
______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord mei-juli 2019 1

 
 

KLANKBORD 
Protestants Informatieblad Uden-Veghel 

(mei/juni/juli 2019, 49e jaargang, nummer 3) 
 

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 26-07-2019 
KOPIJ INLEVEREN VOOR 12 juli 2019 

E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 
voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

            KERKDIENSTEN IN UDEN 

do.  30 mei 10.00 u. regionale Hemelvaartviering, Paaskerk,  
Weth. Van Eschstraat 165, Oss 

zo. 02 juni 10.00 u. mevr. J. Mutsaerts, Vught 
zo. 09 juni 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 16 juni 10.00 u. pastor E.-M. Spijkerman, Geldermalsen 
zo. 30 juni 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel 
zo. 14 juli 10.00 u. ds. T. v.d. Rest-Werner, Ede 
zo.  28 juli 10.00 u. pastor H. van Bemmel, ‘s-Hertogenbosch 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo. 09 juni 10.00 u.  ds. H. Post, Veenendaal (Pinksteren) 
zo. 23 juni 10.00 u. mevr. J. Mutsaerts, Vught 
zo. 07 juli 10.00 u. mevr. L. Oosten-Bouman, Veghel 
zo. 21 juli 10.00u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel 
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Van de redactie ………… 

 
 Voor u ligt een informatief Klankbord, met veel belangrijke informatie. 
  
Dat onze kerk voor een bijzondere uitdaging staat voor de komende 
jaren, mag eenieder bekend zijn. Daarom ook uw aandacht voor de 
boeiende bijdrage van onze scribae. Verder werd de redactie erop 
geattendeerd dat 50 jaar geleden de SOW kerk het licht zag. Een mooi 
artikel van Bob Wielick. We gaan de archieven in en zullen op dit feit 
regelmatig terugblikken. 
  
Volle zolder of garage? Noteer de datum 25 juni dan in uw agenda. 
Hebt u nog spullen die u niet meer gebruikt en nog bruikbaar zijn voor 
anderen, lees dan even goed de informatie over de Rommelmarkt, die 
gehouden gaat worden op zaterdag 7 september 2019. 
  
Andere onderwerpen: Hemelse Spijzen en een verslag over een 
bijeenkomst van de senioren met als titel “Dood Gewoon”. 
  
De jeugd sluit dit Klankbord weer af met hun bijdrage. 
  
Veel leesplezier. 
 
 
Namens de redactie, 
 

Bram van der Vijver 
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Mededelingen 

 
 
 
 
 

 
UIT DE KERKENRAAD  
 
HET VERRASSINGSEI:  
Dit ei speelde een rol bij de gemeenteavond van woensdag 24 april. 
We werden als gemeenteleden uitgedaagd om dit ei af te pellen, te 
breken of te doen smelten om te zien wat erin zit.  
Deze metafoor gebruikte ds. Marloes Meijer in haar bezinningstraject.  
  
Vanaf januari, de periode dat de kerkenraad besloot om het zoeken 
naar een nieuwe predikant te benutten om ons, als gemeente te 
bezinnen zijn we een uiterst spannend bezinningstraject ingegaan. We 
vragen ons namelijk af  
WAT VOOR KERK WE ZIJN, en WAT VOOR KERK WE WILLEN ZIJN.  
U bent daar als gemeente vanaf het begin door de mededelingen voor 
of na de dienst en de site van op de hoogte gesteld. 
 
Woensdag 24 april startte dit traject door middel van een meedenk- 
annex gemeenteavond in Uden 
 
Voor dat traject wordt ds. Marloes Meijer ingezet. Zij is dominee in 
Engelen en daarnaast actief als ZZP-er. Zij heeft naast de studie 
theologie in Utrecht media- en informatiemanagement gestudeerd en 
heeft zich toegelegd op het begeleiden van gemeenten in 
veranderingsprocessen. Zij werkt met een liturgiemodel, waarover u 
meer kunt lezen op de site. 
Ook werkt ze met een meedenkgroep, die ingezet wordt voor de 
gemeenteavonden.  
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Voor die meedenkgroep meldden zich, tot onze grote verrassing binnen 
no time een groep van 20 actieve en kritische mensen. De namen van 
deze MEEDENKGROEP kunt u op de site nalezen. U kunt met alle 
vragen die bij u spelen bij hen terecht. Ze zijn de OREN en OGEN van 
de gemeente. 
 
