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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(oktober/november 2010) 
41e jaargang, nummer 8 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 21 november 2010 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 6 november 2010  
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com  

voor kopijadressen : zie laatste pagina 
 

 
 
UDEN 
 
zo. 17 okt. 10.00 u. ds. G. Jager                                    (Kampen) 

zo. 24 okt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 

zo. 31 okt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart                  doopdienst 

zo. 07 nov. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp         gezamenlijke dienst 
   Viering Heilig Avondmaal 

zo. 14 nov. 10.00 u. mw. I. van Es                             
 
 
 
VEGHEL 
 
zo. 17 okt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp                         doopdienst 

zo. 24 okt. 10.00 u. ds. A. Plaatzer 

zo. 31 okt. 10.00 u. mw. L. Oosten – Bouman 

zo. 07 nov. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Uden 

zo. 14 nov. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  
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Van de redactie ........ 
 
 
 
Nee, de plof die u hoorde op uw deurmat was niet de kerstuitgave 
van de Wehkamp, maar uw eigen Klankbord. In dit nummer veel 
verschillende onderwerpen, lees het eens rustig door. 
 
Zondag 3 oktober hadden we in Veghel een gezamenlijke dienst met 
Uden. 
Na de preek was er een presentatie van Nanda Michielsen, die op 
reis is geweest naar Kenia en daar heeft gewerkt met weeskinderen. 
Haar verhaal kunt u vinden op onze eigen internetsite 
http://www.sowkerk-uv.nl/nieuws.html  
Nanda heeft daar met relatief weinig geld heel veel kunnen doen. 
Petje af!!. 
Lees haar verhaal op onze site. 
 
Veel leesplezier! 
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UITNODIGING 
VOOR DE GEZAMENLIJKE 

(Uden –Veghel) GEMEENTEVERGADERING 
OP 18 NOVEMBER OM 20.00 uur 

in Uden 
 
Op deze vergadering gaan we samen kijken naar een  film getiteld: 
”Voor hen...een film met een missie“ die gemaakt is door het 
landelijk missionaire projectteam.   
Met deze film trok dit team het afgelopen jaar het  land door. 
In de film vertellen leden van de Protestantse kerk, van jong tot oud, 
waarom zij met plezier lid zijn van de kerk, wat ze in de kerk beleven 
en er voor waarden vinden.  
Zo’n film inspireert natuurlijk ook tot wensen, verlangens en 
gedachten over ons eigen kerk-zijn in Uden-Veghel.  
Daarover gaan we dan ook graag met elkaar in gesprek. 
 

U bent van harte welkom ! 
Namens de kerkenraad, 

ds. Henk Veltkamp en ds. Dick van der Vaart 
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Mededelingen van 
ds. Henk Veltkamp 

 
Uit de gemeente 
 
Op 30 augustus is Julian Hendrik geboren, zoon van 
Errol en Jolanda Britt – Broeks. Met zijn tweede 
naam is hij vernoemd naar zijn grootvader. 
Jolanda’s vader stierf heel kort na de geboorte van 
zijn kleinzoon. Leven en dood, zo dicht bij elkaar. 
Errol en Jolanda willen hun zoon graag laten dopen. 
Dat doen we op zondag 17 oktober.   

 
Maik Schijf (we zien hem geregeld bij ons in de kerkdiensten) heeft 
om de volwassendoop gevraagd. Hij bereidt zich sinds begin dit jaar 
daarop voor in privé-catechisatie bij mij. Begin dit jaar is hij in 
Bandung, Indonesië getrouwd. Zijn vrouw wacht sindsdien op 
toestemming om naar Nederland te mogen komen. 
 
.  

Buurten voor vrede 
 
 
Nee, uit onze gemeente liep het niet 
storm, ook al was het in onze eigen 
Schakel te doen. Gelukkig maar dat er 
naast ons drietal nog zo’n vijfentwintig 
andere Veghelaren waren, katholiek, 
moslim of hindoe. De Vredesweek 
vormde een goede aanleiding om elkaar 
wat beter te leren kennen. Pastoraal 
werker Antoon van der Steen liet ons 
eerst maar eens  
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aan elkaar vertellen waarover wij ons zoal ergeren.  
Alleen die vraag al ergerde sommigen. Wat zullen we nou krijgen? 
Zouden we elkaar niet beter kunnen vertellen waar we blij mee zijn? 
Maar Antoon hield voet bij stuk. Idealen zijn prachtig, als ze maar 
geen oogkleppen voor de werkelijkheid worden. Wat weten we 
eigenlijk van elkaar? En hoe zouden we elkaar écht kunnen 
waarderen, als we elkaar niet eens kennen?  
 
Daarmee begint het boeiendste deel van de avond. In kleine 
groepen - flink gemixt – vroegen we elkaar: wie ben jij? Waar ben je 
geboren? In wat voor gezin? Wat kun je vertellen over de rol die 
geloof bij jou thuis speelde? Speelt bij de keuzen die je vandaag 
maakt datgene wat je van huis uit meegekregen hebt een rol? Vertel 
daar eens wat over?  
Zo kwamen aan mijn tafel Irak, Suriname en Nederland samen. Vier 
mensen kregen voor elkaar een naam, een gezicht en een verhaal. 
Elkaar tegenkomen werd ontmoeten. Wij vieren vergeten elkaar en 
elkaars verhalen niet meer. Zo begint vrede. Ook in Veghel.    
 

