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KLANKBORD 
Protestants Informatieblad Uden-Veghel 

(november/december 2010) 
41e jaargang, nummer 9 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 19 december 2010 

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

voor kopijadressen : zie laatste pagina 
 

 
 
UDEN 
 
zo. 14 nov. 10.00 u. mevr. I. van Es 
zo. 21 nov. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
   m.m.v.  kamerkoor Cabaletta 
   laatste zondag van het kerkelijk jaar 
zo. 28 nov. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart   1e Advent 
   doopdienst 
zo. 05 dec. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel 
zo. 12 dec. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp   3e Advent 
zo. 19 dec. 10.00 u. ds. mevr. S. Floor – Prins   4e Advent 
 
 
 
VEGHEL 
 
zo. 14 nov. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 21 nov. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 
   laatste zondag van het kerkelijk jaar 
zo. 28 nov. 10.00 u. mw. ds. W. van Seventer    1e Advent 
zo. 05 dec.. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp   2e Advent 
zo. 12 dec. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart   3e Advent 
zo. 19 dec. 10.00 u. mw. J.S. van Beusekom-Hekman 4e Advent 
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Van de redactie ........ 
 
Hier is hij weer, het Klankbord, uw vertrouwde contact met alles wat 
onze kerkelijk gemeente aangaat. Er is opnieuw door een grote 
groep gemeenteleden hard aan gewerkt.  En als u dit Klankbord 
helemaal hebt gelezen kunt u ongetwijfeld samen met ons 
concluderen dat de nieuwe kerkelijk eenheid Uden/Veghel geen 
saaie bedoening is. Er staat veel op de agenda, en er wordt veel 
gedaan. Daar mogen we met elkaar best blij mee zijn. 
Maar ook onze kerk gaat met zijn tijd mee. Want naast het gedrukte 
Klankbord en de mini-klankborden hebben we ook een mooie 
website. Al eens er op gekeken en rondgeneusd? Is zeker de moeite 
waard (www.sowkerk-uv.nl). En ook hebben we onze nieuwe 
berichtenservice waardoor u bijna 24 uur per dag op de hoogte bent 
van het reilen en zeilen van onze kerk. Meldt u aan. 
De verslagen van twee min op meer gedenkwaardige bijeenkomsten 
staan in deze editie. Dat zijn: het verslag van de laatste vergadering 
van de kerkenraad Veghel en dat van de eerste officiële 
kerkenraadsvergadering van onze nieuwe kerkelijke gemeente 
Uden/Veghel. 
 
Veel leesplezier. 
 
Aad Begemann. 
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Mededelingen  
ds. Dick van der Vaart 
 
 
Een oude rabbi vroeg eens aan zijn 
leerlingen:  ”Hoe kan je het moment 
bepalen, waarop de nacht ten  einde loopt 
en de dag begint ?“ “Is dat het moment 

waarop je uit de verte een hond van een schaap kunt 
onderscheiden?”  vroeg de één. Maar de rabbi was niet tevreden 
met dit antwoord. 
“Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt 
onderscheiden? “ vroeg een ander. 
“Nee” zei de rabbi. ”Maar wat is het antwoord?” vroegen zijn 
leerlingen. Toen zei de rabbi: “Het is als je in het gezicht van een 
mens kunt kijken en daarin je zuster of broeder ziet. Tot dat moment 
is de nacht nog bij ons.” 
                                                                           
De rabbi in dit mooie chassidische verhaal spreekt  over de nacht 
van oorlog, haat en nijd,  over de nacht van onverschilligheid en 
liefdeloosheid.  In ieder mens die in zijn/haar  medemens een 
broeder of zuster gaat zien  breekt het daglicht door. De nacht is aan 
het verdwijnen. De morgen gloort .De dag zal zonovergoten zijn ! 
Het licht van God breekt niet van buiten af in onze wereld door maar 
van binnen uit. Vanuit ons hart ! 
 

Kerkdiensten 
 
Op zondag 21 november  vieren we de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar.  We gedenken hen die ons in het afgelopen jaar 
ontvallen zijn door het noemen van hun namen en het ontsteken van 
kaarsen aan de paaskaars: het symbool van de opstanding.  
Het kamerkoor “Cabaletta “o.l.v.  Ad de Vries zal in deze dienst voor 
ons zingen. 
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Op zondag 28 november, eerste Advent, wordt een begin gemaakt 
met het adventsproject van de kindernevendienst. In deze dienst zal  
Sjoerd de Mol, zoon van Mark en Iris, worden gedoopt. 
                                                                                                                             
Vriendelijke groet,                                                                                                
ds. Dick van der Vaart 

 
 
Uit de kerkenraad 

 
Veertien kerkenraadsleden uit Uden en Veghel waren aanwezig op 
de vergadering op 4 november jl. Dat is een nog wat onwennig 
maar, veel meer nog plezierig, groot aantal. Gebruikelijk is om de 
vergadering te openen met een kort bezinningsonderwerp. Deze 
vergadering werd het onderwerp ingebracht  door ds. Henk 
Veltkamp en hebben we met elkaar gesproken over de vraag: Hoe 
raken mensen betrokken bij het geloof? Als tweede deel van de 
opening maken we een ‘rondje wel en wee’ van de aanwezige 
kerkenraadsleden. Zorgen, teleurstelling en verdriet, maar gelukkig 
ook blijde, soms zelfs ontroerende gebeurtenissen worden gedeeld. 
Het schept een band als je de zaken die je echt bezighouden met 
elkaar kunt delen. Daarna gaan we over tot de bespreking van de 
agenda.  
Er stonden dit keer veel praktische zaken op.  
 
