
______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  mei /juni 2010 1 

 
KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(mei / juni 2010) 

41e jaargang, nummer 4 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 20 juni 2010 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 5 juni 2010  
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com  

voor kopijadressen : zie laatste pagina 
 

 
UDEN 
 
zo. 09 mei 10.00 u. dr. J.G.B. Janssen                         (Heusden) 
   Tienerdienst 
zo. 16 mei 10.00 u. ds. B. Zoodsma                           (Eindhoven) 
zo. 23 mei 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart                  Pinksteren 
   Tienerdienst 
zo. 30 mei 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 06 juni 10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel 
   bevestiging ambtsdragers en Tienerdienst 
zo. 13 juni 10.00 u. ds. G. Jager                                    (Kampen) 
zo. 20 juni 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
   Tienerdienst 
    
VEGHEL 
 
zo. 09 mei 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 
zo. 16 mei 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 23 mei 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp                          Pinksteren 
zo. 30 mei 10.00 u. mw. J.S. van Beusekom – Hekman 
zo. 06 juni 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  gezamenlijke dienst 
   bevestiging ambtsdragers 
   Tienerdienst 
zo. 13 juni 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 20 juni 10.00 u. ds. B. Zoodsma                            Eindhoven) 
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Van de redactie ........ 
 
 
 
We hebben het gevoel dat de kou nu echt uit de lucht is. Goed, er 
mag nog wat roet hier en daar rondzweven, maar de temperatuur is 
langzaam aan het opklimmen. 
 
Veel nieuws in dit klankbord. Neem er de tijd voor om dit allemaal 
eens rustig door te nemen. Berichten van de AKR, onze dominees 
en verschillende andere artikelen. 
 
Nu moet je altijd uitkijken om te citeren uit stukjes, je trekt het vaak 
uit een verband. Maar goed, redactionele vrijheden zullen we het 
maar noemen. 
Van dominee van der Vaart: 
 
De fusie verloopt tot nu toe zeer goed. Er is nog geen onvertogen 
woord gevallen.  
( zou best mogen en heel menselijk zijn maar het is eenvoudigweg 
nog niet gebeurd, zo blij is iedereen met elkaar ! ). Reden tot 
dankbaarheid ! 
 
Hoe lastig het ook is om te fuseren; blij zijn met elkaar, laten we dat 
regelmatig, ook hardop, tegen elkaar zeggen!! 
 
Namens de redactie mooie dagen en veel leesplezier toegewenst 
Bram van der Vijver 
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Mededelingen van 
ds. Henk Veltkamp 

 
 

 
 
Bij de kerkdiensten 
 
Zondag 9 mei, zondag  voor Hemelvaartsdag, zal het in de preek 
gaan over onze Godsbeelden. We lezen uit de profeet Jesaja een 
nogal ironische passage over de afgodsbeelden die zijn tijdgenoten 
uit hout sneden. Dáár heb je nog eens wat aan, schimpt Jesaja. 
Tenminste, als je de kachel d’r mee aanmaakt. Voor iets anders 
deugen ze niet, maar  dan geven ze tenminste nog even warmte. 
Ach ja. Godsbeelden maken is van alle tijden. Ook wij doen dat. Wij 
scheppen ons een God naar ons beeld en gelijkenis. Naar onze wil 
en wens. Iemand die ervoor is om te doen wat wij willen. Bekleed 
met onze wensen en verlangens. Behangen met onze almachts-
fantasieën. Of als talisman tegen onze (bewuste en onbewuste, 
uitgesproken of verdrongen) angsten. Als die God zich vervolgens 
niet gedraagt naar onze verwachtingen, zijn wij – om een modeterm 
te gebruiken – er helemaal klaar mee. Jammer dat zoveel mensen 
tegenwoordig afhaken en het geloof de deur uitdoen, precies op het 
moment dat hun echte geestelijke groei zou kunnen gaan beginnen 
doordat ze al zulke beelden wegdoen. 
 
Zondag 16 mei is ds Dick van der Vaart onze voorganger (en mag ik 
voorgaan in de kerk naast ons huis, de St. Maarten in Zaltbommel.)  
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Op Pinksteren, 23 mei, beginnen we voorafgaand aan de dienst 
(vanaf 09.30 uur) met een feestelijke koffie of thee met iets lekkers. 
De afgelopen twee jaar dat ik dat meemaakte kon het buiten op het 
voorplein. Hopelijk dit jaar ook weer!  
 