 
Drie avonden Prediker 
 
Hoe langer je in het leven meeloopt, des te vaker doe je de 
onthutsende ontdekking hoe het kwaad vaak goede mensen treft, 
terwijl het de schoften van deze wereld voor de wind lijkt te gaan. Is 
God de regie kwijt? En maakt het eigenlijk wel wat uit hoe je leeft?  
Lastige en weerbarstige  vragen. “Hoe kan God dit toelaten?” Maar 
wie herkent ze niet? De schrijver van het Bijbelboekje Prediker 
twijfelt aan veel van wat in het geloof van zijn dagen als 
vanzelfsprekend werd aangenomen, en vraagt zich af: Wat is de zin 
van het leven? Van míjn leven? Ook die vragen herkennen we.   
Met elkaar lezen en bespreken we gedeelten uit Prediker. Drie 
avonden van 20.00 tot 22.00 uur. 
Donderdag 11 november in Veghel, de Schakel 
Donderdag 25 nov. in Uden, Samen op Weg kerk 
Donderdag 9 december in Veghel, de Schakel 
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Enkele deelnemers hebben zich al gemeld, maar nog te weinig. 
Aanmelding graag voor 1 november bij ds. Henk Veltkamp  
 

Kloosterweekend 18+ 
 
Je bent gedoopt, gaat wel of niet naar de kerk, en vraagt je af: wat 
houdt christelijk geloven nu in grote lijnen in? Wat betekent dat in en 
voor mijn leven? Wat wil ik ermee? En wat zijn mijn vragen daarbij? 
Met jongeren uit Uden, Veghel, Ravenstein en Lith trekken we ons 
binnenkort twee dagen terug in een klooster om daar geïnspireerd, 
creatief en vrolijk mee bezig te zijn. Het programma is inmiddels 
gemaakt door de beide Henken die dit weekend begeleiden:  
ds Henk van Tilburg en ds Henk Veltkamp. Van vrijdagavond 5 
november 19.00 uur tot zondagmiddag 7 november 16.00 uur 
verblijven we in Abdij Berne, Heeswijk.  
Heel recent moesten twee deelnemers afzeggen. We hebben dus 
twee plaatsen over. Laat deze kans niet lopen, want het wordt echt 
een bijzondere ervaring. Denk erover, en bel of mail mij snel voor 
meer informatie. 

ds Henk Veltkamp 
 
 

 
Gemeentevergadering op 17 oktober a.s. 

 
In het Klankbord van vorige maand vroeg ik u al om 17 oktober 
alvast in uw agenda te noteren. 
Die zondag houden we een laatste gemeentevergadering voor 
Veghel als “solo”gemeente. 
U hoeft niet bang te zijn dat we u een hele middag vast houden met 
allerlei bijzonderheden. 
Het lijkt ons als kerkenraad nuttig om, nu de fusie in september 
officieel ingegaan is, u goed te informeren over hoe we samen 
verder gaan, wat er anders wordt (verandert er eigenlijk wel iets?). 
Hoe ziet de kerkenraad er nu uit? Wie zit er in? Wie kunnen we in 
Veghel zonodig benaderen of moet alles via Uden geregeld worden? 
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Wat zijn in grote lijnen de plannen voor de toekomst? 
Hoe willen we onze eigen identiteit behouden? 
Misschien hebt u zelf  ook vragen, dan is er de 17de uiteraard 
gelegenheid om die te stellen. 
De vergadering wordt na de dienst gehouden en  natuurlijk na het 
nuttigen van een kop koffie; waarna we u willen vragen weer in de 
kerk te gaan zitten, omdat er ook voor de lunch gedekt moet worden. 
De vergadering zal worden geleid door Andries Hofman en ds. 
Veltkamp. 

MOGEN WE DE 17de OP U REKENEN? 
 

Namens de kerkenraad, Lies Oosten-Bouman. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kerstmarkt op 18 december in Uden 
  

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering werd mij gevraagd 
mensen te vragen die mee willen werken aan de organisatie van dit  
evenement. Hetzij als hulp bij het opzetten ervan, hetzij in een 
creatieve vorm als daar zijn : kerststukjes maken, kaarten maken,  
kerstballen schilderen, kerstversiering zelf maken en wat dies meer 
zij. 
 
Vindt U het leuk om mee te doen, meldt U aan bij mevr.Edith Verver 
in Uden tel. 25 40 78, u kunt eventueel ook mij bellen. 

Lies Oosten. 
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Een huis voor de ziel 
 
In de zomer groeit en rijpt het graan, waar we weer een jaar lang van 
moeten leven. Zo beleefde ik de afgelopen maanden ook als een 
periode van bezinning op waar het nu ten diepste om gaat, als wij 
samen kerk zijn. Stel je aan tien van ons de vraag: “waarom kerk?”, 
en je krijgt gegarandeerd tien verschillende antwoorden. In elk geval: 
tien verschillende accenten. Toch zullen velen de vergelijking met 
het graan herkennen: je hoopt van de kerk het geestelijk voedsel te 
ontvangen om elke dat uit te leven.  
Praktisch theoloog Henk de Roest, die ook onze jonge predikanten 
opleidt, schreef (opnieuw) een inspirerend boek over de kerk. Hij 
noemde het “Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor 
binnen en buiten.”  
 
 

Mededelingen  
ds. Dick van der Vaart 
 
Al het lijden is verwarring. 
 
