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UDEN 
 
zo. 12 sept. 10.00 u. mw. L. Oosten- Bouman 
zo. 19 sept. 10.00 u. ds. J. Adriaanse                       (Goudswaard) 
zo. 26 sept. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 03 okt. 10.00 u. Gezamenlijke dienst in Veghel 
zo. 10 okt. 10.00 u. mw. S. Floor – Prins 
zo. 17 okt. 10.00 u. ds. G.Jager                                     (Kampen) 
 

ZONDAG 5 SEPTEMBER STARTZONDAG 
gezamenlijke viering in Uden, aanvang 10.00 uur 

voorgangers: 
ds. Henk Veltkamp en ds. Dick van der Vaart 

viering Heilig Avondmaal 
Medewerking aan deze dienst: Daniëlle Sluijmers 

 
VEGHEL 
 
zo. 12 sept. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 
zo. 19 sept. 10.00 u. ds. B. Zoodsma                           (Eindhoven) 
zo. 26 sept. 10.00 u. mw. J.S.  van Beusekom – Hekman 
zo. 03 okt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  
zo. 10 okt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 17 okt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 
 

    
 

Van de redactie ........ 
 
Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op, zo ook voor de 
redactie van het Klankbord. Voor u ligt het eerste nummer van het 
nieuwe kerkelijk seizoen met  uitnodigingen om aan allerlei 
activiteiten mee te doen.  
Hebt u zich trouwens al opgegeven voor de picknick op 5 september 
(zie bladzijde 5)? 
 
De taakgroep Vorming & Toerusting (Uden en Veghel) heeft in een 
aparte bijlage alle programma’s voor het nieuwe seizoen vermeld. 
 
In juni 2007 was de redactie dringend op zoek naar een 
hoofdbezorger voor het Klankbord in Veghel. De heer en mevrouw 
Van Dijk stelden zich spontaan beschikbaar om deze klus te klaren. 
Deze taak wordt voor hen nu te zwaar.  
Het is een omvangrijke klus: de pagina’s moeten “geraapt”, 
gevouwen en geniet worden. Vervolgens worden de Klankborden bij 
de bezorgers afgeleverd. 
Voorlopig nemen Henny van Steenhoven en Lies Oosten dit werk 
over, maar als iemand zich spontaan aanmeldt, dan wordt hij of zij 
met gejuich ontvangen. 
Gerrie en Piet, langs deze weg alvast hartelijk bedankt voor jullie 
inzet. Op een nader te bepalen tijdstip zullen we jullie een passend 
afscheid geven. 
 
De redactie wenst u veel leesplezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Mededelingen  
ds. Dick van der Vaart 
 
 

 
Leiding van God in je leven? 
 
Een vraag die mij de laatste tijd bezighoudt is de vraag naar de 
leiding van God in mijn leven. Kan ik zeggen dat God mijn  leven 
leidt ? Hoe zou ik de leiding van God in mijn leven kunnen 
onderscheiden? Kan ik mij in mijn leven laten leiden door God ?  
Aan het eind van mijn levensreis  wanneer  ik het overzicht heb kan 
ik wellicht zeggen dat God me wonderlijk geleid heeft. Maar nu ben 
ik nog onderweg  en ken ik de weg nog niet.  Soms kom ik voor een 
splitsing te staan en moet ik kiezen: welke  kant zal ik opgaan? Op  
een dergelijk moment wordt de vraag naar de leiding van God 
actueel. 
Daarbij  mag ik niet verwachten dat er een Stem uit de hemel klinkt 
die mij klip en klaar zegt  welke weg ik  moet inslaan. Ik kies de 
situatie niet maar ik ben zelf wel degene die een situatie 
interpreteert.  Ik ben zelf degene die de uit deze interpretatie 
voortvloeiende keuzemogelijkheden bepaalt en op een rijtje zet.  
Ik ben zelf degene die uiteindelijk een keuze maakt. Maar blijft er 
dan nog ruimte over voor de leiding van God ? Kan ik in bepaalde 
gebeurtenissen richtingwijzers van God zien?  
Dat kan maar ik ben wel zelf degene die die gebeurtenissen zo 
interpreteert. Het zou echter een juiste interpretatie kunnen zijn. 
Hierbij gaat vertrouwen een rol spelen.  Je kunt nooit zeker weten of 
een bepaalde gebeurtenis  een vingerwijzing van God is  en je blijft  
 

 
altijd zelf verantwoordelijk voor een keuze   maar je mag er soms 
wel op vertrouwen dat het zo is. En wat kan ons uiteindelijk 
gebeuren ? “En niemand valt of hij valt in Gods hand. “  dicht Huub 
Oosterhuis.  Absoluut gezien kan ons niets gebeuren. 
 