Zondag 30 mei is mevrouw Hanneke van Beusekom onze 
voorganger. Ik ben er altijd weer van onder de indruk met hoeveel 
aandacht, toewijding en zorg onze lekenvoorgangers hun diensten 
voorbereiden.  
 
En zondag 6 juni is er weer de maandelijkse gezamenlijke dienst, 
ditmaal in Veghel, met ds Dick van der Vaart als voorganger.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Senioren naar Abdij Berne  
 
Op 20 april hadden we een mooi middag, waarop de heer Pieter 
Butz ons veel vertelde over Abdij Berne in Heeswijk, haar stichter, 
geschiedenis en hoe het er vandaag toegaat. Heel boeiend, en 
bijzonder ook omdat Pieter Butz lid is van onze kerk én tegelijk ook 
als participant in de orde van de Norbertijnen een aantal taken in de 
Abdij verricht. 
Deze middag krijgt nog een vervolg, want hij wil ons ook rondleiden 
op de Abdij. Dat zal zijn op dinsdag 18 mei, verzamelen om 14 uur 
bij Abdij Berne, Heeswijk. Mochten er, behalve degenen die zich op 
al 20 april bij mij hebben opgegeven, nog anderen zijn (ook niet-
senioren) die graag mee willen, meld u dan even aan bij mij. De 
Abdij vraagt een bijdrage van € 4,- per persoon.  

     ds Henk Veltkamp  
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Mededelingen  
ds. Dick van der Vaart 
 
 
 

Kerk 
 
Een open en een warm huis, 
een huis van dialoog, 
voor allen die zich laten inspireren door de geschriften van de joodse 
en de christelijke traditie. 

N.N. 
                                                                                                                                               
Deze omschrijving van kerk kwam ik in de afgelopen weken ergens 
tegen, waar weet ik niet meer en het sprak me zo aan dat ik het op 
een notitieblaadje gekrabbeld heb. Graag geef ik het aan u door. 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
Ook dit jaar geen dienst op Hemelvaartsdag. Wanneer veertig 
mensen mij vragen om toch een dienst te organiseren dan zal ik dat 
volgend jaar met alle plezier doen ! 
 
Op zondag 23 mei vieren we het Pinksterfeest. 
 
Op  6 juni zullen  in een gezamenlijke dienst in Veghel  mevrouw 
Ankie Hagen en mevrouw Marianne Arts in het ambt bevestigd 
worden. Ankie als diaken. Marianne als kerkrentmeester.  
Ankie en Marianne , we zijn heel blij met jullie ! 
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Nieuwe Bijbel Vertaling 
 
De NBV is na een tumultueuze vergadering door de synode 
aanvaard als vertaling die in de PKN wordt aanbevolen voor gebruik 
in de liturgie. Aan dit besluit is een proeftijd van vijf jaar vooraf 
gegaan. In die tijd is de NBV veel lof toegezwaaid en heeft zij veel 
kritiek gekregen. Beide m.i. terecht. 
Dikwijls verheug ik mij over de frisheid en schoonheid van de 
vertaling en merk dat ook bij anderen. 
Regelmatig vind ik bepaalde verzen echter ook te oppervlakkig 
vertaald.  
Wanneer ik zelf in de synode had gezeten en zou hebben 
meegestemd dan had ik echter vóórgestemd omdat de voordelen 
ruimschoots opwegen tegen de nadelen. En bovendien is een 
volmaakte vertaling een onbereikbaar ideaal.  
De synode beveelt de NBV aan .Dit wil echter niet zeggen dat er 
geen andere vertalingen gebruikt zouden mogen worden.  De 
Naardense Vertaling of de Willibrord of de Staten Vertaling... 
Zo zijn er nog andere te noemen.  
Het vertalen van  de bijbel gebeurt altijd in de spanning tussen 
“grondtekstgetrouw “ en  “doeltaalgericht “.   Binnen die bandbreedte 
moeten keuzes worden gemaakt. Over die keuzes kun je boeiende 
gesprekken voeren die  het begrip van de tekst kunnen vergroten. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in dit onderwerp kunt u naast de 
NBV die denk ik vooral doeltaalgericht is, de Staten Vertaling of De 
Naardense Vertaling leggen die vooral brontekstgetrouw zijn.  
Het gaat echter om accentverschillen want de eersten zijn ook 
brontekstgetrouw en de laatsten zijn ook doeltaalgericht. 
 