Verwarring is je verzetten tegen wat is. 
Als je volmaakt helder bent, is wat er is 
wat je wilt. 
Dus als jij iets anders wilt dan er is, 

       kun je weten dat je verward bent. 
                                Uit: A thousand Names for Joy door Byron Katie 
 
Deze tekst, afkomstig  uit de boeddhistische traditie,  roept bij mij het 
christelijke spreken over de voorzienigheid op. In zondag 10 van de 
Heidelberger Catechismus staat dat wij mogen geloven dat alles ons 
als(!) uit Gods vaderlijke hand toevalt. N.B. er staat niet voor niets 
“als”. De schrijvers zijn zich er van bewust beeldspraak te gebruiken. 
Wat baat ons dit geloof ? vragen de schrijvers. Om in voorspoed ,  
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gezondheid en geluk dankbaar te zijn en in tegenslag, ziekte en 
ongeluk geduldig. 
Deze woorden zijn bedoeld om mensen te helpen om staande te 
blijven in het wisselvallige leven. 
Door de tijdgenoten van de schrijvers (16e eeuw !) werden hun 
woorden nog wel begrepen maar door latere generaties werden ze 
dikwijls misverstaan waardoor hun woorden beklemmend gingen 
werken. Men ging ze zo interpreteren alsof ziekte, armoede en 
ongeluk Gods wil waren en hen door God werden aangedaan. God  
werd gezien als een Almachtige Al-beschikker als een supermens 
als een Persoon.  Aan Zijn wil kon je je slechts onderwerpen. Zo 
bedoelden de schrijvers van de Heidelberger Catechismus het  
echter niet. Ze bedoelden de mensen te bevrijden van een uitputtend 
maar zinloos gevecht tegen wisselvalligheden van hun leven.  
 
Wanneer lijden het mens treft dan is het moeilijk bijna onmogelijk  
om dat te aanvaarden. 
 
Je bent dan geneigd om boos te worden of in een slachtofferrol te 
schieten  of het lijden te ontkennen. Maar daarmee schud je het niet 
van je af. Door het te beschouwen ALSOF het  uit Gods vaderlijke 
hand komt relativeer je het lijden want je beschouwt het als eindig. 
Heeft God niet beloofd onder de mensen  te komen wonen en alle 
tranen van hun ogen af te wissen en de dood te overwinnen zodat er 
geen geween en gerouwklaag meer zal zijn ? ( Openbaringen 21) 
Het beschouwen van het lijden in dit perspectief maakt het 
vergankelijk en daardoor kun je je strijd ertegen opgeven . Je bent 
daardoor nog niet verlost van het lijden maar wel van het onnodige 
lijden bovenop het lijden n.l. het lijden dat door het verzet ertegen 
veroorzaakt wordt ( de boosheid, slachtofferrol of ontkenning. ) 
 
Een paar keer hebben  mensen die in onzekerheid  leefden of ze 
zouden genezen van een ziekte of eraan zouden overlijden tegen 
me gezegd: “Wat de uitkomst ook zal zijn. Het is goed !“  
Ze konden hun situatie aanvaarden zoals die was. Die aanvaarding 
was geen doffe berusting of onderwerping aan de wil van een  
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Almachtige beschikker maar een actief beamen :  “Zo is het en zo 
moet het zijn en zo is het goed !“ Wilden ze niet beter worden? 
Jawel! Graag zelfs. Maar die wens stond de aanvaarding van het 
tegendeel niet in de weg. 
Zelf ben ik deze levenshouding gaan ervaren  als een mogelijkheid 
die mij veel onnodig lijden kan besparen. Want:  wat steek ik veel 
energie in verzet ! Deze mogelijkheid is geen norm waar we aan 
moeten voldoen of ideaal waar we naar moeten streven. Het is een 
geschenk dat ons ten deel kan vallen. 
Ik geloof niet dat God mij mijn lijden laat overkomen. Ik beschouw 
het ook niet  bij wijze van spreken als komend uit Zijn hand. Maar die  
levenshouding die achter deze woorden verborgen is ervaar ik als 
bijzonder heilzaam. “Beveel gerust uw wegen al wat u het harte  
deert de trouwe hoede en zegen van Hem die het al regeert.“ Ik vind 
het een prachtig gezang waarvan de melodie precies weergeeft wat 
ik bedoel maar ik over de woorden niet al te lang moet nadenken 
terwijl ze me toch zeer dierbaar zijn.  
 
Overigens hoef en  kun je gevoelens van boosheid, slachtofferschap 
of ontkenning niet voorkomen of uit de weg gaan. Je moet er 
doorheen. En kom je er niet doorheen dan hoeft dat helemaal niet te 
betekenen dat je er in bent blijven steken. Ook tegen deze 
gevoelens kun je zeggen: “Zo is het !“  Ten slotte: er is lijden dat zo  
groot is dat het bovenstaande er niet voor geldt. Daarvoor  kunnen 
we slechts het hoofd eerbiedig buigen en zwijgen. 
 
 
Kerkdiensten 
Op zondag 31 oktober hopen we Niels van Heezik, zoon van  Wim 
en Rolien van Heezik te dopen. 
 
Afscheid Jan Peene als organist 
Op 31 oktober  hopen we in de kerkdienst  afscheid te nemen van 
Jan Peene die vele jaren  als organist aan  onze gemeente 
verbonden is geweest.  Dit vanwege zijn verhuizing naar 
Winterswijk.  
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Jan zal in deze dienst natuurlijk zelf achter het orgel zitten. We 
zullen zijn spel zeer missen. Hij is een begenadigd organist die zeer 
complexe muziek moeiteloos lijkt te kunnen spelen. De  
gemeentezang begeleidde  hij altijd op lichte, warme wijze.  Ook 
voor een huwelijks- of uitvaartdienst konden we een beroep op hem 
doen. Jan alvast onze hartelijke dank voor al die jaren trouwe dienst!  
 
 
Vorming & Toerusting 
� Hebt u zich al aangemeld voor de avonden over Prediker die 

collega Henk Veltkamp zal geven op 11 november, 25 november 
en 9 december ? Zie voor info het programmaboekje van V&T of 
op de website van de kerk. 