- Bijvoorbeeld het punt: hoeveel kerkenraadsleden  moeten minimaal 
aanwezig zijn op een kerkenraadsvergadering en met hoeveel 
mensen moet je zijn om geldige besluiten te kunnen nemen. Het is 
goed om daar duidelijke afspraken over te maken. 
- Ook is gesproken over het verhuren van onze kerkgebouwen. Moet 
je daarbij vooral kijken naar de inkomsten die dat geeft en die we als 
gemeente zo goed kunnen gebruiken of zijn er ook andere zaken 
waar je dan rekening mee moet houden. Dat leverde een 
interessante discussie op met als uitkomst dat per geval, zorgvuldig 
gekeken zal worden of door het verhuren van ons kerkgebouw de 
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identiteit van onze eigen gemeente niet in het geding komt. Als dat 
geen probleem oplevert, kan verder gesproken worden over het 
huren van onze gebouwen. 
- In Veghel verkeert men nog in de luxe omstandigheid dat er een 
evenementencommissie is. Deze commissie kan ingeschakeld 
worden bij allerhande kerkelijke evenementen zoals bijvoorbeeld de 
rommelmarkt of het organiseren van een vrijwilligersactiviteit. In 
Uden hadden we die ook vele jaren, maar die is uiteindelijk 
opgeheven. Het Moderamen stelde voor om te proberen een 
evenementencommissie te vormen met mensen uit zowel Veghel als 
Uden, omdat de evenementen vanaf nu ook voor onze gehele 
gemeente Uden-Veghel zullen zijn.  
- In de afgelopen jaren is het abonnementenbestand van het 
Klankbord teruggebracht tot alleen die gemeenteleden, die de 
jaarlijkse bijdrage voor het Klankbord betalen. De AKR heeft enige 
tijd geleden gezegd dat het belangrijk is dat in principe alle 
ingeschreven gemeenteleden het Klankbord ontvangen als 
informatiebron van de kerk. In de afgelopen maanden is daarom 
bekeken wat dat in de praktijk betekent voor de mensen die het 
Klankbord vermenigvuldigen en verspreiden. Er zal weer heel wat 
extra werk gedaan moeten worden. Gelukkig lijkt het te realiseren te 
zijn en zoals het er nu naar uitziet zal met ingang van het 
Kerstklankbord de uitgebreide verspreiding van start gaan. 
 
- Korte puntjes die heel snel afgehandeld konden worden waren de 
vaststelling van het vergaderrooster van de kerkenraad en het  
 
dienstenrooster van de predikanten en ook werd de begroting van de 
kerkenraad vastgesteld. 
- De vertegenwoordigers van de Kerkgroepen deden mededelingen 
over hetgeen in hun vergaderingen aan de orde was geweest. Zo is 
bijv. de Kerkgroep Eredienst al in gesprek met de Kerkgroep Jeugd 
over de Kerstnachtdienst en de dienst op Eerste Kerstdag.  Ook is 
de Kerkgroep Eredienst samen met de Diaconie bezig om de dienst 
waarin ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ wordt gevierd, vorm te 
geven. 
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De Kerkgroep Jeugd is bezig de laatste zaken m.b.t. het SPJ met de 
gemeente af te wikkelen. En ze zijn bezig beleid te ontwikkelen voor 
onze jeugd. De vragen: Hoe willen we ons geloof delen met de  
kinderen en welke vormen kunnen we daarbij gebruiken staan hierbij 
centraal. De kinderen hebben een eigen logo gemaakt. Dit kunt u 
bewonderen op de jeugdpagina op de website van onze gemeente 
en in het Klankbord.  
Ik denk dat ik met dit overzicht de, voor u,  meest interessante zaken 
heb genoemd. 

