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KLANKBORD 
Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(juni-juli 2017, 48e jaargang, nummer 3) 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 21 juli 2017 

KOPIJ INLEVEREN VOOR 7 juli 
E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

            KERKDIENSTEN IN UDEN 

 

do.  25 mei 10.00 u. Hemelvaart, regionaal in Gennep 
zo.   28 mei   10:00 u. Ontmoeting 
zo.  04 juni 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Pinksteren,  

m.m.v. Janine Heuts) 
zo. 11 juni 10.00 u. Ontmoeting  
zo. 18 juni 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo. 25 juni 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 02 juli 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo. 09 juli 10.00 u. Ontmoeting 
zo. 16 juli 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo. 30 juli 10.00 u. ds. Hovestad-de Jong, Baard 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

 

do.  25 mei 10.00 u. Hemelvaart, regionaal in Gennep 
zo.   28 mei  10:00 u. Pastor H. van Bemmel, Megen 
zo. 11 juni 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Avondmaal) 
zo. 25 juni 10.00 u. ds. W. van Seventer, St. Oedenrode 
zo. 09 juli 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart 
zo. 23 juli 10.00 u. mevr. L. Oosten-Bouman 
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Van de redactie ………… 

 
 
 
Daar is hij weer, het oude en vertrouwde kerkblad volop 
informatie. In de tijd van computers en smartphones, kunnen we 
toch niet zonder geschreven tekst. Of wel soms? Naast alle 
appjes houd ik toch wel van geschreven tekst, zoals kranten en 
boeken. En daarbij hoort ook het Klankbord. Ik zou het niet 
kunnen missen. Wist u dat het eerste Klankbord in december 
1969 verscheen, dus al 48 jaar. En hele leeftijd. 
We gaan met onze tijd mee. Daarom zijn er allerlei andere 
vormen van communicatie; zoals onze website en het scherm in 

onze Udense kerk. Het vervangt de losse liturgie en dus ook het 
mini-Klankbord. Dit MKB was er om eventueel mee naar huis te 
nemen en diverse aankondigingen in de eigen agenda te 
schrijven. Dus nu alles maar goed onthouden. In het nieuwe 
Klankbord dat voor u ligt staat weer een heleboel over onze 
kerkelijke gemeenschap, van de kerkenraad en natuurlijk voor 
onze jeugd die we toch graag in de kerk zien. Wij wensen 
iedereen veel leesplezier. En als u zelf eens wat wil schrijven, u 
bent van harte welkom. 
 
Namens de redactie, 
 
 

Aad Begemann. 
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Mededelingen 
ds. Dick van der Vaart 
 
 

 

 
 
 

Huis om stil te zijn 
 

Uit straten ronkend en rumoerig 
heb ik een weg, een plek gezocht; 

ik vond, het hart beklemd en roerig, 
een huis gebouwd uit ademtocht. 

 
Uit woordenvloed  ben ik gekomen, 

genaderd tot de bron van rust; 
niet om er zomaar weg te dromen 
maar stil te zijn naar hartenlust. 

 
Hier klinkt de taal niet angstaanjagend 

en daal ik tot mijn wezen in, 
in stilte die bevrijdt, ontwapent: 

een stem die spreekt van dieper zin. 
 

Het veilig masker mag doormidden, 
ik toon mezelf een waar gezicht; 

terwijl – geopend – handen bidden: 
ontvangend, weerloos, vederlicht. 