 
 

Gezamenlijke diensten 
 
Het is zeer verheugend om op te merken dat de gezamenlijke 
diensten in de afgelopen maanden zeer goed bezocht werden. 
Hoewel kwantiteit in het geestelijk leven in principe niet van belang is  
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en je ook met 10 mensen een inspirerende dienst kunt beleven, doet 
een gevulde kerk toch goed. “Het ondersteunt de kleingelovige “ 
zullen we maar zeggen. “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij toen 
men mij zeide gordt u aan om naar des Heren huis te gaan. Kom ga 
met ons en doe als wij ! “ . 

 
 
Samenvoeging wijkgemeenten 
 
Ondertussen wordt er door velen hard gewerkt aan de 
samenvoeging van de beide wijkgemeenten. 
De kerkgroep jeugd en de kerkgroep eredienst  hebben voor het 
eerst als nieuwe,  gezamenlijke kerkgroep vergaderd. De scriba van 
de AKR en beide WKR’s hebben vergaderd omdat de AKR/WKR 
structuur verdwijnt en er nog slechts één “Kerkenraad”  ( zonder het 
bijvoeglijk naamwoord “Algemene” want er is nog maar één raad ), 
overblijft.  
Mevrouw Mies Smit, de huidige scriba van de AKR, treedt in 
september af. Mevrouw Lies Oosten zal ook haar werkzaamheden 
als scriba van de WKR Veghel neerleggen. Michel Spoelstra en 
Edith Verver, de huidige scribae van de WKR Uden zullen de scribae 
worden van de nieuwe kerkenraad.  
 
De fusie verloopt tot nu toe zeer goed. Er is nog geen onvertogen 
woord gevallen (zou best mogen en heel menselijk zijn maar het is 
eenvoudigweg nog niet gebeurd, zo blij is iedereen met 
elkaar!).Reden tot dankbaarheid ! 
 
 Vriendelijke groet,  
ds. Dick van der Vaart 
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Gemeentevergadering Uden 
 
De wijkkerkenraad Uden wil u uitnodigen voor een 
gemeentevergadering op donderdag 10 juni a.s. om 20.00 uur in het 
Kerkelijk Centrum. De avond zal bestaan uit een formeel deel, 
waarbij de wijkkerkenraad verslag doet van de belangrijkste  
gebeurtenissen in het jaar 2009. Ook zal het College van 
Kerkrentmeesters een overzicht geven van de financiële zaken.   
Na de pauze volgt het informele gedeelte en willen wij u verrassen 
met een zgn. ‘bonte avond’ voor en door gemeenteleden. Het belooft 
een hele gezellige avond te worden en we hopen dan ook zeer dat u 
erbij zult zijn. Noteert u dus in uw agenda: 

10 juni 2010, 20.00 uur GEMEENTEVERGADERING 
Edith Verver 
 
 
 
 
 

DIAKONIE 
  

Onze aktie voor de vakantieperiode zal in de loop van mei weer van 
start gaan. Zoals waarschijnlijk bij u bekend is, heeft deze aktie ten 
doel  om personen die vanwege financiële problemen geen enkele 
mogelijkheid hebben met vakantie te gaan, hen tijdens de  
vakantieperiode  het plezier van een dagje uit te gunnen.   
Ook dit jaar hopen wij weer op uw gulle giften. 
Binnenkort ontvangt u een enveloppe waarin u verdere informatie 
krijgt. 

  

Niek Müller, diaken  
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Onderhoudsdag voor de ziel 
 
Zo zou je de werkdag kunnen noemen die de Beweging voor 
Barmhartigheid  op 29 mei a.s. in Boxtel organiseert. Keuze uit tien 
workshops met spirituele thema’s, variërend van Aandacht, 
Onbevangen waarnemen via Vergeving en Sacrale Dans tot 
Zelfvertrouwen. Kosten € 25,- voor de hele dag incl. lunch, of minder 
voor wie dat (te)veel is. Meer informatie en aanmelding 
www.barmhartigheid.nl. 