En nu het ei: 
Wat heeft een surprise-ei te maken met onze gemeente? Een aantal 
mensen heeft het al een beetje ontdekt tijdens de gemeenteavond. 
In de meedenkgroep werd bij de tekening van de kerk door de 
meedenkers geschreven wat ze dachten bij KERK. Op de site kunt u 
de tekening zien en bekijken wat de associaties waren. 
Marloes vatte de discussie samen dat de kerk kennelijk een beetje leek 
op het vriendschapsbeeldje, waar 4 mensen elkaar vasthouden, maar 
met de rug naar buiten toe gericht zijn. 
 
Op de gemeenteavond vertelden de deelnemers n.a.v. fotokaartjes wat 
geloven voor hen betekent. Verrassend. Een groep miste een foto van 
een drempel. Die groep ervaart Veghel en Uden nog steeds als een 
drempel.  
 
En dat ei? Dat heeft een prachtige buitenkant en een lekkere ‘schil’, 
maar om de surprise te bereiken moet je het ei uitpakken en de schil 
breken, of laten smelten. In dit proces willen we dat doen: open zijn 
naar elkaar, naar God en naar de toekomst. Dat maakt misschien 
kwetsbaar, maar levert mooie schatten en surprises op – die ons 
helpen om toekomst-proof kerk te zijn. 
 
En dan de vertaling naar nu,  
Pakt u ook het eitje uit om te zien welke verrassing erin zit? 
 
De kerk heeft u nodig, want UW MENING DOET ER TOE. 
 
WELKOM DUS  OP WOENSDAG 3 JULI. SAVE THE DATE 
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Het bezinningstraject is niet het enige dat er op dit ogenblik speelt in 
onze kerk. 
U hebt waarschijnlijk al kennis gemaakt met mevr. Janine Mutsaerts. 
Zij is al een aantal keren voorgegaan in onze erediensten en ze 
neemt de pastorale taken waar in de vacante periode. Haar gegevens 
kunt u vinden in de colofon van dit kerkblad. Zo ook de coördinatoren 
pastoraat voor Uden, Ge Langerhuizen en voor Veghel Peter van den 
Broek. Ook die gegevens staan in de colofon. De kerkenraad is 
hartstikke blij dat deze zorg gewoon doorgaat, ook als de gemeente 
vacant is. En dat komt omdat mensen hart hebben voor elkaar.  
 
Als u dit leest is de kerkenraadsvergadering van 23 mei achter de rug. 
Een korte greep uit de punten die aan orde kwamen 
 

 aandacht voor vluchtelingen. Hoe verder? 
 Brief over de inrichting van de kerkzaal.  
 Voorstel moderamen over enkele diensten: 

24/11, laatste zondag kerkelijk jaar, gezamenlijke dienst Veghel 
25/12 1ste kerstdag gezamenlijke dienst in Uden 
31/12 Afschaffen 

 CvK, de voorzitter, heeft subsidie van de PKN aangevraagd 
als bijdrage om de kosten van het begeleiden van het 
bezinningstraject te bestrijden. Er is max.  
€ 2.500,- toegezegd. 

 De jaarverslagen van de kerkgroepen zijn binnen. De scriba 
gaat een overzicht maken van alle medewerkers met daarbij 
hun gegevens, zodat er gemakkelijk geschakeld kan worden 

 Communicatie: Gelet op de vele signalen dat de communicatie 
in de gemeente beter kan en de ideeën die genoemd worden 
in de meedenkgroep en op de gemeenteavonden stelt het 
moderamen voor om een adviesgroep/projectgroep 
COMMUNICATIE  in het leven te roepen. 