Startzondag  5 september 
 
Dit jaar een bijzondere startzondag omdat zangeres Daniëlle  
Sluijmers  haar medewerking aan deze dienst zal verlenen. Ze zal 
o.a.  improviseren op een gedicht van Teresa van Avilla : “Ziel jij 
moet je zoeken in Mij en Mij moet je zoeken in jou. “  Wim van Hoek 
zal haar op het orgel begeleiden. Ze zijn al aan het repeteren.  We 
zullen  samen het avondmaal vieren. Samen met collega Veltkamp 
zal ik in deze dienst voorgaan.  
De kerkgroep Jeugd organiseert een lunch in het park. Deze lunch is 
niet alleen voor kinderen en jongeren maar ook voor volwassenen 
en ouderen ! 
Informatie hierover vindt u elders in dit Klankbord. Ga gezellig mee ! 
 
Zondag 12 september  zal mevr. Lies Oosten bij ons voorgaan.  
Een deel van de gemeente is dan op het SOW kamp in Heeswijk –
Dinther. 
 

V&T  programma 
 
Ingevoegd in dit Klankbord vindt u het programma van de  kerkgroep 
V&T. Er is hard aan gewerkt en het ziet er veelbelovend uit. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in één of meerdere activiteiten geef 
u dan s.v.p. zo spoedig mogelijk op. Voor de organisatoren is het fijn 
om te weten hoe groot de belangstelling voor een activiteit is.  
 
 Vriendelijke groet, 
 Ds. Dick van der Vaart 
 
 
 



 
 
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 
 

 
 
 
 

 
 

 
Mededelingen van 
ds. Henk Veltkamp 

 
 

 
Je ogen en je hart 
 
“Je ogen waren weer eens groter dan je mond,” 

zeggen we als kinderen hun bordje hebben volgeladen, maar het 
niet op kunnen. En niet alleen kinderen, maar ook grote mensen 
denken vaak dat ze gelukkig zullen zijn zodra ze hebben wat hun 
hart begeert.  

Deze zomer ben ik bezig geweest met het bijbelboek 
Prediker. In hoofdstuk 2 vertelt hij over een experiment, zelf 
uitgevoerd: wanneer ben ik gelukkig? Misschien wanneer ik alles 
heb wat mijn hart begeert? “Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze 
gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven.” 
Die ongebreidelde behoeftebevrediging bleek hem echter geen 
geluk op te leveren. Wel een afkeer van het leven.  
 Terwijl ik met Prediker bezig was, vond ik aantekeningen 
terug van een groepsgesprek dat ik eens leidde op de afdeling 
Psychiatrie van het Eindhovense ziekenhuis waar ik als geestelijk 
verzorger werkte. De namen van de deelnemers heb ik uiteraard 
veranderd. “Wat is geluk?” had ik die keer als thema voorgesteld.  

“Geluk is niet te koop,” zegt Anna. Daar zijn de anderen het 
mee eens. Ze hebben allemaal zo hun eigen ervaringen met de 
broosheid van geluk. “Vorig jaar dacht ik dat ik gelukkig was. Maar 
toen gebeurde er weer iets en was alles ineens weer anders.” 

“Ik ben nu zevenendertig,” vult Clair aan, “en al zeker dertig 
jaar daarvan op zoek naar geluk. Maar nog steeds heb ik het niet 
gevonden. Ik zal wel niet voor het geluk geboren zijn.” 

 
 



We zijn die middag met negen deelnemers. Geert is nog 
maar pas opgenomen en suf van de medicijnen. Heel anders dan  
Tim, die zo druk is dat hij geen vijf minuten stil kan zitten. Steeds 
staat hij op, gaat weg, loopt over de gang en komt dan toch weer 
terug. Met elkaar gaan we op zoek naar het geheim van geluk.  

“Was ik maar gezond,” zegt Wil, “dan was ik wel gelukkig.” 
Maar Nora vertelt over een goede kennis. “Die is al meer dan twintig 
jaar chronisch ziek. Aan huis gebonden. Vaak pijn. En toch straalt ze 
iets uit, ik wist er eerst geen goed woord voor, maar volgens mij is 
dat geluk.” Dus, concluderen we in de groep, kun je gezond zijn en 
gelukkig, maar ook gezond en ongelukkig; kun je ziek zijn en 
ongelukkig, maar ook ziek en gelukkig. “Net zo goed als je gelukkige 
en ongelukkige miljonairs hebt,” merkt Tim, die net weer binnen is, 
ad rem op.  