� Elders in dit Klankbord vindt u nadere informatie over het 
meevieren van de Byzantijnse liturgie in de Abdij van de broeders  
van Eikenburg in Eindhoven. Meldt u s.v.p. aan wanneer u mee 
wilt gaan !                       

 Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart 

 
Uit de kerkenraad 
  
Op 5 september jl startte het nieuwe kerkelijke seizoen enthousiast 
met een feestelijke dienst, gevolgd door een gezellige picknick onder 
het motto ‘samen eten = samen delen’, die werd georganiseerd door 
de kerkgroep jeugd. Er deden veel mensen aan mee uit zowel Uden 
als Veghel en het was gelukkig prachtig weer. Het was dan ook een 
zeer geslaagde activiteit.  
De meeste kerkgroepen en commissies zijn daarna weer aan de 
slag gegaan en er is dan ook al  weer heel wat vergaderd. Ook de 
kerkenraad Uden-Veghel heeft op 30 september jl. haar eerste 
vergadering gehouden. Deze keer vergaderden we in de Schakel in 
Veghel. Het is de bedoeling om beurtelings in Veghel en in Uden te 
vergaderen, dus mocht u eens aanwezig willen zijn bij een 
kerkenraadsvergadering, kijk dan even van te voren waar deze 
gehouden wordt. 
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De agenda voor deze eerste vergadering was schrikbarend lang en 
ook de hoeveelheid bijbehorende stukken was enorm. Gelukkig 
konden alle punten, onder voorzitterschap van Andries Hofman, op 
een goede manier besproken worden en werd het toch geen 
nachtwerk. Dat er zoveel te bespreken was heeft enerzijds te maken 
met de nieuwe situatie van de samenvoeging van Uden en Veghel, 
en anderzijds natuurlijk gewoon omdat al het kerkenwerk aan het 
begin van het seizoen weer opgestart gaat worden. 

 

De belangrijkste punten uit de vergadering: 
� Het dienstverband van ds. Henk Veltkamp met de gemeente 

Uden-Veghel wordt met een jaar verlengd. Zowel de kerkenraad 
als ds. Veltkamp zijn hier erg blij mee. In de maanden juli en 
augustus zijn de kerkrentmeesters en voormalig scriba van de 
AKR, Mies Smit, druk bezig geweest om alle formele stappen te 
nemen die hiervoor nodig waren. Nu is het definitief en Andries  
overhandigde aan ds. Henk Veltkamp de formele ‘verlenging 
aanstellings’-brief. Elders in dit Klankbord treft u hierover een 
stukje van Andries Hofman aan.  

� Bij de ingekomen post was dit keer onder andere een brief van 
de kinderen van de kindernevendienst-Uden, waarin ze vragen 
of er dit jaar gekleurde ballen in de kerstboom kunnen komen. 
En ze vragen of ze mogen meehelpen om de kerstboom te 
versieren. De kerkenraad vindt het een erg leuk idee. We gaan 
er dan ook voor zorgen dat dit mogelijk wordt. 

� De predikanten hebben een ‘concept-predikantprofiel’ gemaakt. 
In dit stuk wordt een overzicht gegeven van de predikantstaken, 
zoals die nu in onze gemeente verricht worden. Om voorbereid 
te zijn op de situatie dat de gemeente Uden-Veghel  nog maar 
één fulltime predikant heeft is het goed om nu alvast na te 
denken over dat takenpakket. De kerkenraad heeft de 
Commissie Toekomst IV gevraagd om hierover met de 
predikanten te gaan praten en om dan met een voorstel te 
komen.  

� In het najaar zijn een drietal bijzondere vergaderingen gepland. 
De eerste is op zondag 17 oktober a.s. Dan zal na de dienst, de  



______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  oktober/november 2010 13 

 

laatste gemeentevergadering van de gemeente Veghel 
gehouden worden. Op zaterdag 13 november 2010 heeft de 
kerkenraad een bezinningsbijeenkomst. We gaan dan naar 
aanleiding van een video nadenken over de vraag ‘Hoe kun je 
missionaire gemeente zijn?’ Wat willen we als gemeente 
doorgeven aan de volgende generatie(s) en aan de mensen 
buiten de kerk. Voor we die vraag kunnen beantwoorden moeten 
we bij onszelf te rade gaan waardoor wij zelf geïnspireerd 
worden.  

� Dan volgt er op donderdag 18 november 2010 een 
gemeentevergadering over ditzelfde onderwerp en in deze 
vergadering doet ook het College van Kerkrentmeesters verslag 
van het jaar 2009. Noteert u deze datum vast in uw agenda? 

� Op zaterdag 18 december 2010 wordt er in  Uden een 
kerstmarkt georganiseerd. Het belooft een hele gezellige dag te 
worden. Er zijn al heel wat mensen met de voorbereidingen 
ervan bezig en in dit klankbord vindt u een bijlage met meer 
informatie. Ook zit daar een overzicht bij van de diverse 
workshops waarvoor u zich kunt opgeven. Doet u dat vooral!  

� De vertegenwoordigers van de kerkgroepen vertelden waar ze 
op dit moment mee bezig zijn.  

� Om een voorbeeld te geven:de kerkgroep Pastoraat is al weer 
bezig met de voorbereiding van de huiskameravonden. Het 
College van Kerkrentmeesters werkt reeds aan de begroting 
voor 2011 en de kerkgroep V&T heeft wat tegenslag door ziekte 
om het aangeboden programma doorgang te laten vinden. Zij 
zoeken naar oplossingen hiervoor. Het zou te ver voeren om 
alles te noemen wat ter tafel kwam.  

 

Hoewel het voor iedereen wat onwennig was om in deze 
samenstelling en met zo’n grote groep te vergadering, was na afloop 
iedereen positief. Het biedt dan ook alle vertrouwen voor de 
toekomst. 