Edith Verver, sriba 
 
 

Kerstmarkt 
 
U kunt zich nog opgeven voor de volgende workshops: 
1 december 2010 (19.30-22.00 uur):  Encausting kerstkaarten  
8 december 2010 (13.00-15.30 uur):  Kerstkaarten  
9 december 2010 (19.30-22.00 uur):  -  Kerstelfjes  

  - Creatief met dennenappels  
15 december 2010 (19.30-22.00 uur):- vogeltaarten 
       - Creatief met kralen 
       - Kerstkaarten 
       - Taart van natuurlijk materiaal 
17 december 2010 (19.30-22.00 uur): Kerststukjes maken 
 
Opgeven kan via e-mail: kerstmarkt@sowkerk-uv.nl 
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Mededelingen van 
ds. Henk Veltkamp 
 

 
 

Bij de kerkdiensten 
 
Het kerkelijk jaar is bijna ten einde. Voordat eind 

november met de Advent de nieuwe liturgische kalender begint, 
gedenken we op 21 november, de laatste zondag van het oude 
kerkjaar, onze overledenen. 
In deze dienst noemen we de namen van wie in onze gemeente 
sinds de vorige Advent gestorven zijn. Bij elke naam steken we een 
kaars aan. Familieleden hebben voor deze dienst per brief een 
uitnodiging gekregen, met de vraag om zelf die kaars aan te steken. 
Na afloop van de dienst krijgen zij die kaars mee. (Voor Uden maakt 
mevr. Janny Appeldoorn al langer gedachteniskaarsen met naam; dit 
jaar maakt zij ze ook voor Veghel.) 
 
Wij gedenken deze zondag: 
Jo Smit-Verhaar, gestorven 31 januari, 97 jaar 
Dijmphna Schumacher-Brouwers, gestorven 18 februari, 80 jaar 
Mieke Drok – van Oostende, gestorven 30 maart, 79 jaar 
Cornelis Phielix, gestorven 29 april, 88 jaar 
Nel Kosters-Verweij, gestorven 12 mei, 80 jaar 
Ankriet van den Berk, gestorven 29 juni, 26 jaar 
Truus  Vreeken – Scheepmaker, 1 september, 86 jaar 
Jacoba Plug – van Duijn, gestorven 18 september, 81 jaar 
Stijntje Phielix – van der Weerd, gestorven 5 oktober, 87 jaar. 
De laatste kaars die we aansteken draagt geen naam. Daarbij 
noemen we in stilte voor onszelf de namen van hen, korter of langer 
geleden gestorven, die op dat moment in onze gedachten zijn. “Dat 
hun namen geschreven staan in de palm van Gods hand.”  
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Op zondag 28 november is ds Welmoed van Seventer uit Sint 
Oedenrode onze voorganger. Wij kennen haar al vele jaren als 
geestelijk verzorger in ziekenhuis Bernhoven en de verpleeghuizen 
van BrabantZorg.  
 
Zondag 5 december kerken we weer als Uden en Veghel 
gezamenlijk, ditmaal in Veghel. Een feestelijke dienst, en niet alleen 
vanwege het feest van de heilige Nicolaas. Want we mogen 
vandaag de volwassendoop bedienen aan Maik Schijf, 39 jaar, De 
Dintel 17.  
Het afgelopen jaar heb ik Maik in privécatechisatie op zijn belijdenis 
en doop mogen voorbereiden. Begin dit jaar trouwde Maik in 
Bandung, Indonesië, met Yuliana Nababan, maar pas deze maand 
kreeg zij eindelijk de goede stempels op haar inreispapieren voor 
Nederland, en kan Maik haar gaan halen. 
 
Zondag 12 december is ds. Dick van der Vaart onze voorganger. 
En op  de vierde en laatste zondag van Advent, 19 december, gaat 
mevr. Hanneke van Beusekom bij ons voor.   
 
 
 
 

Een supermarktkar in de kerk  
 
 
Samen vierden we Dankdag, op 
zondag 7 november in Uden. 
Kinderen duwden de supermarktkar 
de kerk binnen die in de hall 
volgeladen was met de 
levensmiddelen die kerkgangers van 
huis hadden meegebracht. Als je een 
cadeautje krijgt zeg je netjes 
“dankuwel”. Maar zei je dat ook voor 
het ontbijt dat je vader of moeder  
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vanmorgen voor je klaarmaakte? Nee, eigenlijk niet, want da’s toch 
gewoon? En tegen de meneer van de supermarkt zeg je ook geen 
“dank u”, want je betaalt er toch voor? Misschien zouden we nog wel 
“dankjewel” willen zeggen tegen de koe die de melk leverde, maar 
ach, die verstaat ’t toch niet.  
En toch is zo’n heel gewoon pak melk niet minder dan een wonder. 
Net als dat pak rijst of meel uit de supermarkt. Dank u, God, dat dit 
alles dit jaar weer kon groeien. Dat het bij ons op tafel komt. En dat 
we ervoor konden en mochten werken.  
In de kar vonden we ook een brood, twee flessen wijn en een pak 
druivensap. Toen we aan het Avondmaal toe waren hebben onze 
diakenen het brood in stukjes gebroken, en de wijn en het sap in 
bekers gedaan. De kinderen hielpen mee om het rond te delen in de 
grote kring, heel de kerk rond.  
Van de boodschappen in de kar bleef er nog genoeg over. Daar 
wisten onze diakenen wel raad mee: dat ging naar mensen die soms 
het geld niet hebben om hun boodschappen te doen. 
Zo beleefden we met elkaar in deze dienst hoe het in de kerk vanaf 
het begin gegaan is. Want ook de eerste christenen, lang geleden, 
namen allemaal iets te eten mee als ze bij elkaar kwamen. Ze aten 
er samen van én ze gaven ervan weg. En met een beetje brood en 
wijn vierden ze daarna het Avondmaal. Om te ervaren hoe de 
opgestane Heer in ons midden is, ook al zien we Hem niet.  
 