 Jeugd. Bespreken van de vraag hoe contact onderhouden kan 
worden met de verlaters (vanwege leeftijd) 
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 Stand van zaken jaarrekening van de Kerk. In de 

gemeenteavond van 29 mei is een en ander toegelicht 
 Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Toelichting door Dettie van 

Ginkel. Een verdere stap in het digitaliseringsproces. 
 Ledenregistratie. Die gaat veranderen en geeft de 

mogelijkheid een contactmoment met 18+’ers te hebben. 
 
En ook is, als u dit leest de gemeenteavond van woensdag 29 mei 
alweer achter de rug. Op de site zal ongetwijfeld verslag gedaan 
worden. 
 
VOOR U BELANGRIJK ZIJN DE DATA VAN DE VOLGENDE 
GEMEENTENAVONDEN: 
WOENSDAG 3 JULI 
WOENSDAG 18 SEPTEMBER 
WOENSDAG 30 OKTOBER. 
Daarna hopen we zicht te hebben op welke dominee (of???) bij onze 
gemeente past (of passen). 
 
De volgende editie van Klankbord staat gepland op 26 juli. Dat 
betekent dat al heel wat gemeenteleden op vakantie zijn of vakantie 
gehad hebben. Voor al diegenen die op stap gaan, heel fijne vakantie 
en een behouden thuiskomst. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Marian en Cees Metselaar, scribae 
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1969  **  50 jaar Samen op Weg  **  2019 

 

Op 16 juli 1955 werd in Uden het kerkje aan de Aldetiendstraat 
geopend. Vlak daarnaast kwam iets later de kleuterschool ’t Veulentje 
en 10 juli 1960 werd de lagere school De Hoeve geopend en zo 
ontstond aan de Aldetiendstraat een Protestants centrum waar 
Hervormden en Gereformeerden elkaar ontmoeten door de scholen en 
de Gereformeerde- en Ned. Hervormde kerkdienst in het kerkje. De 
deelnemers van de vroege dienst en de deelnemers van de volgende 
dienst ontmoeten elkaar voor de kerk. 
De opening van “De Hoeve” was de aanleiding voor een 
gezamenlijke (NH en Ger.) dienst, waarin ds. Brandsma (NH) en 
ds. Hoek (Ger) voorgingen. Dit was zo goed bevallen dat de 
Gereformeerde Kerk Uden/Grave via de Classis een verzoek aan 
de “Particuliere Synode van Brabant en Limburg” zond met de 
vraag om uitbreiding van het aantal gezamenlijke kerkdiensten 
met de Hervormde gemeente in Uden mogelijk te maken. Dit 
werd afgewezen. Ds. Van Heezen heeft hierover geschreven in 
het Regionale Gereformeerde kerkblad en verwijst naar het 
artikel in Trouw. In de krant Trouw van 13 april 1966 kon men 
lezen: 
“Een verzoek van de kerk Uden/Grave om uitbreiding van het 
aantal gemeenschappelijke kerkdiensten met de Hervormde 
gemeente in Uden tot boven landelijk geldende norm van 
“bijzondere gelegenheden” is niet door deze particuliere synode 
ingewilligd. Zij meent dat bij zo’n uitbreiding van een mogelijke 
uitzondering wordt overgegaan naar een vaste regel, “van welke 
overgang de consequenties nog niet te overzien zijn, maar wel 
overzien dienen te worden”. 
Mocht dat overzien leiden tot een hernieuwd verzoek dan kan een 
volgende provinciale synode daarover oordelen. 
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Over de consequenties stond in een commissierapport, dat de 
bijzondere situatie in Uden het begrijpelijk maakt. De kleine 
protestantse gemeenschap heeft één kerk, doet er alles samen,  
en wil ook niet anders. Verdere integratie van beide groepen zal 
echter  bijna onvermijdelijk leiden tot vorming van één kerk, maar 
betekent tevens  een overgang naar een kerkelijk niemandsland, 
waarbij men de steun van de beide kerkverbanden zal missen”. 
 