 
 

SoW kamp Uden-Veghel 2010       
 
Hallo kampeergenoten, 
 
Wij als kampcommissie zijn er weer 
helemaal klaar voor en we hopen jullie ook. Want ook dit jaar is er 
voor iedereen wat wils. Waar het programma uit bestaat houden we 
natuurlijk nog geheim maar we kunnen wel verklappen dat het weer 
erg leuk gaat worden. Dus aarzel niet en ga mee met het 
allerleukste, gezelligste, ontspannendste en sportiefste kamp- 
weekend van het jaar, het SOW kamp 2010.  
Je begrijpt het wel, het is vanaf nu mogelijk om je op te geven voor 
het kamp. Het kamp is dit jaar van vrijdag 10 september t/m zondag 
12 september. We gaan naar hetzelfde adres als vorig jaar, 
kampeerboerderij ‘t Zand, Zandkant 7, 5473 TA Heeswijk.  
Voor degenen die geen kampeeruitrusting hebben, is er de 
mogelijkheid om toch mee te gaan met het kamp. Neem in dit geval 
dan even contact op met de kampeercommissie. 
 
Het inschrijfgeld voor dit kamp is per persoon: 
kinderen t/m 3 jaar gratis;  voor kinderen 4 t/m 17jaar  € 17.00 
vanaf 18 jaar € 28.00 
 
Prijzen  zijn aangepast vanwege verhoging van de tarieven. 
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We zoeken personen die graag een aktiviteit of spel willen 
organiseren. Deze kunnen zich opgeven bij Marleen Baarslag. 
rmbaarslag@kpnmail.nl 
U kunt zich opgeven door vòòr 1 juli het inschrijfgeld over te maken 
op rekening 962805181, t.n.v. H. Knechten te Uden,  SOW kamp 
2010. Graag ook het aantal personen en de leeftijd vermelden.  
U ontvangt dan vanzelf verdere informatie van ons. 
De SoW kampcommissie Uden-Veghel. 

 
 
Verslag van bezoek kerkenraadsleden aan  
taak/kerkgroep Jeugd 
 
Andree Troost en ik bezochten, namens de wijkkerkenraad Uden, op 
woensdag 7 april jl. een vergadering van de kerkgroep Jeugd. In 
deze vergadering was goed te zien dat deze kerkgroep al volop 
bezig is vorm te geven aan de nieuwe kerkelijke situatie, waarbij 
Uden en Veghel samensmelten tot één gemeente. Zeer positief was 
te ervaren dat de mensen in deze taakgroep het vooral als een 
uitdaging zien om de nieuwe kansen en mogelijkheden die dit 
samengaan biedt, te gaan benutten. Een voorbeeld hiervan is dat 
tijdens de gezamenlijke diensten er, als dat roostertechnisch zo 
uitkomt, ook tienerkerk in Veghel wordt gehouden. Op dit moment is  
er in Veghel niets voor kinderen vanaf 12 jaar en het zou goed zijn 
als ook zij betrokken zouden kunnen worden bij de gemeente.  
Ook kwamen spontaan ideeën op voor de startzondag in september 
en voor een kennismakingsactiviteit voor alle medewerkers binnen 
het jeugdwerk van Uden en Veghel.  
Deze vergadering werd niet alleen bijgewoond door kerkenraads-
leden; ook waren er twee leden van de Commissie Toekomst III  
uitgenodigd. Er waren bij de taakgroep enkele vragen bij de door 
deze Commissie voorgestelde organisatiestructuur. Deze bleken  
 
gelukkig snel opgelost te kunnen worden. Het was dan ook goed om 
te zien hoe mogelijke misverstanden eenvoudig de wereld  
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uit geholpen worden door even met elkaar rond de tafel te gaan 
zitten. 
Het werd ons duidelijk dat deze taakgroep in deze tijd geen 
eenvoudige opdracht heeft. Bij de kerkgroepleden is echter veel 
inspiratie en enthousiasme te zien en dat geeft wel veel vertrouwen.  
Edith Verver 
 
 
 

Een mislukt christen? 
 
Soms blijft een flard van wat iemand zegt almaar in je hoofd hangen. 
Dat gebeurde mij met het zinnetje “Ik ben een mislukt christen.” Door 
een journalist van dagblad Trouw  werd het opgetekend uit de mond 
van Arend Jan Boekestijn, lid van de Tweede  Kamer tot eind 2009. 
Toen moest hij vertrekken omdat hij tegenover de pers al te 
openhartig was geweest over zijn gesprek met koningin Beatrix.    

