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UDEN 
 

zo. 18 juli 10.00 u. mw. J.S. van Beusekom - Bekman 

zo. 25 juli 10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel 

zo. 01 aug. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp  

zo. 08 aug. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel 

zo. 15 aug. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp  

zo. 22 aug. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel 

zo. 29 aug. 10.00 u. ds, S. Jumelet (Zaltbommel) 
                                 
 
 
VEGHEL 
 

zo. 18 juli 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart               doopdienst 

zo. 25 juli 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  

zo. 01 aug. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Uden 

zo. 08 aug. 10.00 u. dr. J.G.B. Jansen (Heusden) 

zo. 15 aug, 10.00 u. gezamenlijke dienst in Uden 

zo. 22 aug. 10.00 u. de heer C. Boers  

zo. 29 aug. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Uden 
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Van de redactie ........ 
 
 
 
 
“De dag van de Waarheid”, staat in mijn ochtendkrantje. 
Nee, dit slaat niet op de formatie, maar op de wedstrijd van vanavond 
tegen Uruguay. Nederland kent even andere prioriteiten.  De waan van 
de dag? 
Voor u ligt het zomernummer. U vindt hier verschillende artikelen van 
onze dominees, een artikel over hoe met de TomTom  de kerken in 
Uden en Veghel te vinden zijn, maar ook vooruitkijken naar de 
rommelmarkt in Veghel.  
Bewaar dit nummer goed, pas in september verschijnt de volgende 
editie. 
Voor hen die op vakantie gaan wens ik mooi weer, leuke ontmoetingen 
maar vooral weer gezond terug.  
Blijft u thuis?? Geniet ervan en vergeet dit vooral niet: de thuisblijvers 
hebben geen TomTom nodig om hun eigen kerkje te vinden. Wel zo 
makkelijk. 
 
Namens de redactie, 
Bram van der Vijver. 
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Mededelingen van 
ds. Henk Veltkamp 

 
 

 
 

 
Heidelbergse overpeinzingen 
 
Op de terugweg van onze trektocht door Italië brachten Ineke en ik 
vorige maand nog een dag door in Heidelberg, die oude Duitse stad 
aan de Neckar. Ooit organiseerde ik samen met een vriend een 
studieweek voor medestudenten in dit eeuwenoude bolwerk van Duitse 
en internationale theologie. Generaties protestanten, zeker in 
Nederland, zijn opgegroeid met de Heidelbergse Catechismus. Daarin 
werd heel het christelijk geloof (althans naar Calvijnse snit) samengevat 
in 129 vragen en antwoorden, verdeeld over tweeënvijftig hoofdstukken 
(“zondagen”, voor elke zondagmiddag-kerkdienst één). Als beginnend 
predikant heb ik daar ook nog wel over gepreekt. En nog steeds ken ik 
sommige vragen en antwoorden uit mijn hoofd, want dat leerde ik voor 
catechisatie. 
Vorig jaar deed ik mee aan een schrijfwedstrijd voor zestigplussers die 
het blad Volzin organiseerde over het thema: Bewaren of wegdoen. 
Wat hebben mensen, geboren vóór het midden van de vorige eeuw, 
aan geloof meegekregen, wat is er bij hen veranderd, wat hebben ze 
bewaard en wat weggedaan? Voor mijn bijdrage mocht ik de tweede 
prijs in ontvangst nemen. Ik begon met te vertellen over de beelden die 
de Bijbelverhalen thuis en op school bij  
mij opriepen. Over het paradijs bijvoorbeeld, dat ik spontaan 
lokaliseerde op het schoolplein van de School met den Bijbel in  
 

 
Klankbord juli/augustus 2010  

4 

Bennekom. En daarna ging ik bij mijzelf na: wat heb ik bewaard, wat 
opgeruimd, en wat is er veranderd?  
Dat tweede gedeelte uit mijn essay leg ik in dit zomernummer van ons 
kerkblad aan u voor. Met de vraag erbij: hoe is dat bij ú gegaan, 
ongeacht of u nu onder of boven de zestig bent? Wat heeft u “van huis 
uit” meegekregen, en waarin is dat veranderd?  Ik zou het bijzonder 
waarderen als u mij daar over zou willen schrijven, mailen of vertellen. 
Als u voor dat laatste kiest: maak een afspraak, en ik kom er graag voor 
bij u langs. Misschien levert het ook nog wel mooie stof voor ons 
Klankbord op.  
 