Maar ja, als het er dus niet zozeer op aankomt wat je hebt, 
wat is geluk dan? Peter, een veertiger die tot dat moment alleen 
maar verward en moeilijk verstaanbaar overal doorheen praatte en 
steeds door de anderen tot de orde geroepen moest worden, zegt 
ineens iets waar we allemaal stil van worden: “Je ogen en je hart.” 
“Leg eens uit?” vraag ik hem. “Nou, gewoon,” antwoordt Peter, nu 
helder en verstaanbaar: “het zit ‘m niet in wat je hebt, maar hoe je 
ogen zien en wat je hart daarmee doet.” 

“Precies,” reageert John, die vorige maand zijn leven 
absoluut niet meer zag zitten en er een eind aan probeerde te 
maken, “net wat Peter zegt: het zijn niet de omstandigheden, maar ‘t 
zit in wat je ziet, en kunt zien. Al is het maar even. Geluk wordt nooit 
je bezit. Maar die momenten, daar moet je zuinig op zijn. Voor als je 
het weer eens niet ziet.” 

Bij die laatste woorden schiet hij vol. Clair, die naast John zit, 
legt even haar hand op zijn arm. “Goed zo,” zegt mevrouw de Rooij. 
Ze is de enige die we allemaal met ‘u’ aanspreken. Ze is een eind in 
de zeventig en depressief. Ooit vertrouwde ze me toe dat ze vroeger 
heel gelovig was, maar dat God haar in de steek gelaten heeft. In de 
groep zegt ze zelden iets. Maar ze ziet alles. En wat ze feilloos 
registreert is zo’n kort moment van troost, zoals nu tussen Clair en 
 
 

John. Het doet haar hart zichtbaar goed, even licht haar depressie 
op.   

Nu weer terug naar die woorden van Prediker (2:10): “Alles 
wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart 
verlangde heb ik het gegeven.” Zijn dat de ogen en het hart waar 
Peter in mijn gespreksgroep op doelde? Ik denk van niet, want aan 
het einde van zijn indrukwekkende opsomming komt Prediker tot de 
conclusie van zijn onderzoek: het stelt allemaal niks voor. Of om 
hem letterlijk te citeren: “Maar toen ik alles wat ik ondernomen had 
nog eens in ogenschouw nam, zag ik in dat het allemaal lucht en 
leegte was, najagen van wind.”  

Tja. Geen conclusie om vrolijk van te worden, zouden wij 
zeggen. Maar Prediker knapt er niet op af. Integendeel, hij knapt er 
juist van op. Hoe dat kan? Dat hoort u 12 september om 10 uur op 
Hoofdstraat 53 te Veghel. .   

     ds Henk Veltkamp  
 

 
 

Oproep 
 
Graag nodig ik u als Klankbord-lezer(es) uit om te reageren op de 
volgende vraag: 
“Zou u mij iets willen vertellen, of een voorbeeld geven, over welke 
rol uw geloof speelt in uw leven, op welke manier uw geloof 
belangrijk is in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld voor uw 
levenshouding of levensinstelling? Bijvoorbeeld in het omgaan met 
degene(n) met wie u uw leven deelt, of met de mensen die op uw 
pad komen? Bijvoorbeeld in het werk dat u doet (of deed)? 
Bijvoorbeeld in de keuzen die u maakt?” 

U zou mij een groot plezier doen als u zou proberen om dat 
op te schrijven (en ik weet uit ervaring dat het niet zo makkelijk is) 
en mij dat per brief of e-mail te sturen.  
 Waarom ik u dat vraag? Omdat ik (ook uit ervaring) weet hoe 
belangrijk het is om dat met elkaar te delen. Ik ben op ’t ogenblik  
 