 Op 15 december 1968 schrijven twee Gereformeerde- en 
twee Ned. Hervormde gezinnen een brief aan de kerkenraden 
van de Gereformeerde en Hervormde kerk van Uden. Daarin 
schrijven zij o.a.: 
 “Bij onze overwegingen hebben wij ons laten leiden door 
de volgende feiten en motieven: 
Als Christenen hebben we de taak, in opdracht van onze Heer al 
het mogelijke te doen de eenheid van onze kerk te zoeken, te 
bevorderen en waar te maken. 
De geschiedenis van onze gemeenten van de afgelopen 20 jaren 
heeft aangetoond, dat plaatselijk geen enkele rede aanwezig is 
de scheiding langer te handhaven. 
En zo geeft de brief nog vele motieven. De ondertekenaars waren 
de fam. Wendt, fam. V.d. Laan, fam. Vuijk en fam. Hoekstra. 
 
De kerkenraden besluiten aan dit verzoek gehoor te geven en 
stellen twee commissies in. Een Algemene Commissie voor 
“Samenwerking  Hervormde Gemeente en  Gereformeerde Kerk” 
en een Commissie voor “Financiële Zaken”. Deze tweede 
commissie had een moeilijke opgave omdat beide 
kerkgenootschappen een andere regeling/verplichting hadden 
m.b.t. besteding en beheer van de gelden. 
Er zijn heel wat vergaderingen geweest voor de eindrapporten 
uitkwamen. Het Samenwerking Rapport verscheen in juni 1969. 
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Het  kerkblad van de Hervormde gemeente was een Plaatselijk 
blad (Uden/Veghel). De Gereformeerden hadden een regioblad 
en daarom werd het Udens kerkblad al vroeg in 1969 het  
 
gezamenlijke blad. Dat was nodig om alle kerkmensen in delen 
de inhoud  van het Samenwerking Rapport te presenteren. 
Daarna zou een enquête worden gehouden. 
Het kerkblad had nog geen naam en de lezers werd gevraagd of 
ze een naam wilden geven, maar er kwam geen idee binnen en 
toen heeft de redactie  een naam gekozen: “Klankbord”. En zo 
verscheen het Klankbord in December 1969 voor het eerst, dus 
viert het Klankbord dit jaar ook haar 50-jarig bestaan!! 
 
Samen met de Gereformeerde scriba (dhr. Van de Berg) heb ik 
als Hervormde scriba de enquête opgesteld. Daarbij is gekozen 
dat ALLEEN doopleden en lidmaten van beide kerken aan de 
enquête mochten deelnemen.  
De uitslag was positief! Er werden 6 vragen gesteld, elk met 
enkele antwoordmogelijkheden. Onderstaand samengevat de 
zes antwoorden. 
1. Wat is uw mening over het rapport? 
* Rapport niet gelezen  26   % 
* Niet mee eens          0,5 % 
* Gedeeltelijk mee eens     26    % 
* Helemaal mee eens  47,5 % 
 
2. Bent U voor gezamenlijke kerkdiensten? 
 * In het geheel niet    1    % 
 * 2x per maand   15,5 % ( huidige situatie) 
 * Geen bezwaar  83,5 % 
 
3. Bent U voor gezamenlijke doop- en en avondmaalviering? 
 * Moeite mee   13 % 
 * Geen moeite mee  87 % 
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4. Overwogen wordt om de belijdeniscatechesatie 
gezamenlijk te geven, wat is uw mening? 
 * Alleen door eigen predikant. 9  % 
 * Geen bezwaar           91  % 
 
5. Hoe vindt U het als beide predikanten en de ambtsdragers 
van beide kerkenraden gezamenlijk het huis- en ziekenbezoek 
verzorgen? 
* alleen bezoek van eigen predikant of ambtsdrager 12%                                   
* Geen bezwaar                 88  % 
 
6. Het beleid van de kerkenraden is er op gericht om in de 
nabije toekomst te komen tot een optimaal samengaan in 
federatief verband. Ik vind dat de gemeente de kerkenraad in dit 
opzicht  
 * moet adviseren tot gematigdheid   7  % 
 * Niet mag hinderen             34  % 
 * Moet aanmoedigen             59  % 
 
De periode van een federatief verband was al gauw verleden tijd. 
De kerk is een volledige SOW kerk. Dat wil zeggen dat financieel 
en functioneel de kerken samen gaan als één kerk. 
Op 27 Mei 2009 heeft bij notaris Mr. J. Kos de ondertekening van 
de akte Vereniging tot een Protestantse Gemeente plaats 
gevonden, waarbij Mies Smit, scriba Algemene Kerkenraad en 
Arie van Kranenburg, voorzitter van College van 
Kerkrentmeesters namens onze kerk hebben getekend. 
S.O.W. is nu P.K.N. 
 