Bewaren of wegdoen  
 
Geslepen glazen  
 
Welke van mijn oude geloofsbeelden heb ik in de loop van mijn leven 
opgeruimd? Wat is er na die beeldenstorm inmiddels nog over? En wat 
kwam in de plaats voor wat verdween?  
 
Opgeruimd heb ik bijvoorbeeld heel die beeldengroep waarvan er, 
dacht ik vroeger, niet één gemist kon worden. Adam en Eva als 
veroorzakers van dat ellendige virus van erfzonde, waarmee ze 
iedereen hebben besmet. Gods vreselijke toorn daarover, waardoor al 
die mensen naar de verdoemenis gaan, tenzij  die gestild wordt door 
een plaatsvervangend zoenoffer. Waartoe niemand in staat is, die niet 
én waarachtig God én waarachtig mens is. De enige die aan dat profiel 
beantwoordt is Jezus Christus en alleen Hij kan ons redden van Gods 
toorn.  
 
Van die geloofsdenkbeelden waarmee ik ben opgegroeid zijn de 
beeldhouwers bekend: Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus, met 
hun Heidelbergse Catechismus. Daarin staat achter bijna elke zin wel 
een verwijzing naar een Bijbeltekst. Dat vond ik er dermate  
overtuigend uitzien dat ik als catechisant grif geloofde dat het allemaal 
precies zo in de Bijbel stond. Zolang je maar gelooft dat het  
er zó en niet anders staat zul je ’t er ook in lezen. Pas veel later begon 
ik te ontdekken hoe de glazen van mijn Bijbelleesbril geslepen waren 
naar het recept van die beide Heidelberger opticiens, in een lange 
traditie van Calvijn en Anselmus, van kerkvaders en concilies.   
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Lang heb ik mij schuldig gevoeld dat zulke klassieke 
geloofsdenkbeelden hun betekenis voor mij hadden verloren. Vreemd 
eigenlijk, want ik wist natuurlijk best dat ook dogma’s, leerstelligheden 
en belijdenissen maar mensenwerk zijn. Pogingen om in gebrekkige 
woorden iets uit te drukken van het onuitsprekelijk geheim dat wij God 
noemen. Beelden, gemaakt om heel die verscheidenheid van het 
Bijbelse getuigenis toe te spitsen naar behoeften, trend en trant van tijd 
en cultuur waarin de beeldhouwers leefden. En met elke Bijbelse 
fundering van een bepaald geloofsleerstuk kan het zomaar gaan als 
met paaseieren: je vindt wat je eerst zelf had verstopt.  
 
Vertedering 
 
De grote omslag is bij mij begonnen toen ik, gaandeweg loskomend 
van oude beelden, steeds meer ging beseffen hoe Jezus van Nazareth 
als zoon van Israël en als Joodse rabbi in de traditie van Thora en 
profeten zijn volk opriep om de weg van de gerechtigheid te gaan. Hoe 
Hij door zijn leven en leer die weg begaanbaar heeft gemaakt, ook voor 
niet-Joden. Hoe Hij  in die zin voor mij dus die weg is. Ik realiseerde mij 
dat ik  door die anders geslepen glazen in mijn leesbril de Bijbel ook 
anders ging lezen. En ik kwam tot de ontdekking hoe ik veel van die 
oude beelden, zeg maar uit de Heidelbergse Catechismus, niet langer 
in de Bijbel terug las doordat ik ze er niet meer in las. Geloven 
veranderde voor mij van een verlossingsleer in een weg van bevrijding, 
gerechtigheid en vertrouwen  
 
Uit het paradijs van mijn schoolplein ben ik voorgoed verdreven. Ook 
die andere kinderbeelden heb ik achter me gelaten, hoewel ik er af  
 
en toe nog met vertedering en soms met ontroering naar kijk. Voor mij 
is het belangrijk de Bijbelverhalen zó gezien en verstaan te hebben, 
ook al lees ik ze nu anders. Zou het, denk ik soms, zoveel anders zijn 
gegaan bij die oude geloofsbeeldenmakers toen zij, reagerend op de 
filosofische vragen van hun tijd en cultuur, voor het onuitsprekelijk 
geheim dat ook zij ervaren hebben in God, die door Jezus zijn Vader 
werd genoemd, de beelden sneden die we sindsdien in dogma-steno 
aanduiden als drie-eenheid en tweenaturenleer? Ook 
geloofsdenkbeelden zijn niet meer dan gesneden beelden. Dus niet 
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vereren s.v.p., niet verplicht stellen als De Enige Waarheid, en zeker 
niet als een raster over de Bijbel leggen.  
 