 



bezig met een nieuw boek van kerkopbouw-theoloog Henk de Roest 
“Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en  
buiten.” Mij trof het volgende citaat: “Er blijft niet veel over van het 
christelijk geloof en de christelijke traditie, wanneer de communicatie 
over wat mensen ten diepste in het evangelie en in mensen raakt, 
binnen de generaties en tussen de generaties stokt. Er blijft evenmin 
iets van over als kerkmensen op geen enkele manier aan elkaar of 
aan anderen kunnen vertellen dat zij iets van God merken in hun 
leven.”  
 Wat ik ermee ga doen? Graag zou ik uw reacties (uiteraard 
geanonimiseerd)  verwerken in een preek, en/of erover schrijven in 
het Klankbord. Ik denk dat we het geloofsgesprek met elkaar  
daarmee kunnen dienen. En mocht het echt niet lukken om ’t op te 
schrijven, belt u mij dan, zodat ik u kan interviewen.  
 En nu niet denken: laat een ander dat maar doen.  

 
      ds Henk Veltkamp  

 

Seniorenmiddag  
 
Op onze laatste middag in juni heeft ds Anton van Brussel uit Grave 
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, Hoofdstraat 53 Veghel. 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 proces-manager 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 kan Janssen ons dus vertellen over dat 
boeiende molenbedrijf door de eeuwen heen.  
Belangstellenden, senior en junior, hartelijk welkom! Informatie bij 
mevr. Gerrie van Andel  
 

Wijkkerkenraad Veghel 
 
Zoals beloofd nog een laatste verslag van mijn hand van de laatst 
gehouden kerkenraadsvergadering op 13 juli 2010. 
Omdat het een laatste vergadering was hadden we afgesproken de 
vergadering kort te houden en hebben  alleen die punten behandeld 
die nog nodig waren en die “apart” geregeld moesten worden 
 
We staan stil bij het feit dat we sinds 1648 een eigen kerkenraad 
hebben gehad, in het begin bestaande uit 5 personen uit Veghel en 
1 uit Uden. Met deze vergadering eindigt het bestaan als “solo” 
gemeente. 
 
Op 17 oktober a.s. willen we na de dienst een gemeente 
bijeenkomst houden waarin nog eens goed aangegeven wordt hoe 
we na de “fusie” als kerken Uden/Veghel  gaan werken. Misschien 
kunt u die datum alvast noteren? 
 
Tijdens de vredesweek wordt een project georganiseerd met als 
leidraad “Buurten voor Vrede” Elke gemeenschap nodigt 5 mensen 
die dan zelf iemand meenemen uit een andere (geloofs)cultuur. 
Waarschijnlijk hoort u hier via de diaconie meer over. 
. 
Als gespreksthema kozen we voor het vertellen van onze 
persoonlijke ervaringen als kerkenraadslid. Vragen o.a. ben je er  
rijker door geworden? Wat zijn de teleurstellingen? Vond je het 
zinvol?.... 
 
Als dank kreeg ik het boek van Hans Küng “Wat ik geloof” 



 
We hebben de vergadering besloten met een hapje en een drankje 
 
Vanaf september vergaderen we als 1 kerkenraad Uden/Veghel en 
zijn Edith Verver en Michel Spoelstra de beide sribae. 
Voor mij zelf is er een functie geschapen in de vorm van een soort 
“liaison”, contactpersoon en aanspreekpunt vanuit Veghel naar de 
kerkenraad toe. Ik hoop dat u mij zo nodig aanspreekt. 
 
Dank voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Lies Oosten-Bouman. 
 
 

Notarieel schenken aan plaatselijke gemeente. 
 
Sinds 2009 is het mogelijk om notarieel te schenken aan uw 
plaatselijke gemeente en/of diaconie via een akte voor Kerk in Actie 
of de Protestantse Kerk in Nederland.  (PKN). Notarieel schenken 
kan aantrekkelijk zijn voor onze gemeente, voor u en voor de  PKN, 
omdat de gift volledig aftrekbaar is voor de belastingaangifte. Dit 
houdt in dat u alle giften die zijn vastgelegd in een notariële akte, 
volledig van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt 
aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). Via Schenkservice 
op www.kerkinactie.nl/schenken kunt u uitrekenen wat uw voordeel 
hierbij kan zijn. 
 
In ruil voor een gift van € 100,00 per jaar aan de PKN/ Kerkinactie, 
verzorgen zij het opmaken van een schenkingsakte. Bovendien 
nemen zij de notariskosten voor hun rekening. 
 
Voor verdere informatie: kijk op bovengenoemde website of neem 
contact op met Piet van der Wilden. 
 