 
 

Jong-volwassenen 
Op dinsdag 14 december om 20 uur ontmoeten we elkaar weer bij 
Linda thuis,. De afgelopen keer waren we intensief bezig met het 
vijfde van de tien geboden “Eer je vader en je moeder”. Het werd 
weer een boeiend gesprek! Deze keer gaan we verder met de 
volgende geboden, vanaf  “Niet doden.”  
Belangstelling? Bel mij en kom een keer meedoen. Leeftijd is zo 
tussen 25 en 40.  

      ds Henk Veltkamp 
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VIEREN 
 
Op zondag 19 december 2010 wil ik samen met mijn reisgenoten 
vieren dat ik 50 jaar geleden mijn kerkelijke reis in ‘s Gravenmoer als 
predikant ben begonnen.. 
Lief en leed hebben we met elkaar gedeeld. 
Op die reis heb ik samen met anderen de trouw van de Eeuwige 
maar ook de trouw van mijn reisgenoten ervaren in voorspoed en in 
tegenspoed. 
Mijn meest intieme naasten, met name mijn vrouw en kinderen, 
waren mij op die reis tot een hand en een voet waarvoor ik hen zeer 
dankbaar ben. 
Deze viering waarin dankbaarheid hoog genoteerd staat wordt 
gehouden op zondag 19 december 2010 om 10 uur in de Paaskerk 
in Oss. 
U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. 
 
Een hartelijke groet, 
Jan van Drie, emeritus-predikant PKN te Oss 
 
 
 

Inspiratie in Heeswijk: 
een impressie van het kloosterweekend 

 
‘Inspiratie’. ‘Vertrouwen’. ‘Eigen’.’Waakvlam’. Enkele woorden die bij 
ons boven kwamen toen we ons geloof in een woord probeerden te 
omschrijven. We brachten met een kleine groep mensen twee dagen 
door in de Abdij van Berne te Heeswijk en leerden van en met elkaar 
over kerk en geloof. 
 
Zaterdagochtend ontmoeten we elkaar. Marlies en Paul uit de 
gemeente Ravenstein, Arne uit Lith, ikzelf uit Uden. Ook van de 
partij zijn de organisatoren van dit kloosterweekend: ds Henk van 
Tilburg uit Ravenstein en ds Henk Veltkamp uit Veghel.  
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Beide Henken nemen ons direct mee op een korte maar intensieve 
geloofsreis. We beginnen met een bibliodrama, waarin we onszelf 
proberen te verplaatsen in een bijbelverhaal en het ‘naspelen’. Het 
bijbelverhaal is Marcus 6, waarin verteld word hoe Jezus over het 
water loopt naar de leerlingen in een bootje op het meer.  
Petrus stapt overboord om zich bij hem te voegen, maar begint te 
zinken wanneer hij begint te twijfelen, waarop Jezus hem de hand 
reikt en in de boot helpt.  
We verkennen het verhaal en nemen elk een rol aan waartoe we ons 
voelen aangetrokken. Henk v. T kiest voor de rol van de angstige 
leerling, Marlies voor de wind en de nacht, en Arne en Paul kiezen 
voor beide ‘zijden’ van de boot, namelijk die kant die bang is en de 
kant waar vertrouwen de overhand heeft. Ik zelf probeer me in te 
leven in Petrus. Zijn rol is voor mij herkenbaar, aangezien ook ik 
vaak vol enthousiasme en vol vertrouwen ergens instap en 
vervolgens erachter kom dat sommige dingen minder makkelijk zijn 
dan ze lijken.  
Doordat niemand zich geroepen voelt om de rol van Jezus op zich te 
nemen, lijkt er aanvankelijk een probleem te ontstaan met het 
‘uitvoeren’ van het verhaal. Maar op het moment dat ik als Petrus 
naast de boot in het water sta en dreig te verdrinken, zonder dat 
Jezus daar lijkt te zijn om mij een helpende hand te bieden, voelt de 
angstige leerling zich plots geroepen om ook ‘overboord’ te stappen 
en mij uit het water te helpen. Dit moment is voor ons allemaal heel 
bijzonder, en het kan ons geen duidelijker voorbeeld zijn van hoe 
Jezus ‘werkt’ zonder fysiek aanwezig te zijn. 
Het is een indrukwekkende opening van een weekend.  
 