Eén van de vele psalmversjes die ik op die oude school leerde 
opzeggen was Psalm 103. Vele jaren later, bij het zingen van die 
psalm, nu in de nieuwe berijming, raakten mij de woorden: Hij is een 
God van liefde en genade (…) / die ons niet doet naar alles wat wij 
deden, / ons niet naar onze ongerechtigheden / vergeldt, maar onze 
schuld heeft uitgewist. Als een bliksem sloeg het in: als dat zo is, dan 
zou God zichzelf toch niet serieus nemen door aan Zijn genade 
beperkende voorwaarden te gaan stellen, alsof eerst zijn eigen Zoon 
aan een kruis geslagen moet worden om Zijn toorn te stillen. Vanaf dat 
moment ging ik zien hoe dat Heidelbergse raster mijn verstaan van de 
Bijbel had beïnvloed en gemanipuleerd.  
 
Bron 
 
Wat is er gebleven, en door alle veranderingen heen misschien alleen 
maar sterker geworden? Het gebeurde tijdens een tocht in de Alpen. 
Plotseling zakte de bewolking en een uur lang kon ik weinig anders dan 
wachten tot de mist was opgetrokken. Toen de zon weer doorbrak, zag 
ik waar mijn pad verder ging. Over het woest stromend beekje dat ik 
moest oversteken hadden voorgangers gelukkig een plank gelegd. Ik 
probeerde ‘m even uit met mijn ene voet, en balanceerde er toen over. 
Ineens flitste het door me heen: “God is de bron van al ons 
vertrouwen.” Ook dat is een beeld, besef  
ik, maar één dat mij zeer kostbaar is geworden. Meer verlang ik niet. 
Ook al lijkt die bron soms droog te staan, daar zal ik het mee moeten 
doen.  

ds Henk Veltkamp  
 
(Overgenomen uit: Bewaren of wegdoen? Door Henk Veltkamp, in: 
Volzin, opinieblad voor geloof en samenleving, 27 november 2009) 
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Seniorenmiddag  
 
Op onze laatste middag in juni heeft ds Anton van Brussel boeiend 
verteld over zijn werk als gevangenispredikant. Jammer dat er deze 
keer maar zo weinig deelnemers waren. Misschien vanwege de zomer?  
We hopen na de zomer weer onze vertrouwde “volle bak” te hebben. 
Noteert u alvast de datum: dinsdag 21 september van 14 tot 16 uur in 
De Schakel. We krijgen dan een boeiende middag over molens, met als 
gast Erwin Janssen uit Eerde. Hij is praktiserend molenaar op de molen 
van Jetten in Uden en binnenkort - na de restauratie - ook op de 
St.Antoniusmolen in Eerde. Janssen is 43 jaar en komt uit een oud 
molenaarsgeslacht uit Midden- en Noord-Limburg. Ook bij hem stroomt 
het molenaarsbloed door de aderen. Dus volgde hij - naast zijn 
dagelijks werk als procesmanager automatisering en organisatie bij een 
Tilburgs bedrijf - diverse molenaarsopleidingen. Behalve gediplomeerd 
molenaar is hij inmiddels ook bevoegd instructeur voor het opleiden van 
nieuwe molenaars.  
Ook uit eigen ervaring zal Janssen ons dus komen vertellen over dat 
boeiende molenbedrijf door de eeuwen heen.  
Gasten en introducés welkom! Informatie bij mevr. Gerrie van Andel, 
tel. 350239.  
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Mededelingen  
ds. Dick van der Vaart 
 
 
 

Vakantie, tijd om even stil te staan. 
 

Rabbi Levi zag op straat iemand hardlopen en vroeg hem: “Waarom 
loop je zo hard?”Hij antwoordde:”Ik loop achter mijn geluk aan!” Rabbi 
Levi zei tegen hem:”Domme man, je geluk probeert je in te halen,maar 
je loopt te hard !  
 
 
Vakantie ,tijd om even stil te worden. 
 
“De stilte zingt u toe o Here !“  Met deze woorden begint  psalm 50. En 
ook Elia ontdekte toen hij zich verborg in de grot en God aan hem 
voorbijging terwijl hij zijn ogen bedekte met zijn mantel, dat God niet  
was in het  machtige gedonder van het onweer en ook niet in het 
geweldige geraas van een storm . God was in het suizen van een 
zachte stilte. In de stilte spreekt God tot ons. Maar in onze samen-
leving is het bijna nooit meer stil. Is het een wonder dat Gods stem 
nauwelijks kan worden gehoord?  
 