 
  
 
 

 
Rommelmarkt Protestantse Kerk 

 
Beste mensen, 
 
Natuurlijk heeft u er  naar uit gekeken, velen van jullie hebben 
bijgedragen, maar nu komt hij er dan eindelijk weer 
:  

DE JAARLIJKSE ROMMELMARKT WORDT GEHOUDEN OP 
ZATERDAG 11 SEPTEMBER a.s. 

 
Iedereen is van harte welkom om te kijken of er iets van zijn/haar 
gading bij is. Ook deze 26e (!) keer beginnen we om 9:00 uur en 
sluiten we om 15:30 uur.  
Het Meijerijplein voor onze kerk in Veghel zal deze dag weer bevolkt 
worden door meer dan 40 kramen met vele leuke spulletjes. 
 
Namens de evenementencommissie en met hartelijke groet, 
Andries Hofman 

 
 
Katholieke en Protestantse Hemels 
 
Luuk Kramer (fotografie) - Bernard Hulsman (tekst) 
-11 september t/m 14 november 2010 
 
Op zaterdagmiddag 11 september opent architect Cees Dam de 
expositie Katholieke en Protestantse Hemels in het Museum voor 
Religieuze Kunst te Uden. Achttien hemels omvat de tentoonstelling, 
achttien foto’s op groot formaat van koepels in kerkgebouwen, 
verspreid over het land. Achttien opnamen die de verschillen tussen 
de protestantse en katholieke hemel verbeelden. 
Katholieke en Protestantse Hemels is een project van 
architectuurfotograaf Luuk Kramer en architectuurrecensent voor het 
NRC Handelsblad, Bernard Hulsman. Zij werkten samen aan het 
boek Hollandse Hemels, uitgegeven door Architectura & Natura 



Amsterdam, dat tijdens de opening in het museum zal worden 
gepresenteerd. 
  
Tentoonstelling 
De foto’s werpen een nieuw licht op koepels in Nederlandse 
kerkgebouwen. Door het standpunt, recht van onder, zien wij de 
koepel in haar meest volledige gedaante, uitgestrekt in het vierkante 
of rechthoekige vlak. Tegelijkertijd zorgt de perspectivische 
vervorming ervoor dat het oog van de koepel nabij komt of juist wijkt. 
De koepel krijgt daarmee iets abstracts, iets onpeilbaars en 
benadert daarmee onze ervaring met de echte hemel boven ons. 
De foto’s registreren ook verschillen. Verschillen die verband lijken 
te houden met de denominatie van het gebouw: Protestantse 
koepels zijn overwegend sober, katholieke uitbundig. Op de 
tentoonstelling worden de volgende koepels getoond: 
Katholieke hemels: 1. Munster, Roermond. 2. Sint Petrus, Uden. 3. 
Heilig Naam van Jezus, Lierop. 4. Sint Nicolaas, Amsterdam. 5. Sint 
Catharina, Den Bosch. 6. Sint Jan, Waalwijk. 7. Sint Bavo, Haarlem. 
8. Sint Jacobus de Meerdere, Enschede en  9. Cenakelkerk, Heilig  
Landstichting. 
Protestantse hemels: 1. Koepelkerk, Renswoude; 2. Koepelkerk, 
Willemstad; 3. Koepelkerk, Smilde; 4. Oostkerk, Middelburg; 6. 
Mariakerk, Leiden; 7. Lutherse Kerk, Amsterdam. 8. Koepelkerk, 
Leidschendam en 9. Koepelkerk, Arnhem 
 
Boek 
Nederland staat niet bekend als een land van koepels. Toch  telt het 
een groot aantal koepels. Niet alleen in  kerken en moskeeën,   ook 
in  paleizen, passages, autoshowrooms, casino’s en gevangenissen 
zijn ze terug te vinden. Voor het boek is een selectie van veertig 
koepels gemaakt, die ieder apart zijn gefotografeerd en beschreven. 
Zij worden vooraf gegaan door een inleidend essay waarin de 
oorsprong, ontwikkeling en techniek worden geschetst. 
Hollandse Hemels, Luuk Kramer (fotografie) – Bernard Hulsman 
(tekst), Architectura & Natura,  Amsterdam  2010, Prijs  € 29,50 
 

 

Bidden  
 
Op 1 augustus vierden we onze gezamenlijke dienst in Uden. De 
preek ging over bidden. Nogal wat kerkgangers reageerden met 
herkenning, vooral op het laatste gedeelte van mijn preek. Dat ging 
over een uitspraak van Jezus die heel wat vragen bij ons kan 
oproepen:  

“Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, 
zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 
Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal 
worden opengedaan.” 