We gaan verder met het maken van een persoonlijke 
geloofsbiografie en delen deze met elkaar. We hebben het over de 
invloed van kunst, bijvoorbeeld in de vorm van muziek, op geloof, en 
we bereiden met elkaar een viering voor voor zondagochtend. Ook 
wonen we het avondgebed bij in de kerk van de Abdij en bespreken 
we wat de kerk voor onszelf betekent. 
Tussen al ons ‘harde werken’ door maken we een wandeling en 
natuurlijk schuiven we bij de broeders Norbertijnen aan de maaltijd 
aan.  
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Terwijl de ene Henk ons zondagochtend even verlaat om voor te 
gaan in Uden, hebben wij met de andere Henk onze eigen viering. 
We bidden samen, lezen verschillende gedichten, verzen en 
bijbelteksten. Natuurlijk Marcus 6 nog een keer, aangezien dit 
verhaal voor ons nu zo’n bijzondere betekenis heeft gekregen, maar 
ook een prachtige bewerking van 1 Korintiers 13. Met elkaar gaan 
we in gesprek over liefde, en over liefde voor ons vak. We komen 
namelijk allemaal uit zeer uiteenlopende vakgebieden, wat zeer 
boeiende gespreksstof blijkt.  
Marlies werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis in Oss, Arne 
studeert archeologie in Amsterdam, Paul studeert in Den Bosch 
civiele techniek en ikzelf loop stage in het onderwijs.  
Natuurlijk willen we ook van Henk weten waarin hij liefde voor zijn 
bijzondere vak vindt, en hoe hij dit vast weet te houden. Want wat 
een luxe is het om een heel weekend niet één maar zelfs twee 
predikanten voor jezelf te hebben!  
Na onze viering en koffie krijgen we een rondleiding van de heer 
Pieter Butz door de prachtige Abdij. Hij heeft razend veel te vertellen 
en we vinden het allemaal erg jammer dat we maar tot de 
middagmaaltijd de tijd hebben.  
 
Al met al is het echt een inspirerend weekend, waarin we elkaar in 
korte tijd hebben leren kennen op een bijzondere manier. Het 
afscheid komt voor mijn gevoel te vroeg, en ik hoop dat dit weekend 
een vervolg kan krijgen, het liefst met nog meer mensen om van en 
mee te leren, omdat iedereen op zijn of haar manier iets te geven 
heeft als het over geloven gaat.  
 

Wendelien Verver 
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Moeilijke vraag, hoor! 
Vooral die reactie hoorde ik, na mijn oproep in het vorige Klankbord: 
“Zou u mij iets willen vertellen, of een voorbeeld geven, over hoe uw 
geloof belangrijk is in uw dagelijks leven?” Toch leverde het een 
paar boeiende gesprekken op. Plus een uitvoerige brief. Hieronder - 
met toestemming van de schrijfster – enkele citaten..  

“Wat een slimme vraag. Het venijn zit, zoals gewoonlijk, in de 
staart. Want zo’n vraag schudt je wakker. Wat doe je met je geloof? 
Hoe beleef je dat in je dagelijks leven? Wat een onrust bracht die 
vraag bij mij teweeg.” 

“Als kind werd mij verteld over God. Die was voor mij een 
soort Sinterklaas. Ook een beetje eng. Ik deed belijdenis en ging 
braaf naar de kerk. Niets meer.” 

“Nu ben ik op hoge leeftijd, denk veel over mijn geloof, lees 
er veel over. Onontkoombaar is God in mijn leven. Ik geloof in een 
God die wél bestaat, en vind dat velen geloven in een God die niet 
bestaat. Men maakt zo vaak een eigen, pasklare God, waarbij aan 
God allerlei eigenschappen worden toegedicht die voor de ‘gelovige’ 
pasklaar zijn. Ik denk dat God niet te beredeneren valt. Is God een 
God der wrake, een straffende God? Dat kan ik niet geloven.” 

“Moeilijk dat sommige kerkgenootschappen van God een 
boeman maken. Of het God aangaat of we de psalmen op hele 
noten zingen, met hoedjes op naar de kerk gaan of ons druk maken 
over het al of niet spreken van de slang. Waarom denken sommigen 
dat God ons zo geknepen wil laten leven? Willen ze het braafste 
mensje van de aarde zijn? Wat denken ze dan vreemd over God.”  

“Voor mij is God liefdevol en barmhartig.  
Naast een grote mate van zelfbeschikking heeft Hij ons ook 
verantwoordelijkheidsbesef gegeven. De duivel zit in jezelf. Je kunt 
naar ‘m luisteren, maar ‘m ook negeren.” 

“Ik ondervind op de meest onverwachte momenten even een 
bewijs van Gods aanwezigheid, en kan dan spontaan zeggen: Dank 
u, God!” 