In het Trouw-interview vertelt Boekestijn over hoe het gegaan 
is met het geloof dat hij van zijn (gereformeerde) ouders heeft 
meegekregen. “Ik ben zelf een mislukt christen. Ik heb een 
geloofsverlangen, maar het lukt me gewoon niet. Ik geloof niet dat 
God bestaat. Maar toch voel ik me heel erg thuis in de kerk. Daar 
kom ik graag. Daar word ik gelukkig van, dat samenzijn met mensen, 
die contemplatie, de bezinning.”  

Even later, over de muziek van Bach, Jesu meine Freude: 
“Die raakt me tot in het diepst van mijn hart. Maar ik houd mijn hoofd 
en hart gescheiden. Rationeel weet ik: God bestaat niet. Ook al 
verlang ik er met heel mijn hart naar.” 

Och erm, zoals we dat hier in Brabant zeggen, denk ik dan. 
Hoofd en hart gescheiden houden, da’s niet goed voor een mens. 
Toch weet ik dat velen tegenwoordig zo leven. Ze hechten aan  
intellectuele eerlijkheid. Ze kunnen niet geloven dat God bestaat. 
Dominee Hendriks mag dan wel hebben uitgelegd dat God niet  
 
bestaat op de manier waarop een tafel of een stoel bestaat, maar 
daar schieten ze weinig mee op. Wij zijn in onze Westerse cultuur nu 
eenmaal besmet geraakt door het digitale denken: het is ja of nee,  
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iets of iemand bestaat, of bestaat niet. En wat bestaat moet 
onomstotelijk bewezen kunnen worden. Daarbij lopen we het risico  
dat we de belangrijkste zaken in het leven net zolang demonteren en 
afpellen tot we alleen een paar betekenisloze onderdelen 
overhouden. Liefde is dan “niets anders dan” een activering van 
hormonen. Een kus is “niets anders dan” twee paar lippen en soms 
ook nog twee tongen die elkaar aanraken. Nothing buttism, heet dat 
in het Engels. In zo’n denkwereld is voor God geen plaats meer. 

Maar het verlangen dan? Wat Boekestijn daarover zegt raakt 
mij. Hij zou zo graag willen, maar hij kan niet. Liever gezegd, hij mág 
niet van zichzelf. Ik dacht terug aan een oude mevrouw die ik in het 
ziekenhuis leerde kennen. “Ik geloof niet,” zei ze, “maar ik verlang er 
zo naar.” We hebben toen indringend met elkaar gesproken over 
haar verlangen. En ik hoorde bij haar zo ongeveer alles wat bij mij 
meeklinkt als mensen mij vragen naar mijn geloof. Toen ze 
gestorven was en haar kinderen vroegen of ik een woordje wilde 
spreken bij haar uitvaart ( “Moeder was net als wij niet gelovig maar 
ze vertelde altijd over haar gesprekken met u”) heb ik verteld over 
dat bijzondere sacrament dat verlangen heet. 

De Engelse schrijfster Karen Armstrong (ze was ooit non, 
maar hield het in het klooster niet uit, lees haar De wenteltrap) 
schreef recent een mooi boek dat inmiddels ook in het Nederlands is 
vertaald: “De kwestie God. De toekomst van religie.” Een dikke pil, 
waar je echt voor moet gaan zitten, maar dan weet je ook wat. 
Glashelder legt ze uit wat er in onze westerse cultuur gebeurd is met 
ons denken. Hoe onze rede, ons denkvermogen, geleidelijk aan 
steeds meer versmald werd tot digitaal denken in nullen en enen. 
Hoe we de wijsheid van eeuwen, opgeslagen in heilige boeken met 
hun verhalen, gedichten en liederen van verlangen hebben 
afgedankt als verzinsels, niet van deze tijd. En hoe het meest  
wezenlijke in ons leven alleen maar bij benadering onder woorden 
gebracht kan worden, en méér is dan alle verklarende woorden bij 
elkaar.  