Maar al die onverhoorde gebeden dan? Wordt ons bidden 
wel ergens gehoord? Heel wat mensen zijn opgehouden met 
bidden. Teleurgesteld. verbitterd soms ook. “Ik heb gebeden dat de 
stukken eraf vlogen, maar het heeft nul komma niks geholpen.”  

Of hebben we wat Jezus zei niet goed verstaan? Zei Hij 
soms: vraag maar, en je zult krijgen wat je vraagt? Nee. Hij zei: 
“Vraagt, en aan jullie zal gegeven worden.” Wat dan? Dat zullen we 
wel zien. Misschien wel iets anders dan waar je om vroeg. 

Zei Jezus soms: Zoek, en je zult vinden wat je zoekt? Nee. 
Hij zei: “Zoek, en je zult vinden.” Wat dan? Dat zullen we wel zien. 
Misschien wel iets anders dan waar je naar dacht te zoeken.  

Soms lijkt de hemel wel van koper: je bidt en bidt, maar je 
gebeden lijken wel af te ketsen. Je klopt en klopt, maar de deur blijft 
gesloten. Kijk dan eens even achter je, of opzij: wie weet gaat daar 
wel een raam, of een luik, of een deur open. 

Of zonder beeldspraak: verhoring gaat zelden langs het 
weggetje dat wij alvast zo keurig voor God hadden uitgestippeld: 
Lieve Heer, kijk, ik had ’t zo gedacht: als u nu dit doet, en mij dat 
geeft, als u die daar nu even dit of dat laat doen … 

Natuurlijk: heel begrijpelijk,  heel menselijk. Alleen: het is 
geen bidden. Het is wensdenken. Bidden is niet vragen dat iets 
anders wordt. Bidden is veel méér dan vragen. Bidden is één en al 
oor worden om in de stilte God te kunnen horen. Je openstellen voor 
God, je laten invoegen in de richting van Gods rijk: Uw Naam worde  
 
 



geheiligd, uw Koninkrijk kome. Bidden is niet bedoeld om dingen te 
veranderen, maar om zelf veranderd te worden. 

Mag je dan niks meer vragen? Natuurlijk wel. Jezus geeft zelf 
de voorbeelden. Brood voor vandaag. Bevrijding van schuld. En leidt 
ons niet in verzoeking. Alleen: wat God met onze vragen doet, dat 
ligt buiten onze macht. En dat is maar goed ook.  

En tenslotte: wát God zal schenken is, heel verrassend, zijn 
Geest. Als ouders hun kinderen goede gaven weten te geven, zegt 
Jezus, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel de heilige 
Geest schenken aan wie hem erom vragen. Anders gezegd: God 
belooft ons: Ikzelf zal bij je zijn. Bidden is dus ten diepste je 
openstellen voor God. Vader, schenk ons uw Geest, zodat ons leven 
gericht mag zijn op het komen van Uw rijk.  
 

      ds Henk Veltkamp  

 
Kerstmarkt op zaterdag 18 december 2010 
 
Een nieuw kerkelijk jaar, waarbij de samenwerking tussen de 
wijkgemeentes van Uden en Veghel steeds duidelijker zichtbaar 
wordt, ligt voor ons. Een nieuw jaar met nieuwe ideeën, nieuwe 
vormen van samenwerking en nieuwe kansen. Een uitgelezen 
moment dus voor een nieuwe activiteit binnen de gemeente Uden-
Veghel. 
 
Zo’n nieuw idee is bijvoorbeeld om op zaterdag 18 december 2010 
in de kerk in Uden een gezellige Kerstmarkt te houden. 
Saamhorigheid en onderling contact zullen tijdens deze activiteit het 
hoofddoel zijn. 
Het leuke van de Kerstmarkt is dat iedereen – van jong tot oud – wel 
iets kan doen voor de Kerstmarkt. En ook dat het niet beperkt blijft 
tot één dag, maar dat er in de maanden ervoor al een hoop plezier 
beleefd kan worden. 
 
 
 
 

Zo willen we in het najaar (oktober en november) diverse creatieve 
workshops geven. U kunt daar gratis aan deelnemen, leert een 
leuke  
techniek en hebt een supergezellige middag of avond. Bedoeling is 
om de werkstukken die daar dan gemaakt worden, te verkopen op 
de Kerstmarkt. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als we als gemeente 
op deze manier wat extra inkomsten zouden kunnen verwerven.  
 