God spreekt in de stilte en Hij zegt ons onophoudelijk : “Je bent Mijn 
geliefde zoon. Je bent Mijn geliefde dochter ! “  Het universum is niet 
koud en onverschillig. Hij die het universum “ am innersten 
zusammenhält “  kent ons bij name en heeft ons oneindig lief. 
 

 
Kerkdiensten 
 
Op zondag 18 juli gaat mevr. Hanneke Beusekom, lekenvoorganger uit 
Veghel , bij ons voor. 
In de dienst in Veghel zal Sef Frencken, zoon van Luc en Karen 
Frencken worden gedoopt. 
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Vanaf 24 juli kerken we , zoals gewoonlijk in de zomer, om en om in 
Uden en Veghel. Vergeet niet om even uw Klankbord of de website ( 
gewoon Googelen Protestantse Gemeente Uden –Veghel en u komt er 
ook) te raadplegen 
 
Op 5 september vieren we startzondag, het begin van het 
aktiviteitenseizoen 2010/2011. Zangeres Daniëlle Sluymers zal voor 
ons zingen. Wim van  Hoek zal haar begeleiden op piano en orgel. 
Collega Henk Veltkamp en ik zullen samen in deze dienst voorgaan. Na 
de dienst organiseert de kerkgroep Jeugd een maaltijd voor jong en 
oud in het park.  (Zie hiervoor elders in dit Klankbord.) 
 
Op 12 september zal mevr. Lies Oosten voorgaan in Uden. Ds. Henk 
Veltkamp in Veghel. 
Een deel van de gemeente  is dan op kamp. 
 
In  de maand augustus ben ik met mijn gezin op vakantie. We 
kamperen in de Dordogne. Ds. Henk Veltkamp , Sanny Floor en Inge 
van Es zullen in die tijd voor mij waarnemen. 
 
Ik wens u allen een fijne zomer. Degenen die dat nodig hebben wens ik 
veel sterkte ! 
 
Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart 
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SAMEN ETEN = SAMEN DELEN 
 
Ook zin om met elkaar het 
nieuwe seizoen te 
beginnen? 
De kerkgroep Jeugd 
organiseert voor iedereen een 
picknick op de startzondag: 
5 september. 
We vieren het begin van het samengaan van 2 kerken en het begin van 
het nieuwe seizoen. 
Na de eredienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Om ongeveer 
12 uur vertrekken we met elkaar naar het park (bij slecht weer blijven 
we in de kerk). 
Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meeneemt. 
Het meegebrachte eten zetten we bij elkaar op tafel, zodat we het met 
elkaar kunnen delen en je ook iets van iemand anders kan proeven. 
We vragen u ook om zelf een kleedje mee te nemen en zo nodig een 
stoel. 
Wij zorgen voor drinken en tafels en indien nodig vervoer naar het park.  
Graag opgeven via de mail bij Ria de Ruiter r.de.ruiter@home.nl of op 
de intekenlijst die een aantal weken voor de aanvang in de kerken zal 
hangen.                                                

De kerkgroep Jeugd 
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Rommelmarkt Protestantse Kerk 
 

Lieve mensen, 
Op zaterdag 11 september 2010. vindt de rommelmarkt van de 
Protestantse Kerk weer plaats op het Meijerijplein te Veghel. Na het 
spetterende succes van vorig jaar gaan we nu op voor de 26e editie! 
 Natuurlijk is het niet mogelijk om een rommelmarkt te houden zonder 
verkoopbare spulletjes. Dus kijk nog eens op zolder of in de garage om 
te zien of u niet wat overbodige dingen heeft, die we kunnen verkopen 
op onze rommelmarkt. Net als vorig jaar hopen we dat er ook dit jaar 
veel spullen uit Uden zullen komen. 
  
Wilt u spulletjes ter beschikking stellen? 
Dat kan iedere dinsdagavond vanaf 8  juni t/m 31 augustus  van 
19.00 uur tot 21.00 uur in de grijze nissenhut aan de 
Lagelandstraat 10 Veghel. 
  