 Edith Verver, Scriba   
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Viering van de Byzantijnse liturgie op Eikenburg in Eindhoven. 
 
Bij het woord “oecumene” denken we vaak spontaan aan oecumene 
met de Rooms Katholieke kerk en aan de viering van de mis volgens 
de Romeinse ritus. Behalve de Romeinse ritus kent men binnen de 
Rooms-Katholieke kerk ook nog de Byzantijnse ritus of de ritus van 
de Oosterse kerk, waarin onder andere "iconen" een belangrijke rol 
spelen.  
In de kapel van de Broeders van Liefde op het landgoed Eikenburg 
in Eindhoven wordt op iedere eerste zondag van de maand zo'n 
Goddelijke Liturgie van de Byzantijnse ritus binnen de R.K. kerk 
gevierd. Deze stamt uit de vierde eeuw en draagt nu nog de zuivere 
spiritualiteit van de eerste christenen van het Oost – Romeinse 
keizerrijk. Iconen en een iconostase zijn de meeste bekende 
manifestaties van deze liturgie die nog de rijke pracht van een 
keizerlijke plechtigheid draagt. Kenmerkend voor deze liturgie is de 
eerbied voor de hoge Heiligheid van de  Heer en de vele litanieën,  
die  door het koor gezongen worden, dat dan ook een belangrijke 
functie binnen deze liturgie heeft.  
 
In het programma van de kerkgroep V&T  dat via het klankbord 
verspreid werd stond te lezen dat wij door de  heer Piet Al, emeritus 
abt van het Norbertijnerklooster in Heeswijk uitgenodigd werden om 
een dergelijke Byzantijnse viering mee te maken. Helaas is Vader 
Piet op 22 augustus overleden. Een beminnelijk en zeer geleerd 
mens ging van ons heen. 
Dankzij mevrouw Netty Dankloff, lid van de Gruzínskaja 
Gemeenschap in Eindhoven en tevens lid van het Slavisch-
Byzantijnse koor van die gemeenschap kan ons bezoek aan de 
kapel op Eikenburg toch doorgang vinden, zij het op een andere 
datum.  
We worden allen van harte uitgenodigd om op zondag  7 november 
om 11.30 uur de Goddelijke Liturgie op Eikenburg mee te komen 
vieren. Vader Harrij Sterenberg zal in deze Liturgie  voorgaan.  
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Op woensdag 3 november zullen Netty Dankloff en haar man Frank 
Dankloff  (zo mogelijk zal ook de heer Sterenberg daarbij aanwezig  
zijn) ons ter voorbereiding op dit gebeuren iets komen vertelllen over 
de opbouw van de Byzantijnse liturgie en de daarbij behorende zang 
en iconen, zodat wij op zondag 7 november nog meer kunnen 
genieten van dit toch wel indrukwekkende gebeuren.  
Verder kunt u het beste deze liturgie en alles wat erbij hoort tot "de 
meerdere eer en glorie van de Heer" gewoon over u heen laten 
komen en daardoor het gevoel krijgen enige tijd even in de hemel te 
vertoeven zonder alle aardse zorgen en bekommeringen, aldus 
mevr. Dankloff. 
 
U bent van harte uitgenodigd voor woensdag 3 november om 20.00 
uur in het Protestants Kerkelijk Centrum van Uden en voor zondag  
7 november om 11.30 uur in de kapel van de Broeders van 
Eikenburg, Aalsterweg 289, Eindhoven. Vervoer kan worden 
geregeld. Daarvoor s.v.p. zo spoedig mogelijk u aanmelden bij  
ds. Dick van der Vaart tel. 0413 – 24 66 34  
e-mail: ds.dickvandervaart@kpnmail.nl 
 
Verlenging dienstverband ds. Henk Veltkamp 
 
De kerkenraad heeft in mei van dit jaar het verzoek gedaan aan het 
College van kerkrentmeesters om de onderzoeken of er ruimte is om 
het dienstverband van ds. Henk Veltkamp te verlengen met 1 jaar tot 
aan zijn emeritaat, oftewel tot eind juni 2012. We zijn blij u allen te 
kunnen meedelen dat na de positieve uitkomst van het financiële 
onderzoek er ook een solvabiliteitsverklaring is afgegeven door het 
RCBB (Regionale College Behandeling Beheerszaken) en dat ook 
de Classis Den Bosch heeft ingestemd met de verlenging van het 
dienstverband met Henk Veltkamp. De tijd die we hebben zullen we 
gebruiken om samen de toekomst van onze kerk verder vorm te 
geven. Wij zijn in ieder geval blij dat we ds. Henk Veltkamp nog 1 
jaar langer in ons midden hebben! 

Met hartelijke groet, Andries Hofman,  
voorzitter kerkenraad  
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Een gebed gaat de wereld rond 
 
Vorige maand eindigde ik een preek over Prediker (“voor alles wat 
gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel”) 
met een gebed dat al vele jaren in mijn rugzak zit:  

“God, geef me de rust om te aanvaarden wat ik niet 
veranderen kan; 
de moed om te veranderen wat ik wél veranderen kan; 
en de wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te 
maken.” 
 