En zo hebben we dit jaar ons 50-jarig jubileum bereikt!  
Maar ook ons kerkblad Klankbord heeft al 50 jaar het kerknieuws 
verspreid 

Bob Wielick 
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HEMELSE SPIJZEN 
 
Granen en peulvruchten 
 
Niemand weet precies wie de eerste boeren waren of hoe ze ertoe 
kwamen om gerst te verbouwen. Maar het was een ongekende 
gebeurtenis die in het voortbestaan van de wereld enorme impact heeft 
gehad, groter dan de eerste mens op de maan en invloedrijker dan 
welke technische uitvinding dan ook. 
Volkeren over de hele wereld gebruiken het als voedsel. Wat de 
aanleiding was om het zaad uit te zaaien, men weet het niet. 
Alle graanproducten die mensen in de tijd van de bijbel aten, werden 
gemaakt van de hele graankorrel. Hun dieet was van nature vezelrijk. 
Men denkt vaak dat het in die tijd slecht was gesteld met de voeding, 
maar dat is niet waar. Natuurlijk waren er tijden van hongersnood, maar 
er waren ook lange tijden van voorspoed. Overvloedige oogsten 
werden gezien als Gods goedkeuring. 
 
Het voornaamste gewas was tarwe. Om goed te kunnen oogsten is er 
regenval nodig en daar ontbrak het nogal eens aan. Dan ontstonden er 
hongersnoden. Voorgesteld werd om in Egypte grote graanschuren 
aan te leggen, zodat zij hun buurlanden konden helpen. Vanwege de 
hoeveelheid water in Egypte werden irrigatiesystemen aangelegd en 
daardoor werd het een typisch tarwe gebied. 
 
God gaf Koning Salomo veel wijsheid en inzicht over enorm veel 
verschillende dingen. 
De koningen van andere landen hoorden over Salomo’s wijsheid en 
stuurden hun dienaren om naar zijn wijze woorden te luisteren. 
Zo ook Chiram, de koning van Tyrus, want Chiram had gehoord dat 
Salomo zijn vader David had opgevolgd.  Salomo wilde een tempel voor 
zijn vader bouwen en had gehoord dat in Tyrus de beste houtsoorten 
waren. Zo ontstond er een ruilhandel. Salomo kreeg net zoveel 
cederbomen en cypressen als hij wilde en Chiram kreeg ieder jaar van 
Salomo 90.000 zakken tarwe en 9000 liter olijfolie. (1 Kon. 5) 
Handelsverdragen werden toen ook al gesloten. 
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Tarwe en gerst worden in de bijbel vele malen genoemd. 
In Exodus 9 wordt verteld over de tien plagen in Egypte. De farao liet 
het volk van Mozes niet gaan naar het beloofde land. Daarom strafte 
God de farao met 10 plagen. Bij de 7e straf liet God het zo zwaar 
hagelen dat de oogst van gerst werd vernield. Exodus 9: 31,32 
… ‘Het vlas en gerst waren kapot geslagen door de hagelbuien, want 
de gerst stond al in de aar en het vlas in de knop, maar de tarwe en de 
spelt niet, want die komen later in bloei’….. 
 
Wat vindt u van deze ‘tien plagen’ salade? 
 