 
Ik voel me als herdacht, herboren- 
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed; 
ik ga, weer mens als nooit tevoren, 

de wereld anders tegemoet. 
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Dit mooie gedicht is oorspronkelijk geschreven in het Fries door 
de dichter Eppie Dam. Het hangt in beide talen in de 
Radboudkerk in Jorwert. Het oudste deel van deze kerk stamt 
uit de 12e eeuw. Het gebouw rijst op het Friese platteland. Vlak 
buiten Jorwert zijn in de verte maar liefst acht andere kerktorens 
te zien. Bijbehorende kerken zijn dochters van genoemde kerk. 
In het kader van mijn studieverlof, waarin ik mij oriënteer op 
pioniersplekken, bezocht ik de pioniersplek Nijkleaster die in 
genoemde kerk onderdak gevonden heeft. Een pioniersplek is 
een vernieuwende vorm van kerkzijn, die aansluit bij de 
veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het 
evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een 
bestaande kerk. 
Eind 2012 werd Nijkleaster geopend, een klooster nieuwe stijl, 
waar mensen uit allerlei tradities terecht kunnen voor rust, 
inspiratie en gemeenschap. Eén van de activiteiten is de 
wekelijkse kloosterwandeling op woensdagmorgen. De morgen 
begint met een korte viering in de kerk. Dan is er koffie en thee. 
Daarna volgt een wandeling door de weilanden. Het eerste deel 
loop je gezellig te praten. Het tweede deel loop je in stilte. Het 
derde deel krijg je een bezinningsvraag aangereikt waarover je 
in stilte mijmert. Het vierde en laatste deel kun je met een 
medewandelaar delen wat de vraag bij je opriep. Na de 
wandeling is er een eenvoudige lunch, Soep en brood, in het 
oudste café van Friesland dat tegenover de kerk ligt. Het is er 
zoals je een oud café voorstelt: tafeltjes met Perzische kleden, 
houten stoelen en oude muziekinstrumenten aan de muur. 
Ik had het geluk op een zonovergoten dag door het Friese 
landschap te mogen lopen. De zon scheen heerlijk warm op 
mijn gezicht, de lucht was prachtig blauw, de weilanden groen 
en daarin kleurige bloemen: geel en paars. We zagen drie keer 
kleine kuddes paarden waaronder Friesche paarden: groot,  
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lange manen, zwart glanzend in de zon, gespierd, nieuwsgierig 
kijkend: een oerbeeld.  
In de kerk, maar ook in de weilanden werden de woorden uit het 
gedicht voor mij werkelijkheid. 
Na de maaltijd volgde ik, samen met collega’s, twee workshops  
over de organisatie van een spirituele wandeling. Dat lijkt heel 
gemakkelijk, maar het is toch zinvol om bij verschillende 
aspecten ervan stil te staan. Voor wie geïnteresseerd is zie 
www.nijkleaster.nl  
 
Hemelvaart  
Op 25 mei is het Hemelvaartsdag. Zoals vorige jaren vieren we 
weer een gezamenlijke dienst met zusterkerken uit de regio (in 
SAGE-verband; Sage is samenwerkende gemeenten). Dit jaar 
wordt de dienst gehouden in de Protestantse kerk, Markt 3 te 
Gennep. Aanvang 10.00 uur. Daarna koffie met koek in de 
raadzaal van het stadhuis. Vervolgens een film over de historie 
van het grensgebied en een stadswandeling o.l.v. gidsen. Om 
13.00 uur is er een lunch. Afsluiting om 14.00 uur. 
 
Pinksteren 
Op 4 juni vieren we Pinksteren in een gezamenlijke dienst in de 
kerk in Uden. Zangeres Janine Heuts zal deze dienst verrijken 
met haar zang. Peterine Kooijmans zal het pinksterverhaal 
vertellen. 
Op 11 juni is er een avondmaaldienst in de kerk in Veghel. 
 
Gemeentevergadering 
Op 8 juni wordt er een gemeentevergadering gehouden in de 
kerk in Uden. Aanvang 20.00 uur. We hopen op uw komst. 
 
Vriendelijke groet, 

Ds. Dick van der Vaart 
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Gemeenteavond 8 juni a.s. 
 
