-2018 Hulp aan kinderen Moldavië   €     45,00                                        

Kerk      €     46,30 

22-04-2018 Project VOGG     €   187,22                                       

Kerk      €   110,75 

29-04-2018 Steunaanvragen eigen gemeente €   132,55                                       

Onderhoud gebouwen € 101,60 

06-05-2018 Missionair werk €   102,08                                      

Kerk €      84,50 

13-05-2018 Beautiful Kidz Namibië €      53,70                               

Kerk €    32,40 

20-05-2018 Kerk in actie : Zending €   164,56                                

Jeugdwerk €   108,91 

                              

Hartelijk dank voor uw gaven 
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Renovatie kerkpoort Veghel is gereed! 
 
 
Het lange wachten eindelijk beloond: de afgelopen week is ondanks 
de hitte de poort van de kerk weer geplaatst! 
Het straatbeeld ziet er weer uit zoals het was en ons kerkgebouw is 
weer compleet en ziet er weer verzorgd uit. 
Na het vele werk zijn wij de heren van de SIEMEI veel dank 
verschuldigd. 
Binnenkort worden de heren nog in de Schakel uitgenodigd voor een 
attentie. 

Cees van Schie 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meer foto’s en de bron van dit verhaal kunt u vinden op: 
 
https://sowkerk-uv.nl/renovatie-kerkpoort-veghel-is-gereed/   

https://sowkerk-uv.nl/renovatie-kerkpoort-veghel-is-gereed/
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Hallo allemaal, 
Het is weer voorbij die heerlijke zonnige vakantie. 
Hebben jullie er van genoten? 
Weer voldoende uitgerust en zin in het nieuwe schooljaar, de 
kindernevendienst en de Tienerkerk? 
We hopen jullie allemaal weer te zien het komende seizoen. 
 

 
 
Kindernevendienst 
De kindernevendienst begint weer op 24 augustus.  
We zijn benieuwd naar jullie belevenissen in de vakantie. 
 
Goede God, 
Dank U wel voor de fijne vakantie, 
Grote mensen en kinderen zijn in de vakantie altijd zo vriendelijk 
tegen elkaar. 
Vreemde mensen zeggen elkaar goeiedag. 
Kinderen die elkaar niet kennen spelen zo maar met elkaar, zonder 
ruzie te maken. 
Grote mensen zitten bij elkaars caravan of tent gezellig koffie te 
drinken. 
Mensen laten elkaar voor gaan. 
Niemand heeft haast. 
Heer, als we nu weer beginnen met ons werk en met school, 
laten we dan niet vergeten, hoe het in de vakantie was. 
Leer ons elkaar lief te hebben, leer ons vriendelijk te zijn tegen  
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bekende mensen maar ook tegen vreemden. 
Altijd, 
en niet alleen in de vakantie. 
Amen. 

WEER NAAR SCHOOL 
 
De vakantie zit er weer op, het was fijn. 
We hebben genoten van het mooie weer. 
En nu moet er weer gewerkt en geleerd worden. 
Toch ook wel weer leuk, een nieuw schooljaar. 

 

 
Tienerkerk:  
De We zijn benieuwd naar jullie belevenissen in de vakantie. 
Tienerkerk begint weer op 24 augustus. 
Respect, dat spreekt mij aan. 
Respect voor mensen die anders denken. 
Respect voor de ideeën van het kind. 
Respect voor wat wij willen weten. 
Respect voor dat wat ieder vindt. 
Zo kunnen wij ontwikkelen, en het maakt ons zeker bemind. 
 

 
 
Namens de kerkgroep Jeugd.   

Ria de Ruiter 