2 eetlepels Bulgur (Bulgur is gebroken en gedroogde tarwe) 
Bosje peterselie, fijngehakt 
Bosje mint, fijngehakt 
4 bosuitjes, gesnipperd 
½ komkommer in blokjes 
2 tomaten in blokjes 
Sap van een ½ citroen 
3 eetlepels olijfolie 
1 teentje knoflook 
Zout en peper 
 
Breng de Bulger aan de kook (moet net onder water staan) en draai het 
vuur meteen uit. Laat het een kwartiertje staan, zodat al het vocht is 
geabsorbeerd. Indien niet, nog even koken en draai vuur weer uit. 
Laten afkoelen. Bulgur in een kom doen. Toevoegen komkommer, 
tomaat, bosui, mint en peterselie. Doorroeren. Klop in een ander 
kommetje de olijfolie, citroensap, knoflook, peper en zout door elkaar 
en meng het door de Bulgur. 
Laat een ½ uurtje rusten op een koude plaats. Leg op een bord wat 
gemengde sla en schik de Bulgur erop. 
Eet smakelijk. 
 
Adrie Plantinga 
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Rommelmarkt 
 
Beste mensen, 
  
We hebben 7 mei de jaarlijkse startvergadering gehad om te kijken of 
we ook dit jaar weer een rommelmarkt kunnen organiseren en we 
hebben gezamenlijk geconcludeerd dat we gecommitteerd zijn om dat 
te doen en dat de 35e (!) rommelmarkt van onze kerk doorgaat!!  
 
Gezien de gemiddelde leeftijd van de deelnemers en de grote 
hoeveelheid werkzaamheden die plaats moeten vinden voordat de 
rommelmarkt gehouden wordt (en dit wordt gedaan door een klein 
team) hebben we helaas ook moeten besluiten dat dit de laatste keer 
is dat de rommelmarkt georganiseerd gaat worden…  
 
De inzamelingen starten dit jaar op 25 juni in de gebruikelijke nishut in 
Veghel, de rommelmarkt zelf vindt plaats op zaterdag 7 september 
We willen deze finale niet ongemerkt voorbij laten gaan en willen dan 
ook knallend stoppen en toch graag een mooi bedrag overhouden voor 
onze kerk en de neergaande opbrengstlijn nog eenmaal ombuigen; om 
dit mogelijk te maken vragen we uw hulp: 

 heeft u spulletjes; verzamel ze en breng ze naar Veghel 
 heeft u nieuwe spullen die bij het rad van fortuin gebruikt kunnen 

worden? Breng ze naar de nishut 
 U mag ook een financiële bijdrage leveren 
 U mag meehelpen in op de dag van de rommelmarkt 

  
Heeft u vragen/opmerkingen: hofman.a@ziggo.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Andries Hofman 
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DOOD GEWOON 

Op dinsdagmiddag 9 april was ds. Henk Veltkamp te gast bij 
Seniorengroep Veghel. Hij was uitgenodigd n.a.v. zijn pas verschenen 
boek ‘Dichtbij de horizon. De kunst van het sterven’. Daarin doet de 
auteur een handreiking aan hen die niet lang meer te leven hebben èn 
aan hen die dit levenseinde van dichtbij mogen meemaken. Ds. 
Veltkamp begon op de titel te wijzen die mogelijk een misverstand kan 
oproepen. Sterven is geen kunst in de zin van schoonheid zoals in de 
woorden ‘schilderkunst, beeldende kunst’. Het is kunst in de zin van 
‘kunnen’, d.w.z. het leven loslaten en het overlijden toelaten. De ‘kunst 
om te sterven’ is een vertaling van het Middeleeuwse ‘ars moriëndi’. 
Die kunst is de tegenhanger van de ‘ars vivendi’, de kunst om te leven. 
Beide ‘kunsten’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: wie niet 
nadenkt over en leeft met het sterven, ‘leeft’ niet echt, stelde de spreker. 
Die wijsheid was onder meer het resultaat van zijn jarenlange werk als 
geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Hij gaf ook aan dat overlijden in 
veel gevallen een terecht verdrietige zaak is, want er gaat definitief een 
deur dicht. Maar onze dood biedt tegelijkertijd ruimte voor volgende 
generaties. Zo kan het leven blijven doorgaan. Het sterfbed kan ook 
een plaats zijn waar de spiritualiteit uitstijgt boven het alledaagse. Het 
kan voor allen in en rondom dat bed een gebeurtenis zijn die inspireert 
tot troost, tot nieuwe goede ervaringen, tot mooie gedachten. Het 
mystieke daarin is dat alleen ìn het alledaagse deze spirituele weg te 
vinden is.  Na de inleiding volgde een pittige discussie en las ds 
Veltkamp nog voor uit zijn boekje. Hij sloot af met een opsomming van 
hedendaagse vormen van ‘leven nà de dood’. Waren die vormen 
eeuwenlang beperkt tot ‘hemel en/of hel’, tegenwoordig zijn er meer 
dan tien voorstellingen van ‘leven na de dood’.Het was, kortom, een 
mooie, inspirerende middag waarvoor we Henk Veltkamp hartelijk 
bedankten.   
Veghel, 9 april 2019 