Het is, vermoed men, de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr 
(1892-1971) die het rond 1934 schreef voor een preek. Daarna werd 
hier en daar in tijdschriften geciteerd, en zo begon dit korte gebed 
aan een wereldwijde tocht die tot op vandaag voortduurt. Het werd  
en wordt bijvoorbeeld veelvuldig gebruikt in bijeenkomsten van de 
Anonieme Alcoholisten.  
Op verzoek neem ik het hier in ons Klankbord op.  
De originele tekst luidt:  

 
 

ds Henk Veltkamp  
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11 september 2010 Rommelmarkt in Veghel 
Na 5 dagen regen was zaterdag 11 september een wonderschone 
zonovergoten dag. Echt een dag om naar de rommelmarkt te gaan 
en gelukkig hebben velen dat ook gedaan, 614 om precies te zijn. 
Nu ik dit schrijf, zondag 12 september regent het weer de gehele 
dag en bedenk ik me hoe anders het gisteren had kunnen zijn: die 
zon gisteren was werkelijk een godsgeschenk.  
 
Het was de 26e keer dat het Meijerijplein in Veghel bevolkt werd 
door 30 marktkramen en vele vrijwilligers. Samen stonden we 
wederom sterk voor onze kerk. Na weken inzamelen in de loods was 
het vrijdagavond dan zover: de vrachtwagen werd volgeladen met  
spullen en het plein voor de kerk werd opgebouwd met de 
marktkramen.  
Zaterdag ochtend om 5:45 uur stonden de eersten alweer klaar om 
de vrachtwagen uit te laden. De hele dag is er goed verkocht en we 
kregen ook nog even "hoog bezoek": de wethouder Annemieke van 
de Broek kwam namens het college van burgemeester en 
wethouders op de markt en maakte duidelijk dat Veghel trots is op 
dit evenement dat toch weer elk jaar door de protestantse gemeente 
tot stand wordt gebracht.  
Gedurende de dag zagen we vele bekenden op de markt, 
aangetrokken door de ervaring van vorige jaren van een kwalitatief 
goede rommelmarkt in een goede sfeer.  
 
Tijdens de weken van het verzamelen van alle spulletjes viel het op 
dat Uden en Veghel steeds dicht naar elkaar toe groeien: uit Uden 
komen er steeds meer verkoopbare spullen en de nissenhut was dit 
jaar weer voller dan de jaren ervoor.  
Na afloop van het verkopen werd er opgeruimd en kon het tellen van 
de opbrengst beginnen. Uiteindelijk bleek dat dit jaar wederom een 
record was neergezet:  
€ 5.285,91 !! (2009: € 5.228,44; 2008: € 4.295,51; 2007: € 4.635,12). 
Blijkt maar weer dat zelfs in deze tijd van marktplaats en e-bay er  
ook nog goed geld verdiend kan worden als we de handen ineen 
slaan! 
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Ook volgend jaar hopen we weer te kunnen rekenen op velen van 
u, want zonder de inspanningen van alle vrijwilligers; is de 
rommelmarkt niet te organiseren. 
Nogmaals bedankt namens de evenementencommissie, 

Andries Hofman 
 

 
 

Samen eten = samen delen 
Op de startzondag was er een picknick georganiseerd door de 
Kerkgroep Jeugd. En wat hadden we het weer toch niet mooier 
kunnen organiseren! En dan bedoel ik het mooie weer: de zon. Een 
prachtige mooie na-zomermiddag om te kunnen picknicken, het was 
ons allen gegund! Toeval?  
Een ieder had uiteenlopende lekkernijen meegenomen: broodjes 
met diverse soorten beleg, salades, soep, scones, ontbijtkoek, 
pannenkoeken, druiven, aardbeien, wraps met zalm of andere 
lekkere vulling. Het was echt overheerlijk allemaal.  
Voor een ieder was er ook iets te drinken, en de mensen hadden zelf 
een kleed of een stoel meegenomen om even lekker te kunnen 
zitten op het grasveld. De kinderen konden na het eten lekker spelen 
op het veld, en hadden gezelschap aan elkaar. Veghel en Uden… 
samen!  
Heel gezellig, en zeker voor herhaling vatbaar. Op de site van de 
SOW kerk zijn een aantal leuke foto’s te bezichtigen. 

 
 
 
 
 

SOW Kamp 2010 
Men zegt wel eens: Weer of geen weer….. (in dit geval)… we gaan 
op kamp. 
Het kamp van de kerk, en ja: we hadden ook weer en geen weer. 
Zon en warm, en een dag regen.  
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Vrijdagmiddag en avond stond in het teken van opbouwen, elkaar 
weer ontmoeten, bijkletsen tijdens het bami en pannenkoeken eten,  
veel vakantieverhalen aan elkaar vertellen en deze avond hadden 
we als programma: taarten versieren. De mooiste, lekkerste, zoetste 
en creatiefste taarten hebben we gemaakt en opgegeten. Later op 
de avond konden we heerlijk bij het kampvuur zitten. 
Zaterdag was een schitterende zonnige dag. ’s Morgens hebben we 
Levend Bingo gespeeld, op ieder nummer moest een voorwerp 
komen te liggen wat gezocht moest worden op het kampterrein. 
Natuurlijk lag er ook heel veel in onze tenten of caravans…. En was  
het daarin een puinhoop na het spel. Bedankt hoor! Het was erg 
leuk. 
 