Wilt u, dit lezend, alsnog op mijn bovenstaande vraag 
reageren? Graag!  

ds Henk Veltkamp 

______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord   november/december 2010 14 

 
Wij (Antje en Agerien) zoeken vrijwilligers 
die ons willen vervangen in de groep die de 
kerk in Veghel schoon houdt.  
Het rooster is: eens in de vijf weken circa 
twee uurtjes werk.  

Wij hebben het ongeveer 15 jaar gedaan en krijgen nu nogal wat 
lichamelijke klachten. Dus graag opvolgers voor ons. Anders moet er 
een schoonmaakbedrijf komen en dat is te duur! 

Antje en Agerien Reijneveld. 
 
Bij voorbaat bedankt. U kunt contact opnemen met Gerry van Andel,  
 
 
 
 

Diakonie 
Op 7 november is er tijdens de gezamenlijke dienst te Uden een 
collecte gehouden voor de dankdag voor gewas.  
Zoals bekend is deze aktie bedoeld voor personen met financiële 
moeilijkheden, die rond de feestdagen door onze diakenen worden 
verrast met iets extra's voor de dure feestdagen. 
U kunt uw bijdrage ook storten op ons gironummer van de Diakonie 
1121015 onder vermelding Kerstaktie. 

  

Afscheid Els van Drie 
Els heeft de afgelopen tijd voor de Diakonie, als pastoraal 
medewerker, ondersteuning gegeven in diverse projecten. Ook de 
verzorging van o.a. het Heilig Avondmaal heeft zij altijd met veel 
zorg gedaan. 
Door haar drukke werkzaamheden en de zorg voor haar gezin heeft 
Els te kennen gegeven dat zij haar werkzaamheden helaas zal 
moeten staken. 
Wij danken Els voor haar inzet en wensen haar alle goeds toe. 

  

Niek Muller, voorzitter diakonie  
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Hieronder het in ons vorig Klankbord aangekondigde verslag 
(ingekort) uit Malawi van dochter en schoonzoon van Henk Drok 
De foto’s vind je op hun website: www.fransenmarlene.nl. 
 

Groeten uit Malawi 
In januari 2010 bezochten Frans en ik de "village" van Margret, onze 
housekeeper. We parkeerden de auto bij de plaatselijke Primary 
School en ontmoetten daar één van de leraren. Toen we hem 
vroegen of we de school konden helpen maakte hij een lijst met 
wensen die we al gauw konden inwilligen: schriften, pennen, 
flipovers, markers en een voetbal, een netbal en shirtjes. 
Leerboekjes Engels en rekenen zijn in Malawi nog steeds niet te 
koop ! Toen we hem de spullen brachten vroeg hij of we wellicht een 
"feeding program" konden opstarten , want de kinderen komen 
zonder te hebben gegeten naar school. Er moest dan wel een 
"keuken" worden gebouwd waaronder de moeders "porridge" ( pap ) 
konden koken. Met bijdragen van familie / vrienden en kennissen 
konden we dat realiseren. We kochten dakplaten en cement 
waarmee een oudere man de “openluchtkeuken" kon maken.We 
kochten ook pannen, roerders, emmers, bekers etc. en brachten de 
eerste lading van 25 zakken van 10 kg. porridge naar school.Deze 
pap bestaat uit maismeel met soya waaraan mineralen, suiker en 
vitamines zijn toegevoegd.Voorlopig zou 2 keer per week worden 
gekookt. Op 10 mei was de grote dag! Na 2 dagen bleek de pap 
voortreffelijk te zijn en het enthousiasme en de dankbaarheid 
straalde van iedereen af. De leraar Frank wilde dit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en nodigde voor 21 mei een aantal belangrijke 
mensen uit ( 0ok van de regionale overheid ) om kennis te maken 
met ons en om de keuken en het project officieel te komen openen. 
Frans en ik werden toegesproken en daarna toegezongen. Er werd 
gedanst en natuurlijk werd er voor en na gebeden.Ik mocht de 
vlaggetjes doorknippen waarmee de keuken officieel werd geopend. 
Frans sprak nog een woordje tot de kinderen en de lokale overheid  
dat werd vertaald.Alle kinderen kregen van ons nog een lolly en we 
zegden toe om van 2 dagen naar 3 dagen porridge per week -voor  
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ongeveer 400 kinderen- te gaan Fantastisch ! Lieve mensen, we zijn 
erg blij en tevreden dat we in een half jaar dit hebben kunnen  
realiseren met behulp van veel mensen om ons heen. We danken 
deze dan ook heel hartelijk, want wij zelf komen natuurlijk best een 
eind met financieren van dit soort verbeteringen, maar op deze 
manier zijn de mogelijkheden zoveel groter, zeker als je hun overige 
wensen aanhoort. 

Frans & Marlene van der Willigen-Drok. 
 