Pieter Butz 
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Hallo allemaal, 

Na het Paasfeest en Hemelvaartsdag gaan we ons nu voorbereiden 
op het Pinksterfeest.  

Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? 
 

 

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, wat 
vijftig betekent. De feestdag valt altijd op de tiende dag na 
Hemelvaart en de vijftigste dag na Eerste Paasdag. We 
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herdenken het neerdalen van de Heilige Geest over de 
apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk. 

Pinksteren ontstond uit het joodse Wekenfeest (of Sjavoeot). 
Met dat feest wordt herdacht dat God de Tien Geboden aan 
Mozes gaf op de berg Sinaï. Christenen namen de feestdag 
over omdat ze de overeenkomst zagen met de neerdaling 
van de Heilige Geest. In beide gevallen verenigden mensen 
zich met God. 

Heilige Geest daalde neer 

Met Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar 
hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de 
Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen samen in een huis. 
Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen 
boven hun hoofden. 

Volgens de Bijbel ging dat er zo aan toe (de tekst komt uit 
de Nieuwe Bijbelvertaling): 

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich 
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals 
hun door de Geest werd ingegeven. 

Met Pinksteren begon de christelijke kerk 

De Bijbel beschrijft daarna de verbazing bij de inwoners van 
Jeruzalem. Van Romein tot Arabier, en iedereen er tussenin: 
ze hoorden allemaal in hun eigen taal de apostelen spreken 
over ‘Gods grote daden’. 

______________________________________________________ 
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Drieduizend mensen raakten overtuigd en sloten zich 
diezelfde dag nog aan bij de kerk. Daarom wordt deze 
gebeurtenis gezien als het ontstaan van de kerk.

 

Kindernevendienst 

Op zondag 16 juni zullen weer enkele kinderen van de 
kindernevendienst over gaan naar de tienerkerk. 

Gedichtje 

Hij zal je alles leren  
alles wat je weten moet 
jou de weg wijzen in dit leven 
Zijn advies is altijd goed. 
 
Het is dat stille zachte stemmetje 
dat jou zegt, dat is verkeerd 
je mag niet pesten of iets stelen 
dat heeft Jezus jou nooit geleerd. 
 
Je mag wel houden van elkander 
elkaar helpen, elke dag 
iemand troosten die verdriet heeft 
een bezoekje aan opa, die al zo lang op je wacht. 
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Dat zijn de mooie goede dingen 
die het leven waarde geeft 
Hij vertelt je van Gods Liefde 
en dat Jezus, Gods Zoon, voor altijd leeft. 
 
Probeer maar te luisteren naar dat stemmetje 
het is de stem van de Heilige Geest 
Hij zal heel jouw leven leiden 
als jij Hem daarvoor de ruimte geeft. 
  

Tienerkerk 
Noteer vast de volgende datums in je agenda; 2 juni, 16 juni en 30 juni. 
Natuurlijk versturen we ook nog een app. We hopen jullie weer veel te 
zien dit jaar, zodat we nog meer ervaringen, meningen en gevoelens 
kunnen delen. 
 
 
Namens de kerkgroep Jeugd.   
Ria de Ruiter 
Telefoon 0413 254937 
E mail riaderuiter2@gmail.com  

  

 

 