 
Misschien dat ik Arend Jan Boekestijn maar eens tip om dat 

boek te lezen. Trouwens, hoe staat het ook alweer in de Bijbel? Heb 
God lief, niet alleen met heel je hart, en al je kracht, maar ook met  
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heel je verstand. Verstand is immers zoveel meer dan een digitaal 
telraam. Echt verstand is erop uit om tot verstaan te komen waar het 
in ons leven om gaat.   
      ds.Henk Veltkamp  
 
 

Geloven over grenzen heen 
 
Reeds eerder deed ik verslag van een Nederlandse kerk over de 
grens n.l. De Iglesia Evangélica Holandesa en Benidorm in Spanje. 
Voor de 19e keer verbleven wij hier een maandje om de winter even 
te ontvluchten en onze vriendschapsbanden aldaar te onderhouden. 
Het is geweldig te ervaren dat je, toch redelijk ver van huis, in een 
hechte gemeenschap verblijft met dezelfde levensprincipes. Het is 
net alsof je thuis bent: vrijwel altijd een fijne predikant met preken die 
van waarde zijn, ons geëigende liedboek, bijbelstudieavonden, 
bazaar met een charitatief doel,  een actieve kerkenraad, een 
vrijdagse inloopmorgen,  doordeweekse wandelingen in de bergen, 
gezamenlijke maaltijden in Spaanse restaurants, georganiseerde 
excursies door “Zullewes” naar b.v. Barcelona of Andalusië met de 
bus en dan natuurlijk de bezoeken over-en-weer.  
Een koor van ruim 40 mensen treedt regelmatig op in eigen kerk en 
in gastgemeenten.  
Omdat, net zoals in Uden, de Protestantse kerk als het ware een 
enclave is in een katholieke gemeenschap is de verbondenheid 
groot. 
 
Een groot deel van de kerkgemeenschap is resident. Dit zijn vaak  
mensen die door hun vroegere werk bij internationale bedrijven  
overal ter wereld gestationeerd zijn geweest en het “buitenland” 
gewend zijn. Zij hebben doorgaans ook de financiële middelen om 
zich een appartement of villa aan te schaffen. Zij zijn meestal al  
goed geïntegreerd en kunnen zich goed redden met de Spaanse 
taal.   Vaak hebben zij ook nog een eigen stekkie in Nederland.  
 
 

______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  mei /juni 2010 14 

 
Het andere deel van de kerkgemeenschap, waartoe wij onszelf 
rekenen, verblijft voor kortere  of langere tijd in Spanje. Velen in 
huurappartementen of hotels en weer anderen op de vele campings. 
 
In 2004 bestond de kerk 25 jaar en wij hebben die groei deels 
meegemaakt. Vooral de aankoop van een bankgebouw en de 
transformatie tot kerkgebouw aan de Avda Doctor Severo Ochoa 
was een hoogtepunt. Het gebouw biedt plaats aan 500 mensen !  De 
totale kosten van 1.400.000 euro zijn door eigen gemeenteleden en 
donateurs bijeengebracht, een voorbeeldig offer.  
Niet alleen in Benidorm maar sinds kort is in Guadamar del Segura 
een Protestantse Gemeenschap opgezet. Voorts zijn in Denia, 
Fuengirola, Mallorca, Gran Canaria en drie gemeentes in Portugal 
kerkgemeenschappen.  
 

Ik zie in zoveel dingen de vinger van Gods hand. 
Hij zaait zijn zegeningen, de wereld is zijn land 
Al ligt het zaad verborgen, ik weet wel dat het wacht 
Wacht op de zon die morgen verrijst in volle pracht. 
 
Ik zie in zoveel dingen de handen van de Heer, 
Ik zal, ik moet wel zingen en zingend zie ik meer; 
Het zaad groeit zienderogen, de halmen opgericht. 
Lof zij God in den hoge- de oogst is levenslicht! 

      ( A.F.Troost) 
 
Mocht U er eens even tussen uit willen - in Benidorm zal men U 
hartelijk welkom heten - in een levendige stad,  vriendelijke  
Spanjaarden, een prachtig achterland en vanzelfsprekend in de 
Nederlandse Protestantse Kerk. 

Kees Nickel 
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Website berichtenservice in volle gang 
  
In februari zijn we gestart met de berichtenservice van onze 
gemeente. Ongeveer 100 adressen ontvangen regelmatig een 
nieuwsberichtje op hun email adres over een bijzondere dienst, een 
(avond)lezing of ander evenement of een belangrijke gebeurtenis 
binnen onze gemeente in Uden of Veghel. Ik verstuur die berichten 
steeds kort tevoren (3 tot 5 dagen), zodat ze fungeren als een 
laatste herinnering. 
  
Op de AKR vergadering van 18 maart heb ik alles toegelicht en zijn 
de plannen voor de toekomst van de website etc. besproken. De 
AKR was zeer verheugd met de berichtenservice en zal er dan ook 
frequent gebruik van maken, zoals velen van u al hebben gemerkt 
(bijv. over de opbrengst van Aktie Kerkbalans).  
  