 
 
 
 
Schatgraven specials  
 
Voor veel Veghelaren heeft Schatgraven een bekende klank. Dat is 
immers de naam van de populaire kindervakantieweek in de zomer. 
Organisator is de Veghelse Christengemeente. Honderden kinderen 
beleven daar veel aan.  
Nu heeft mevr. Irene van Berkel, actief in Schatgraven, een droom. 
Wat zou het mooi zijn om een paar keer per jaar op een 
zondagmiddag kinderen bij elkaar te laten komen om in spel, verhaal 
en zang geboeid te worden door de verhalen over Jezus. 
Er is een kernteam gevormd,  medewerkers van Schatgraven 
worden gevraagd om mee te helpen, evenals de actieve tienergroep. 
Daarnaast hoop Irene dat ook tieners en volwassenen uit de andere 
Veghelse kerken mee komen helpen. Haar droom: “Een grote groep 
kinderen, geboeid door het verhaal van Jezus, samen enthousiast 
zingen, dat het geloof uit mag groeien tot een boom die later ook 
weer zaad verspreidt.” 
Vier data zijn alvast gepland, vier zondagmiddagen: binnenkort op 
28 november, en volgend jaar op 30 januari, 27 maart en 29 mei.  
Voor meer informatie: Irene van Berkel, of ds Henk Veltkamp 
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Seniorenmiddag  
 
Hoe was het om zo’n halve eeuw (en langer) geleden in ons deel 
van Brabant als een handjevol Protestanten te leven, te wonen en te 
werken tussen een Katholieke meerderheid? Dat betekende niet 
alleen zoeken naar goede verhoudingen met elkaar maar tegelijk 
ook naar behoud en versterking van eigen identiteit. Over dat 
boeiende proces komt de heer Govert Juijn uit Dinther ons op de 
komende Seniorenmiddag vertellen. Het wordt zeker geen “droge” 
kerkgeschiedenis over onze zusterkerk in Heesdwijk-Dinther, want 
we kennen de heer Juijn als een geboren verteller, die rijkelijk put uit 
de vele anekdotes en boeiende verhalen die in zijn familie van 
ouders op kind werden doorverteld.  
Ook belangstellende niet-senioren nodigen wij graag uit voor onze 
Seniorenmiddag op dinsdag 23 november van 14 tot 16 uur in De 
Schakel, Veghel  
ds Henk Veltkamp   
 
   
 

Verslag van de laatste “aparte” Veghelse 
gemeentevergadering op 17 oktober 2010 

 
De vergadering, waarbij zo’n 25 aanwezigen waren, werd geleid 
door dhr. Hofman. 
Als inleiding legt hij de werkwijze en de stand van zaken uit met 
betrekking tot de nieuwe kerkenraad. 

- Alle ambtsdragers, zowel uit Uden als uit Veghel, zijn lid van 
de kerkenraad. 

- De Algemene Kerkenraad (AKR) vervalt. 
- Alle kerkgroepen zijn  in de kerkenraad vertegenwoordigd, en 

elke groep kan de afgevaardigde naar de kerkenraad zelf 
kiezen. 

- De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het 
moderamen dat bestaat uit de voorzitter de heer Hofman, de  
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scriba mevrouw Verver, de beide predikanten ds. Van der 
Vaart en ds. Veltkamp, een vertegenwoordiger van de  
diakonie en iemand van de CVK (Commissie van 
Kerkrentmeesters) 

- Dhr. Hofman is van plan om voor elke kerk een 
“smoelenboek” te maken (dit klinkt oneerbiediger dan het is) 
d.w.z. van ieder lid wordt een foto gemaakt. Van het geheel 
wordt een collage gemaakt waarop bij de naam ook de 
functie vermeld wordt. Op die manier weet u waar u terecht 
kunt met specifieke vragen. 

- Mevr. Smit (Uden) en ondergetekende hebben een functie 
als “Oren en ogen” binnen de wijkgemeente. Wij kunnen u 
zonodig zelf helpen en anders doorverwijzen. 

- Dhr. H. Schilder is voor onze gemeente afgevaardigde naar 
de Classis en is bovendien lid van de Synodevergaderingen. 

- De beleidsplannen worden verder uitgewerkt om te komen tot 
1 gemeente 2 gebouwen en 1 predikant. 

- De Commissie Toekomst die dit alles voorbereid heeft (en al 
in 2004 startte) heeft tot nu toe geen enkele klacht gehoord. 
Via het GOM (= Gemeenten op Maat) hoorden we dat e.e.a. 
goed georganiseerd en netjes is verlopen. 

- De kerkgroepen die er zijn : - Eredienst 
                                                      Diaconie 
                                                      Pastoraat 
                                                      College van Kerkrentmeesters 
                                                      Jeugd  
                                                     (Kindernevendienst/Tienerkerk)               
                                                      Vorming en Toerusting 
                                                      Evenementencie. 
                                                      Samenstellen preekrooster. 
 
Alleen de kerkgroepen pastoraat en jeugd werkten nog apart en 
hebben op een prettige manier samen afspraken gemaakt. Alle 
andere groepen werkten al samen. 
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Het invullen van het preekrooster wordt in Veghel geregeld door 
mevrouw  Van Drie en in Uden door de heer J. Smit; beiden hebben 
onderling goed contact. 
 