In de nissenhut staat elke dinsdag een team van vrijwilligers klaar om 
de spullen te sorteren. In verband met de hoge verwijderings-kosten 
worden witgoed, bankstellen, grote kasten, bedden, spiralen  
en matrassen niet aangenomen door het acceptatieteam. Zij 
beoordelen ook of de spullen verkocht kunnen worden op onze 
rommelmarkt. 
De opbrengst van de rommelmarkt wordt gebruikt voor onderhoud en 
inventaris van onze kerk en voor diaconale doelen.  
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0413-344030. 
Namens de evenementencommissie en met hartelijke groet, 

Andries Hofman 
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Het spoor bijster 
 
De laatste tijd is het voorgekomen dat een gastdominee één minuut 
voor de dienst onze kerk hijgend kwam binnenstormen met het excuus 
dat onze nogal excentrisch gelegen kerk moeilijk te vinden was. 
Onlangs was er zelfs een spreker op een door-deweekse avond die de 
taakgroep V&T in paniek bracht door een half uur te laat te komen.En 
wat moet je dan met een ongeduldig wachtende gemeente…… liedjes 
zingen.  
 
Nu krijg je tegenwoordig al gauw een navigatiesysteem cadeau bij de 
aanschaf van bijvoorbeeld een min of meer duur apparaat. Maar 
nee….. wij verslingeren ons niet aan nog meer luxe t.a.v. navigatie en 
blijven graag zelf de baas over het gaan langs “s Heren wegen”! 
Mijn vrouw is een absolute expert in het kaartlezen. Op reis gaat het 
daarbij zelfs om links-of rechts- om de kerk. Het heeft mij dan ook nogal 
wat echtelijke woordenstrijd gekost voordat ook wij ons laten leiden 
door een zekere Bram. 
Zelf gaf ik de voorkeur aan de stem van een charmante dame maar de 
keuze van mijn vrouw voor Bram moest ik laten prevaleren. Als dat 
hierbij blijft kan ik de zon best in het water zien schijnen.  
Al rijdend langs s’Heren wegen volgen we uiteindelijk de aanwijzingen 
van het navigatiesysteem. Zelfs in de binnenlanden van verre streken 
wordt ons in onze moedertaal verteld waarheen, waartoe !    Soms heb 
je even het gevoel dat een hogere macht ons naar het doel leidt.   “Het 
is een wonder in onz´ogen, maar wij doorgronden het niet”. 
Wist u overigens dat u zelfs de 63 voorgeprogrammeerde stemmen van 
het navigatieapparaat  kan vervangen door uw eigen  
stem !?....... Spiegeltje ,spiegeltje aan de wand ! 
Ons apparaat heeft zelfs een ingebouwde spraakcomputer zodat je met 
een flinke borrel op achter het stuur (foei!) niet van de wijs kan raken. 
 
Onze PR man en redactielid van dit blad verzorgt de Public Relations 
bij 6 omliggende boerencampings van Uden zodat ook  
vakantiegangers onze kerk weten te vinden, mits…….. u raadt het al -     
zij niet het spoor bijster raken. 
Daarom-  noteert u even de coördinaten van onze kerken- 
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Kerk in Uden-      N 51.66483  E 5.62794         ( In gr.min.sec. 
N.51.39.53/ E.5.37.40 ) 
Kerk in Veghel-   N 51.61615  E 5.54577         ( In gr.min.sec. 
N.51.36.58/ E.5.32.44 ) 
 
Van nu af aan weet een ieder feilloos onze kerk te traceren. 

 
Kees Nickel 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Man kent gehele Bijbel uit het hoofd 

De wandelende Bijbel wordt hij genoemd. Charles Matlock uit 
Savannah, Tennessee, heeft een fotografisch geheugen en dat heeft hij 
gebruikt om de Bijbel vrijwel geheel uit het hoofd te leren. Er ontbreken 
nog een paar passages, maar dat mag nauwelijks nog een naam 
hebben. En bovendien wordt daar nog aan gewerkt. Zeker 99 procent 
van de Bijbel kan Matlock nu letterlijk uit het hoofd opzeggen.  
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Charles Matlock is 59 jaar en heeft er meer dan 40 jaar voor nodig 
gehad om de Bijbel van buiten te leren. Als iemand een willekeurige 
passage noemt, kan Matlock de bijbehorende tekst geven. En op 
verzoek kan hij ook het complete Bijbelboek uit het hoofd opzeggen.  
 
"Ik ben hiermee begonnen toen ik een tiener was", vertelt Matlock. "Ik 
vertel andere mensen graag over Christus en over wat Hij heeft gedaan 
in mijn leven. De Bijbel memoriseren is daarvoor een fantastisch 
middel. Ik zit nooit verlegen om een tekst."  
 