Als u berichten wilt laten versturen over komende evenementen, etc. 
kunt u dit, liefst een week tevoren of eerder, insturen naar 
ondergetekende of via het email adres van de website redactie 
(redactie@sowkerk-uv.nl). 
  
Wilt u ook deze berichten ontvangen? Meldt u zich dan aan op de 
contact pagina van de website, www.sowkerk-uv.nl. 
En hebt u zich al aangemeld, maar is uw email adres gewijzigd? Dan 
ontvang ik daarvan graag bericht, of u meldt uw nieuwe adres aan 
op de website. 
  
Albert Verver,  
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JEUGD PAGINA’S   

 
Hallo allemaal, 
In april heeft de nieuwe kerkgroep jeugd (Veghel en Uden) weer 
vergaderd en plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. Zo gaan 
we met ingang van het nieuwe seizoen ook de jongeren in Veghel 
een verjaardagskaart sturen en gaan we jongeren actief benaderen 
om deel te nemen aan de activiteiten die georganiseerd worden. 
Welke activiteiten er naast de oppasdienst, de kindernevendiensten 
en de tienerkerk nog meer georganiseerd worden horen en lezen 
jullie later. In ieder geval willen we starten met een leuke activiteit op 
de startzondag, waar dan ook het nieuwe logo voor de jeugd 
gepresenteerd wordt. Alle groepen gaan een ontwerp voor een 
nieuw logo maken.  
 
Kennismaken  
De medewerkers van de toekomstige kerkgroep Jeugd hebben 
vrijdag 17 april een gezellige avond gehad. 
Na een rondje voorstellen hebben vertegenwoordigers van Uden en 
Veghel zich gestort op het kennismakingsspel met dierengeluiden 
om de avond te openen. Dat is heel goed gelukt. 
Iedereen had een spel meegenomen en tijdens de spelletjes 
kwamen onvermoede talenten boven in ons. 
Het was een heel ontspannen gezellige bijeenkomst. We hebben 
veel gelachen, gepraat, lekkere hapjes gegeten en elkaar leren 
kennen. 
De verbinding tussen de jeugdmedewerkers Uden – Veghel is door 
deze avond groter geworden dan de afstand tussen onze twee 
dorpen. 
Ik heb het volste vertrouwen dat alle mensen in deze kerkgroep het 
samen goed kunnen vinden. 
Deze samenwerking is een verrijking voor alle medewerkers die zich 
met onze jeugd bezighouden en komt onze jeugd alleen maar ten 
goede. We kunnen veel van elkaar leren en elkaar inspireren. 
Namens de gezamenlijke kerkgroep jeugd, 

Margriet Bräuner  
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Tienerkerk 
Hallo Tieners, 
Op de volgende zondagen is het weer tienerkerk. Noteren jullie ze al 
vast in je agenda? 
9 mei, 23 mei, 6 juni en 20 juni. Ook als de datum bij een 
gezamenlijke dienst in Veghel valt, gaat de tienerkerk gewoon door. 
De tieners uit Veghel zijn natuurlijk ook altijd welkom in de 
tienerkerk. 
 
 
Ik geef de pen door aan…………. 
Stella bedankt voor je verhaal in het vorig Klankbord. 
Stella heeft de pen doorgegeven aan Rolien van 
Heezik. Hieronder volgt haar verhaal:  
 
Bedankt Stella dat ik de pen van jou mocht hebben. 
Mij bevalt het zeker op de kindernevendienst. Ik vind het leuk om 
met kinderen om te gaan. 
Het is ook mijn vak, ik werk op een kinderdagverblijf als leidster waar 
wij kinderen hebben van 0 tot 4 jaar, daarnaast hebben we ook nog 
een B.S.O. dus alle leeftijden. 
Ook ben ik moeder van Bart die al weer bijna 3 jaar wordt en de 
tweede is op komst. 
 
Ik ben begin juli uitgerekend. Bart zegt dat er een Janneke in 
mama;s buik zit. We moeten gewoon even afwachten wij weten niet 
wat het wordt het blijft een verassing. 
Ik vind het leuk om een stukje te mogen schrijven. 
 
Ik wil de pen doorgeven aan Iris die ook moeder is maar ook heel 
mooi kan zingen. 
Zij zingt bij Kadanz. Succes. 
 
Namens de taakgroep Jeugd. 
Ria de Ruiter 
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