Op 8 juni a.s. wordt weer een gemeenteavond gehouden. Dit keer in 
het kerkelijk centrum in Uden. 
Om 20.00 uur willen we beginnen. 
Allereerst zal het College van Kerkrentmeesters de financiële 
verantwoording over 2016 afleggen. 
Daarna willen we met elkaar praten over de toekomst van onze 
gemeente: welke bedreigingen en kansen zien we? En wat zouden 
we daarvoor moeten doen? 
Het tweede deel van de avond willen we gebruiken om op informele 
wijze het werk van de kerkgroepen toe te lichten. Door rond te lopen 
kunt u de verschillende kerkgroepen bezoeken, vragen stellen over 
hun werk, uw ideeën geven, hun jaarverslag inzien of hun programma 
voor het volgende jaar. Ook kunt u dan kennisnemen van de 
versterking die zij nodig hebben: hun “vacatures”. Vrijwel elke 
Kerkgroep heeft nl. behoefte aan leden. Dit wordt een steeds groter 
probleem. Misschien dat er iets bij zit waarmee u kunt helpen? 
 
Graag zien we u allemaal op 8 juni op de gemeenteavond 2017. 
 

Bert Brussaard 
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In memoriam Hanneke van Beusekom. 
 
Op 7 april 2017 hebben we tijdens een drukbezochte dienst 
afscheid genomen van Hanneke van Beusekom, geboren op 8 
maart 1944 en overleden op 1 april 2017. 
Voor velen was ze een goede bekende. Ze werkte jarenlang in 
het onderwijs; haar liefde voor kinderen was haar leven. 
De school in Veghel had een Rooms Katholieke inslag en dat 
als protestant (destijds toch). 
Wellicht ligt daar de opmaat voor haar grote inzet voor de 
oecumene. 
Ook bij onze katholieke broeders en zusters was ze geen 
onbekende. 
Ze stond ondanks alles sterk in het leven. Ze leefde bewust 
naar het einde toe en heeft dan ook zelf de tekst en liederen 
voor de uitvaartdienst uitgezocht. 
Met Hanneke hebben we een geliefd mens verloren, iemand die 
oog had voor een ander, maar die wel wist wat ze wilde. 
Ze wist dat ze haar strijd niet alleen hoefde te leveren, haar 
vertrouwen in God was groot en zoals ze zelf zei: ”Het is goed 
zo” en op de rouwkaart stond: ”Ik heb een mooi leven gehad.” 
Typisch Hanneke. 
 
 

Lies Oosten, Sannie Floor.  
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Uit de kerkenraad 
 

Jaarrekening 2016 en resultaat Kerkbalans 2017 

In de kerkenraadsvergadering van maart is de jaarrekening 2016 

goedgekeurd. 

Ook zijn de eerste resultaten van Kerkbalans 2017 besproken: een 

mooie opbrengst. Wel zal het aantal betalende leden in de komende 

jaren verder af gaan nemen. Dit zal een reële dip in de inkomsten 

veroorzaken. 

 

Website en Kerknieuws 

De “webredacteur”, Albert Verver, heeft de stand van zaken rond de 

website (www.sowkerk-uv.nl) en het Kerknieuws toegelicht. De naam 

“Kerknieuws” is nog niet bij iedereen bekend. Vaak worden ook 

namen als “email berichtenservice” of “Kerkmail” gebruikt. Als u deze 

berichten nog niet krijgt, kijk dan eens op de website hoe u zich 

daarvoor (kosteloos!) aan kunt melden. 

 

Ook hebben we besproken welke, niet direct kerkelijke, organisaties 

van de website en/of het Kerknieuws gebruik kunnen maken. Bv. door 

het plaatsen van een link op onze website naar de website van die 

andere organisatie. 

 

De huidige website is verouderd, waardoor het onderhouden 

problematisch wordt. Ook is ze minder geschikt voor gebruik op 

smartphones e.d. De kerkenraad juicht het toe dat een aantal mensen 

een nieuwe opzet voor de website gaat maken met een moderner 

uiterlijk en meer mogelijkheden, zoals “interactiever”. 