Matlock, die inmiddels is gepensioneerd, is maar weinig thuis te vinden. 
Hij reist rond door het zuiden van de Verenigde Staten, en bezoekt 
kerken, ziekenhuizen, bejaardenhuizen of is zo maar op een straathoek 
te vinden. Altijd pratend met mensen over Jezus Christus. "Ik hoop 
zoveel mogelijk mensen tot Christus te kunnen leiden", zegt hij. "Dat is 
het allerbelangrijkste. Dat is het doel van waarom ik op aarde ben."  
 
(Bovenstaan bericht haalde ik uit de dagelijkse electronische 
nieuwsbrief met berichten over kerk en geloof in Nederland en 
wereldwijd. Geïnteresseerd? Kijk dan op www.cip.nl en meldt u gratis 
aan -  ds Henk Veltkamp)  

 
 
 
JEUGD PAGINA’S 
  
 

Vakantie…. 
 
Hallo allemaal,  
De deur van de school gaat voor 
een tijdje dicht. Dat gaat zo, elk 
jaar opnieuw. Elk jaar heeft een  
begin en een eind. 
En altijd weer gebeuren er wat leuke en minder leuke dingen. 
Dingen om te vergeten, dingen om te onthouden en dingen waarvan je 
nu niet weet dat je ze nooit vergeet. 



 
Klankbord juli/augustus 2010  

15 

En elk jaar ben je weer een beetje anders geworden: een beetje een  
ander mens dan voorheen. 
Want waar we samen zijn, daar leren wij altijd wat aan elkaar.  
 
Kindernevendienst  
Het is weer bijna vakantie! We mogen even lekker uitrusten en niets 
doen. 
Heel veel plezier en een goede vakantie en in september zien we jullie 
graag weer bij de kindernevendienst! 
 
Tienerkerk 
Verslag van de tieners: 
We gingen zwemmen in America met Emily, Bas, Maarten, Shi, 
Lisanne, Coen, Giel, Daan, Johan, Eline, Corine en Ria. 
Het was in een subtropisch zwembad in Centerparcs. Ze hadden er een 
hele leuke wildwaterbaan en nog veel andere dingen. Veel gelachen en 
gestoeid, kortom het was leuk.Aan het einde was er nog een around 
the world-tour van centerparcs. Het was het leukst  
toen we op de Zuidpool waren, toen kwamen de pinguins. Ze gingen 
een heel mooi liedje zingen over I’m a bird bird bird bird is a word. 
 
 
Ik geef de pen door aan…………. 
Iris bedankt voor je verhaal in het vorig Klankbord. Iris 
heeft de pen doorgegeven aan mw. Sloff. Hieronder 
volgt haar verhaal:  
 
Hallo allemaal, 
Met aandacht heb ik steeds de pennenvruchten gelezen van de jeugd 
in Klankbord. Ik heb daar de betreffende jongeren voor bewonderd. Ik 
kan me niet voorstellen, dat ik op zo'n jonge leeftijd iets op papier had 
kunnen zetten. Wij waren in onze tijd niet zo bijdehand. 
Nooit had ik verwacht daar  zelf voor in aanmerking te komen. Ik vind 
het leuk dat nu ook de ouderen aan de beurt zijn, dus moet ik er zelf 
aan geloven.  
Toen onze kleindochter mij vroeg de pen over te nemen, was mijn 
reactie: “Op mijn leeftijd (80 jaar) kan ik wel een boek schrijven.” 
Ik zal dat de lezers besparen. 
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Wat ik graag hier tot uiting wil brengen is, dat ik me nog steeds 
verwonder,  dat je hier in de kerkelijke gemeente zo snel en 
vanzelfsprekend in de kring wordt opgenomen. Wanneer je na zo  vele 
jaren altijd  dezelfde kerk hebt bezocht, zie je er tegenop om op oudere 
leeftijd in een andere gemeente te komen. 
Maar wat ons bindt, ons geloof in Hem, maakt het zo gemakkelijk 
elkaar te herkennen. Dit is toch zo belangrijk, het "samen gemeente 
zijn".  
Maar ik heb ook ontdekt, dat onze kerkelijke gemeente praktisch alleen 
bestaat uit "import", dus de meeste van ons zijn ook als vreemdelingen 
binnengekomen. 
Nu ga ik de pen doorgeven aan (voor velen van ons ex-computerleraar) 
Bob Wielick. 
Een hartelijke groet  Annie Sloff 

 

 
Namens de taakgroep Jeugd. 
Ria de Ruiter 

Fijne vakantie allemaal. 
 
 
 
 
 
 
 