’s Middags hadden we een sportief programma: Softbal. Erg leuk, en 
deze keer aardig eerlijk! Helaas waren er dit jaar geen 
waterspelletjes, net nu het heel mooi weer was, maar dat werd snel 
opgelost. Ik denk dat iedereen wel een keer nat is geweest.  
’s Avonds genoot iedereen van een heerlijke bbq, welke wel erg 
werd verstoord door de verdwijning van Tineke. Gelukkig bleek al 
snel na de komst van Sherlock Holmes, dat het om een spel ging. Er 
was toch echt even paniek toen Adri dramatisch het kampterrein 
verliet omdat er iets met Tineke was.  
Bij het kampvuur zijn alle liefdesrelaties beproefd, en is ontvoering 
van Tineke uitgezocht door diverse verdachten te ondervragen. Een 
goed georganiseerd spel, met leuke effecten! 
Zondag (de regendag) was er tijd voor een alternatieve SOW-
viering. We luisterden naar een verhaal over de zondag en over 
voorbereiden op de kerkdienst. Daarna hebben we in groepjes 
diverse vragen en onderwerpen besproken waar hele goede, 
toepasbare ideeën uit zijn gekomen.  
Alle lof voor alle voorbereiders van de programma’s: Een ieder laat 
zo weer zijn/haar kwaliteiten zien. Wat is het toch geweldig om zo 
samen gemeente te zijn. We genieten er allemaal zo enorm van. 
Nog een speciaal lof voor Marleen en Ron Baarslag, die toch als kar-
trekkers wel een genoemd mogen worden! Bedankt! Als u na het 
lezen van dit verhaal denkt: dat is toch ook iets voor ons/mij: Meld u 
zich dan volgend jaar ook aan?  
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  En dan nog een paar leuke Wist U datjes… 

.Wist U dat: -Albert alle stroop op heeft gegeten. 
-Edith de brief niet goed heeft gelezen. 
-Margot pannenkoeken kan bakken zonder vuur. 
-Jorrit volgende week wil afwassen. 
-Margot gestippeld/geblokt en gestreept is. 
-Ina het dienblad kust bij het afwassen. 
-Bas sokken van Robbert aan heeft.  
-Hans 37 dagen in de week vrij is. 
-Het blad vol is en de pen bijna leeg.                      
- Bas jarig is.              Eline van Willigen 
 

In het voetspoor van ......... 
 
Enige jaren geleden produceerde ik een videofilm met als titel: “In 
het voetspoor van de renaissance”. Dit is een reisdocument naar 
aanleiding van een tocht langs historische plaatsen in Italië als b.v. 
Urbino. Hier heerste Federigo da Montefeltro, de Graaf van Urbino 
een beminnelijke figuur, een voorbeeld van dicipline, soberheid en 
humanisme. Dit in tegenstelling tot vele vorsten uit die tijd van de 15e 
eeuw. 
Een tocht langs Italiaanse plaatsen geeft vaak verrassende 
ervaringen. Maar er zijn vele ”voetsporen”………… 
......Zoals bijvoorbeeld de pelgrimsroute via Vezelay in Frankrijk naar 
Santiago de Compostella. Deze roept bij velen herinneringen op.  
Enkele kerkleden onder ons hebben hier hun voetsporen liggen.  
......De vele “Grande Randonnees”in Frankrijk, de z.g GR’s zijn alom 
bekend. Als je van lopen houdt kun je hier vele voetzolen verslijten! 
......In Nederland kennen we het z.g. “Pieterspad”  waar veel 
wandelaars gretig gebruik van maken. Ook hier zijn weer bekenden 
onder ons.  
 
……Zelf loop ik in de winter met de kerkgroep uit Benidorm in het 
achterland in de bergen de daar veel aanwezige ezelspaden van 
dorp naar dorp, het zijn de z.g. “ Caravanserails”. 
Beneden je zie je dan het verkeer langs razen over moderne 
asfaltwegen.  
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……In het verleden reisden wij Paulus achterna op zijn reizen vanuit 
Tarsus naar Antiochië (Kayserie), Efese, Korinthe, Damascus  en 
Siracuse. Ook een bezoek aan Haran staat in het reislogboek. 
Hierlangs trok Abraham met zijn vee. Hij kwam uit het Ur der 
Chaldeeën. Ik lees juist dat het weer mogelijk is om Ur, dat in Irak 
ligt, te bezoeken. 
……De reis van Mozes langs de “Kings-Highway” in Jordanië is nog 
heden ten dage een bijzondere ervaring. Er zijn nog vele resten uit 
bijbelse tijden te bezoeken. 
In het voetspoor van … is een gevleugeld woord geworden voor al 
deze tochten. 
 
In de bijbel worden we” geïnspireerd”  om het voetspoor van Jezus 
te volgen. Het is een denkbeeldige tocht maar het leidt tot het heil 
van de mens. Het leven van Jezus heeft volgens het christelijk 
geloof het grootste keerpunt gebracht in de geschiedenis van de 
mensheid. 
Op onze tocht zijn er onderweg zo veel aanwijzingen dat wij 
welhaast niet kunnen verdwalen. 
In onze sterk geciviliseerde maatschappij, met alle multi-media 
voorhanden, kunnen wij putten uit velerlei bronnen. Het is wel de 
kunst om te kiezen voor de juiste bron.  
Merkwaardig genoeg heeft Jezus zelf nooit meer dan 200 km. 
afgelegd in zijn leven, de afstand van Tyrus of Sidon naar 
Jeruzalem. 
Het voetspoor van Jezus is dus kort maar vol betekenis. 

Kees Nickel. 
 
 

Kerkbegrafenis  
 
Een nieuwe pastor in een klein dorp in Oklahoma in de verenigde 
staten van Amerika  gebruikte zijn eerste dagen om persoonlijk 
kennis te maken met de leden van de kerk en hen te vragen naar de 
eerste dienst te komen. 
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De volgende zondag kwam de pastor in zijn kerk maar de kerk was 
volkomen leeg. 
De pastor besloot een bericht te maken in het plaatselijk weekblad 
waarin stond dat, omdat de kerk dood was, het een ieder zijn of haar 
plicht was om de kerk een nette begrafenis te gunnen. 
De afscheidsdienst zou de volgende zondag zijn om 4 uur in de 
middag. 
Met een ziekelijke nieuwsgierigheid was een grote hoeveelheid  
mensen verschenen voor deze begrafenis. Voor de preekstoel 
zagen ze een gesloten doodskist staan omgeven door bloemen.Na 
de lofrede van de pastor opende hij de doodskist en inviteerde zijn  
kerkgangers om waardig afscheid te nemen en naar voren te komen 
om hun respect te tonen voor de dode kerk. 
 