Het plan is om de nieuwe website op startzondag 2017 te  

presenteren. 
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Vanuit het PKN Dienstencentrum wordt ook een app aangeboden 

waarvan Protestantse Gemeenten gebruik kunnen maken. Het kan 

een goede aanvulling op bestaande communicatiemiddelen van de 

gemeente zijn, zoals het kerkblad en de website. De mogelijkheden 

hiervan, in combinatie met onze website, zullen ook bekeken worden. 

 

Namens de kerkenraad,  

Bert Brussaard 

 

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

naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden 

 
 
 
 
Als Sterven dichterbij komt…  
 
BELANGRIJKST!  “ER ZIJN”  

               
Vrijwilliger bij VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). 
Geboren worden en sterven zijn twee zekerheden in het leven. 
Met hopelijk een heel goed en rijk leven daartussen. “Rijk”, níét 
in de zin van veel geld en bezittingen, maar een rijk leven met 
en voor elkaar, dat geeft je echt een goed leven! 
Daarom is vrijwilliger zijn bij de VPTZ ook zo dankbaar en mooi! 
Je wordt er “rijker” door! 
Partners, mantelzorgers kunnen ondersteunen bij het naderend 
afscheid van hun dierbare in de thuissituatie. Iedereen in zijn 
waarde laten en “er zijn” als het op het laatste (te) zwaar wordt. 
Wij van VPTZ ervaren hoe belangrijk thuis kunnen en mogen 
sterven kan zijn. 
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Dit mooie vrijwilligerswerk wordt heel goed aangestuurd door de 
coördinatoren. 
Elke 6 weken zijn er bijeenkomsten van 2 uur; hier leer je elkaar 
ook beter kennen en er worden casussen besproken.  
Als je je aanmeldt als vrijwilliger krijg je een interne cursus van 
10 weken, 1 dagdeel in de week. Deze cursus start ieder jaar in 
januari en in september. Dit is intensief, maar ook heel 
waardevol; ook voor jezelf! Er is jaarlijks een praktijkmiddag in 
de Watersteeg, waar je leert hoe je fysiek met mensen en 
materieel om kunt gaan, vooral om rugklachten te voorkomen. 
Daarnaast worden er interessante themadagen aangeboden. 
Ook zijn er tweemaal per jaar ontspanningsmiddagen: in het 
voorjaar en rond Kerst. 
Meer informatie over onze organisatie kunt u vinden op onze 
website: www.vptz-uden-veghel.nl 
 
Als dit vrijwilligerswerk ook u aanspreekt, vraag dan een 
gesprek aan met één van de coördinatoren van VPTZ-regio 
Uden-Veghel. 

• Via de mail: info@svptz 
• Telefonisch: 0413-82 03 05, bij geen gehoor: 06 12 11 46 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord juni-juli 2017 11

    
Hallo allemaal, 

 

Wat fijn dat de lente weer is begonnen hé. 
We kunnen weer buiten spelen, en soms kan de jas al uit blijven. 
Het is toch wel een wonder, dat wisselen van de seizoenen. 
En de lente is de mooiste, vind ik. De nieuwe bladeren aan de bomen, 

vogels die s' morgens 
weer het hoogste lied 
fluiten, trekvogels die weer terug komen uit verre landen. 
En het zonnetje word steeds een beetje warmer, de mensen worden 
daar ook zo blij van. Natuurlijk regent het ook nog wel, maar je ziet 
dat het gras ervan gaat groeien. 

De seizoenen wisselen steeds, maar God, die dit alles zo heeft 
bedacht en gemaakt, 
Hij veranderd niet! Hij blijft steeds dezelfde. 
Onze Grote Vader is als een zon, Hij verwarmt ons altijd met Zijn 
liefde, en laat ons groeien. 