Muzikale gemeenteleden kunnen de Kerstmarkt komen opluisteren 
met sfeervolle kerstmuziek. Mensen die goed kunnen bakken 
kunnen een bijdrage leveren aan de gezelligheid door te zorgen 
voor iets lekkers bij de koffie.  
 
Als organisatiecommissie van de Kerstmarkt zijn we daarom op 
zoek naar mensen die: 

- in de maanden oktober en/of november een creatieve 
workshop kunnen geven; 

- aan één of meerdere workshops willen deelnemen; 
- muziek willen maken; 
- kerststukjes willen maken; 
- iets willen bakken; 
- achter een kraampje willen staan om spullen te verkopen; 
- willen helpen bij de catering; 
- kunnen zorgen voor ‘kerst’groen uit de tuin; 
- kerstspulletjes/kerstkaarten willen maken voor de verkoop; 
- oude kerstballen of kerstdecoratiemateriaal beschikbaar 

willen stellen; 
- potjes, bakjes, mandjes over hebben; 
- leuke (nog nieuwe) spullen hebben die gebruikt kunnen 

worden als prijsjes voor een verloting 
- nog meer leuke ideeën hebben; 
- enz. 

We zien uit naar uw enthousiaste reacties. U kunt een mail sturen 
naar het volgende e-mailadres: kerstmarkt@sowkerk-uv.nl,  

 

 
 



Aanzet start rouwverwerkingsgroep 
 
Als je partner je ontvalt verkeer je de eerste tijd in een soort roes. Je 
functioneert misschien zelfs wel op de automatische piloot. Je regelt 
de zaken die geregeld moeten worden en hebt het idee dat het 
allemaal niet waar is. Dan besef je dat het voor altijd is. Allerlei 
gevoelens bestormen je: wanhoop, boosheid, verdriet, schuld, 
machteloosheid, eenzaamheid, een leegte. Je reageert instinctief: je 
doet helemaal niks meer of je verliest je in je werk. Je gaat helemaal 
op in de herinnering of je zegt dat het allemaal wel meevalt.  
Je omgeving is er vaak sneller klaar mee. Want ‘het leven gaat door’ 
en ‘de tijd heelt alle wonden’. Makkelijk gezegd. Je stoort je er 
wellicht aan. Het gevaar bestaat dat je niet meer goed met je 
omgeving communiceert en dat je in een neerwaartse spiraal terecht 
komt. Mogelijk blijven daardoor ook mensen weg. 
 
Praten met lotgenoten leert dat je niet alleen staat in je verdriet. 
Aanzet (stichting voor Algemeen maatschappelijk werk) start 
maandag 13 september een rouwverwerkingsgroep waarin u op uw 
eigen manier leert het verdriet en gemis een plaats te geven. De 
groep bestaat uit 11  wekelijkse bijeenkomsten op de 
maandagavond van kwart voor 7 tot 9 uur ‘s avonds op het kantoor 
van Aanzet (De Misse 46, Uden). Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek 
plaats waarna u besluit of u deel wilt nemen aan de groep. 
 
Informatie en aanmelden kan via 
www.aanzet.nu 
 
 
 

 
 
 

 
 

JEUGD PAGINA’S   

  
Hallo allemaal, 
 
De vakantie is bijna afgelopen en binnenkort mogen we weer naar 
school. 
Ook in de kerk begint er weer een nieuw seizoen. Vanaf september 
zijn we samen met Veghel 1 kerk geworden. Dit betekent dat we ook 
de activiteiten zoveel mogelijk samen gaan doen. 
In Veghel en Uden blijft wel een kindernevendienst. De oppas gaat 
in Uden ook gewoon door en kan op verzoek ook in Veghel 
plaatsvinden. De tienerkerk is 1 keer per 14 dagen in Uden. Als op 
deze datum een gezamenlijke dienst in Veghel gepland is dan is de 
tienerkerk in Veghel. 
 
Gebedje:  
Goede God, 
Dank U wel voor de fijne vakantie, 
Grote mensen en kinderen zijn in de vakantie altijd zo vriendelijk 
tegen elkaar. 
Vreemde mensen zeggen elkaar goedendag. 
Kinderen die elkaar niet kennen spelen zo maar met elkaar, zonder 
ruzie te maken. 
Grote mensen zitten bij elkaars caravan of tent gezellig koffie te 
drinken. 
Mensen laten elkaar voor gaan. 
Niemand heeft haast. 
Heer, als we nu weer beginnen met ons werk en met school, 
laten we dan niet vergeten, hoe het in de vakantie was. 
Leer ons elkaar lief te hebben, leer ons vriendelijk te zijn tegen  
bekende mensen maar ook tegen vreemden. 
Altijd,en niet alleen in de vakantie. 
Amen.  
 