Vervuld van nieuwsgierigheid hoe de dode kerk eruit zou zien ging 
men in een lange rij staan en alle treurende mensen gluurden in de 
kist en gingen zo snel mogelijk van de plek vandaan met een 
schuldige en schaapachtige blik.  
 
Op de juiste plek in het midden van de kist was een grote spiegel 
geplaatst.  

(Ingezonden door Wim de Niet) 
 

 

Groeten van Marlene Drok uit Malawi 
 
Albert Verver ontving een verrassende reactie op één van de 
mailings die hij sinds begin 2010 voor onze gemeente verzorgt. In 
juni stuurde hij een bericht over de Kenia-reis van Nanda Michielse- 
de Wilde (zie de website voor meer informatie en een boeiend 
verslag). Hierop reageerde Henk Drok als volgt: 
 
“Toen ik het mailtje las van de reis van Nanda Michielsen naar Kenia 
dacht ik aan mijn  dochter Marlene van der Willigen-Drok, wonende 
met haar echtgenoot in Blantyre in Malawi; Zij doet daar prachtig  
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werk -vooral- voor een paar honderd kinderen die zonder ontbijt naar 
school moeten gaan.  
Begin deze maand (juni) was zij een paar dagen met haar 
echtgenoot in Holland en liet mij na een paar dagen weten dat zij op 
haar bankrekening zag € 100,-- te hebben ontvangen van SoWkerk - 
UV. Zij vroeg mij een hartelijke dank te sturen voor deze gave. 
Dus.....namens mijn dochter in Blantyre : hartelijk dank voor deze 
gave.                   

Henk Drok 
 
Later stuurde  Henk een uitgebreid verslag van zijn dochter. In een 
volgende uitgave van het Klankbord komen wij hierop terug. 
De foto’s kunt u bekijken op hun website: www.fransenmarlene.nl. 
 
Fijn om te horen dat er binnen onze gemeente mensen zijn die via 
persoonlijke banden weet hebben van het bijzondere werk dat 
anderen met onze diaconale steun verrichten.  
. 

Albert Verver   
 
 

JEUGD PAGINA’S  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo allemaal, 
Zoals jullie kunnen zien is het gelukt. We hebben een nieuw logo 
voor de kerkgroep Jeugd en helemaal zelf getekend door de 
kinderen van de kindernevendienst. Kinderen super bedankt, het is 
nu echt jullie logo. Daniel Jensen bedankt voor het vormgeven en 
het creëren tot een bruikbaar logo. 
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Tienerkerk: 
Hallo tieners, noteer de volgende data vast in je agenda. 
24 oktober, 7 november, 21 november,5 december,19 december. 
 

 
Zondag, kerk.  
Weer naar de kerk?? 
Maar ik heb geen zin! 
Ik moet nog op hyves 
En chatten met een vriendin.  
 
Ik wil niet naar de kerk 
want er komt wat op tv 
en straks gaan ze skaten, 
dan wil ik ook graag mee.  
Ik hoef niet naar de kerk 
Op school leren we al genoeg 
En ik wil ook eens uitslapen 
Het begint echt te vroeg!  
Hey, wat maak je me nou? 
God maakt ALTIJD tijd voor jou! 
Stel dat Hij geen zin in jou zou hebben 
En dat je het voortaan maar alleen moet redden  
God geeft je troost, vreugde, liefde en zegen 
Hij is altijd bij je en kent al jouw wegen. 
Hij laat jou nooit in de steek 
En jij maakt je druk om dat uurtje in de week? 
www.kindengeloof.nl  

 
 
Ik geef de pen door aan…………. 
 
 
De heer Wielick bedankt voor uw verhaal in het 
vorig Klankbord. De heer Wielick heeft de pen 
doorgegeven aan Emmie Andersen. Hieronder volgt haar verhaal:  
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Dag allemaal. 
Dit keer is de pen bij mij terecht gekomen, ik ben Emmie Andersen. 
Toen ik 5 jaar was, ben ik samen met mijn ouders en zussen van uit 
Kampen naar het plaatsje Zeeland verhuisd, wat een verandering  
 
was dat. Iedere dag ging ik met de bus naar de Protestantse school  
De Hoeve in Uden en het Brabants dialect leek wel een buitenlandse 
taal. 
Gelukkig raakte ik snel aan Brabant gewend en we wonen nu met 
veel plezier in Uden. 
 
Ik ben graag, samen met anderen, creatief bezig en al jaren lid van 
Kadanz, zingen is voor mij een geweldige hobby. 
Vele jaren ben ik bezig geweest met jeugdwerk, naast beheerder 
van het Ujes Hofke, het gebouw van SPJ, heb ik met veel plezier de 
kinderen van de hobbyclub geholpen. Heel wat kinderen zullen mij 
daarvan kennen . 
Wat is er veel geknutseld en wat  hebben we altijd veel plezier 
gehad.  
 
Helaas liep het aantal leden van de hobbyclub zover terug dat we 
moesten stoppen. 
Al het jeugdwerk van onze kerk vindt nu niet meer in het Ujes Hofke 
maar in de kerk plaats.  
 
Nu mijn werkzaamheden  voor SPJ er opzitten ga ik meneer Henk 
Janse helpen bij de kosterwerkzaamheden van de kerk. 
De pen geef ik door aan Ria de Ruiter ook zij is al vele jaren bezig 
met jeugdwerk. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd. 
Ria de Ruiter 
 
 
 
 