Pinksteren 

Na de dood van Jezus waren zijn vrienden samen in een huis. 
Plotseling stak er een wind op IN het huis. Ze hoorden de wind, maar 
zo voelden het niet. 
Op de hoofden van de vrienden verscheen iets dat op vlammetjes 
leek. En ze voelden er niks van! 
Maar ze voelden het wel vanbinnen! Ze werden blij, en gelukkig. 
En ze wilden met iedereen praten over Jezus. 

______________________________________________________ 
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Wat was we nu gebeurd? De Heilige Geest was in hun harten 
gekomen! 
Je kunt de Heilige Geest niet zien, het is een Kracht. 
Van af die dag gingen de vrienden van Jezus naar buiten en vertelden 
overal over Jezus. 
En werd het evangelie over de hele wereld verspreid. 
Je kunt dit lezen in Handelingen 2. 

Kindernevendienst: 
De laatste jaren komen er steeds minder kinderen naar de 
kindernevendienst. Dat is natuurlijk jammer, zeker als er op een 
zondag maar 1, 2 of 3 kinderen zijn. We draaien de kindernevendienst 
op dit moment bovendien met een beperkte bezetting aan leiding. Wij 
proberen met de kindernevendienst aan te sluiten op een behoefte en 
sluiten onze ogen niet voor de realiteit. We willen het voor de kinderen 
ook zo leuk en interessant mogelijk maken en houden en voor de 
kinderen is het natuurlijk leuker als er meer kinderen zijn.  
Daarom hebben we, in overleg met de kerkenraad, besloten om met 
ingang van het nieuwe schooljaar alleen nog kindernevendienst in 
Uden te houden. Hiermee sluiten we aan op het ritme van de 
tienerkerk. We gaan er hiermee van uit dat de opkomst per keer wat 
hoger zal zijn en we op deze manier een zinvolle, fijne en gezellige 
kindernevendienst in stand kunnen houden! 
Dit jaar nemen we bij de kindernevendienst afscheid van maar liefst 
vier kinderen; Minette, Lotte, Jorrit en Sterre gaan na de 
zomervakantie naar de middelbare school en zij sluiten daarmee ook  
 
de periode kindernevendienst af! Op 18 juni zwaaien we ze in de 
kerkdienst uit en dragen we ze met liefde over aan de tienerkerk. 
De laatste kindernevendienst van dit seizoen is op 9 juli; dit is tevens 
de allerlaatste kindernevendienst in Veghel. Na de zomervakantie 
starten we weer op 10 september; vanaf dat moment dus eens per 
twee weken (in Uden).  
Voor de oppas geldt een vergelijkbare situatie; hier is de opkomst nog 
veel lager dan bij de kindernevendienst. Vaak zijn er helemaal geen 
kleine kinderen. Zoals jullie weten hebben we al een aantal jaar 
geleden besloten de oppasdienst in Veghel alleen nog 'op verzoek' 
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(bijv. bij een doopdienst) te organiseren. Door de geringe opkomst in 
Uden hebben we besloten om dit ook in Uden te gaan doen. Vanaf de 
zomervakantie is er niet meer standaard op iedere zondag 
oppasdienst. Bij verwachte drukte, zoals Kerst en Pasen, zorgen we 
dat er wel oppas aanwezig is. Bij doopdiensten ed. kan er in overleg 
natuurlijk altijd iets georganiseerd worden. 
 
Gebedje: 
God, waar u de Heilige Geest heeft gezonden naar de mensen, 
wordt de wereld nieuw. 
Wij bidden U, kom in ons hart, 
Zodat we zuinig zijn op de mooie dingen die U hebt geschapen, 
en dat we andere mensen kunnen liefhebben. 
Laat ons steeds opnieuw luisteren naar de Heilige Geest. 
Om Jezus' wil, Amen. 
 
Tienerkerk:  
Noteer maar vast de volgende datums in je agenda: 9 april, 23 april, 7 
mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli. 
 