 
 
 



Kindernevendienst 
 
Hallo allemaal, 
Hebben jullie een leuke vakantie gehad en weer helemaal klaar voor 
een nieuw seizoen kindernevendienst? Wij wel, we hebben er weer 
zin in. 
 
 
Sleutels naar een warm hart 
 
Filippenzen 1:3-11  
Wat is dat: een warm hart? 
Het heeft met andere mensen om je heen te maken! 
Een warm hart is een hart dat niet alleen voor zichzelf klopt, maar  
ook voor andere mensen. 
We hebben een warm hart als we laten merken dat we van anderen 
houden. Hoe kunnen we dit laten merken? 
We kunnen proberen andere mensen te helpen, te delen, te zorgen 
dat iedereen het fijn heeft. 
 
God wil graag dat we een warm hart hebben voor elkaar. 
In de grote familie van God delen we bijzondere dingen met elkaar. 
We houden van dezelfde God, we zingen en bidden samen, 
we huilen en lachen met elkaar. 
We horen allemaal bij elkaar, we zijn als het ware verbonden met 
een warm hart.  
 
 

Tienerkerk 
 
Hallo tieners, noteer de volgende data vast in je agenda. 
26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 
5 december,19 december. 
 
 
 
 

Ik geef de pen door aan…………. 
Mw. Sloff bedankt voor uw verhaal in het vorig 
Klankbord. Mw. Sloff heeft de pen doorgegeven aan 
dhr. Wielick. Hieronder volgt zijn verhaal:  
 
 
En daar zit je dan met de (denkbeeldige) pen om iets te schrijven. 
Dat is in de jeugdrubriek, waar ik zelf al zo ver van ben verwijderd!  
Ik woon nu zo’n 43 jaar in Uden. Na mijn komst in Uden in 1967 
werd ik al gauw door ds. Gijsbers onder de vloer uit geplukt (Ik was 
met de verwarming bezig) met het verzoek om in de kerkenraad te 
komen.  
In die tijd startte het samenwerkingsproces van Ned. Hervormd en 
Gereformeerd, waar ik uitgebreid bij betrokken was. Bij de opening 
van het kerkelijk centrum in december 1982 heb ik Rinus van Peer 
geholpen met de tentoonstelling over de kerkgeschiedenis van onze 
protestantse gemeente en met het boekje “De banken zijn hard” dat 
hij geschreven heeft. Dat boeide mij zo dat ik later een film heb 
gemaakt. Thuis heb ik dan ook heel wat kerkelijke gegevens liggen. 
Want wist je dat….. 

� Langs de oude weg van Uden naar Veghel in Mariaheide 
een monumentje rechts van de weg staat dat herinnert aan 
de verdrijving van de Rooms Katholieken uit hun kerk in 
Veghel sinds de Vrede van Munster (1648).  

� Dat het kerkblad “Klankbord” al 40 jaar bestaat met dit kaft. 
Alleen de tekstletters zijn later wat veranderd. 

� Dat de Doe Mee Week in Uden het 30 jaar heeft 
volgehouden  

� Een paar eeuwen terug de Protestanten witte wijn bij de 
avondmaalsviering  gebruikten zoals in de RK kerk nog 
gedaan wordt.  Ik heb nooit kunnen achterhalen waarom het 
witte wijn was! 

� Dat voor de bouw van het kerkelijk centrum financiële acties 
zijn geweest waarbij o.a. badhanddoeken met de afbeelding 
van het kerkje in de Aldetiendstraat zijn verkocht. 

 
 



� Dat gemeenteleden vierkante meters grond voor de kerk 
konden kopen en daar een certificaat van kregen? Mijn 
stukje van 2 M2 ligt in het liturgisch centrum. 

� Dat het koor “Laudate Deo” in 1963 is opgericht.  
� "De gemeente Samen op Weg in Uden/Veghel 40 jaar 

geleden als eerste in Nederland met zo'n vergaande 
samenwerking is gestart?" 

 
De pen heeft weer een nieuwe bestemming gekregen. Emmie 
Andersen zal de pen van mij overnemen. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd. 
Ria de Ruiter 
 
 
 
 
 
 