16 jaar 
Het is stil in mijn kamer in dit late uur. 
Al denkend staar ik naar het plafond,  

Weer een dag voorbij, waar alles op mij afkwam. 
Een onbekende “gast” snoerde even mijn mond. 

 
Zomaar uit het niets stond hij daar. 

Vertelde wat “Jezus” voor hem had gedaan. 
Ik klapte totaal dicht, dit is wat ik niet wil, 

dit wilde ik niet horen, geen geloof in mijn bestaan! 

Maar toch, in deze stilte, in dit late uur, 
helemaal alleen, zit mijn hoofd vol met vragen. 

Het voelde, dat ik was geraakt, maar gaf het niet toe. 
Ergens voelde ik mij totaal lamgeslagen. 

______________________________________________________ 
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Diep in mijn hart klonk nog steeds die tekst: 
Jezus, Hij heeft je lief,  

Hij neemt je hand vast en zal je beschermen.  
Eigenlijk besef ik het wel, maar ik ben zo negatief. 

Toch raakte het mij van binnen, die grote Liefde van Hem! 
Ook al druist het tegen mijzelf in. 

Langzaam liet ik het gaan en werd het rustig van binnen. 
Ik voelde en ervaarde, blijven vechten heeft toch geen zin. 

Het is stil in mijn kamer in dit late uur. 
Al denkend staar ik naar het plafond. 

Wat een dag, waar mijn leventje op zijn kop stond, 
en er kwam een vraag uit mijn mond.  

 
 
Namens de kerkgroep Jeugd. 

Ria de Ruiter 
Telefoon 0413 254937 E mail riaderuiter2@gmail.com  

 

 

 

 

 Al 29 jaar SOW Kamp:  

Bij deze willen we jullie uitnodigen om 1 – 3 sept. 2017 alvast vrij te 
houden in jullie agenda voor het volgende SOW kamp!  We gaan naar 
dezelfde locatie als vorig jaar.  

Kampeerboerderij de Kastanjes in Elzendorp. (Meer info is te vinden 
op: www.dekastanjes.nl)    
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Dit is een kampeerboerderij met een groot buitenterrein, gelegen aan 
het bos en gelegenheid om te kamperen in een eigen kampeermiddel. 
Eenieder die geen kampeergelegenheid heeft, maar wel in een 
groepsaccommodatie zou willen slapen, is dus ook van harte welkom. 
Er staan stapelbedden en er zijn meerdere slaapzalen (geen kamers).  

Waar het programma uit bestaat houden we natuurlijk nog geheim, 
maar het gaat erg leuk worden. Aarzel niet en ga mee met het 
allerleukste, gezelligste, ontspannendste en sportiefste kampweekend 
van het jaar, het SOW kamp 2017!  

Dit jaar is iedereen die niet het hele weekend mee kan, maar wel 
graag een kijkje wil komen nemen, van harte welkom op zaterdag 2 
sept. van 17.30 – 20.30 uur om te komen barbequen. De kosten 
hiervoor zijn € 10,00.  

Het inschrijfgeld voor dit kamp is per persoon: 

Kinderen t/m 3 jaar   gratis. 
Voor kinderen van 4 t/m 15 jaar  € 22.50 
Vanaf 16 jaar    € 30.00 

U kunt zich opgeven door vòòr 15 juli het inschrijfgeld over te maken 
op rekening NL 54 SNS B0962805181, t.n.v.  

H. Knechten te Uden,  SOW kamp 2016 of BBQ. Stuur ons ook even 
een mailtje (hans@knechten.com) waarin u het aantal personen en 
de geboorte datum vermeldt. U ontvangt dan vanzelf verdere 
informatie van ons.  Wij hebben er veel zin in.  

Tot ziens en Hartelijke groeten, 

SOW –bestuur: Hans, Tosca, Tineke, Loes en Eline 

 