 
Reacties uit de gemeente : 

- Hoe verloopt het beheer van beide gemeentes bij bijv. de 
aanschaf van iets nieuws? 
Hier past de gevleugelde uitspraak van dhr. van Kranenburg 
die precies weergeeft hoe de situaties ligt : 
“Wij zijn  1 gezin, met 2 kinderen die dezelfde rechten maar 
ook dezelfde plichten hebben” 

- Er komen nogal wat negatieve reacties op de verschillende 
vormen van liturgie die in Uden gemaakt en gebruikt worden. 
Velen ervaren ze als “te weinig spontaan” 
Binnen diverse kerkgroepen wordt hier al over gesproken en 
ook de beide predikanten zullen in de komende tijd hieraan 
aandacht besteden. 
 

Belangrijk blijft dat de eigen identiteit van beide gemeentes 
behouden blijft. 
Wat in elk geval blijft gelden : Bij vragen en op- of aanmerkingen : 
spreek iemand aan van de kerkenraad zowel in Uden als in Veghel. 
Een open gesprek levert meer op dan dat zaken gaan “rondzingen” 
in de wandelgangen. 

 
Namens de kerkenraad, 
Lies Oosten-Bouman. 
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Kenia 
 
Hallo allemaal, 
Afgelopen zomer ben ik 5 weken in Kenia geweest. Ik heb een 
maand vrijwilligerswerk gedaan bij twee christelijke weeshuizen in 
Mombasa. Ik wilde met eigen ogen zien hoe het is om in Afrika te 
leven en of ontwikkelingshulp goed terecht komt.  Het ene weeshuis 
Dickson Child centre heeft ongeveer 30 kinderen in de leeftijd van 2 
tot 18; jongens en meisjes. Het andere weeshuis heeft ongeveer 30 
jongens in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar, deze jongens komen 
allemaal van de straat. Ook een aantal kinderen in Dickson komen 
van de straat. Ze zijn niet allemaal wees. Soms kan een ouder niet 
meer voor de kinderen zorgen i.v.m. gevangenis, ziekte of armoede. 
Deze kinderen krijgen wel eens bezoek of gaan zelf op bezoek. Wat 
mij opviel was dat Kenia een erg gelovig land is (christenen en 
moslims leven naast elkaar) en op elke hoek van een straat staat er 
wel een kerk en helaas ook een weeshuis. Er zijn ook veel scholen. 
Er zijn gewoon heel veel kinderen. Door armoede en aids zijn er veel 
gebroken gezinnen. 
 
De eerste paar dagen moest ik heel erg wennen. Het gaat op z’n 
Afrikaans dus alles een standje relaxter en ik was verbaasd over het 
feit dat Kenia echt een stuk achterloopt met Nederland. De 
basisvoorzieningen zijn gewoon een stuk slechter. Alleen de iets 
rijkere mensen kunnen zich een waterleiding in huis met een 
watertank buiten veroorloven. De verschillen tussen arm en rijk zijn 
groot. De meeste Keniaanse gezinnen wonen in een klein huisje met 
alleen water door middel van emmers en jerrycans om te wassen en 
te koken en te drinken. Wij hadden in het tehuis wel water uit de 
kraan (koud) en dat was dus voor Keniaanse begrippen heel luxe 
(dat water kun je niet drinken). Er is weinig geld voor vlees en vis en 
het goedkoopst om te eten is ugali (soort plakrijst van maispoeder 
gemaakt) met een bruinebonenprutje. Brood is duur dus meestal 
wordt er drie in plaats van twee keer per dag ugali gegeten. Ugali 
vult heel erg (echt een baksteen in de maag, en je krijgt er een hele  
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dikke buik van) en daarom wordt dat in Afrika veel gegeten, heb je 
geen honger! Het is echt een traktatie als er een keer limonade is,  
dat is in Nederland wel anders! Ze slapen vaak met het hele gezin in 
1 bed. Het is echt armoedig. Maar de mensen zijn er super aardig en 
vrolijk. Ze hechten veel aan familie en ze zijn zeer gelovig. Daar 
praten ze ook graag over, ook dat is in Nederland wel anders. Wat 
mij erg opviel is dat er geen hele oude mensen zijn, die overlijden 
gewoon eerder dan in Nederland. Er is ook geen voorziening voor 
als je ouder bent of ziek bent. De familie moet alles opvangen en als 
er dan in de stamboom gaten worden geslagen door aids, geeft dat 
echt een probleem. Als je geen familie hebt of gehandicapt ben heb 
je echt een groot probleem in Afrika. Ik heb veel mensen gezien die 
aids of lepra hebben, die bedelen op straat, net als blinden en 
verlamden. En dan al die kinderen die op straat leven, ik heb er zo 
veel gezien! Geen schoenen aan, buiten slapen en oude kleren aan, 
zich wassen door in de zee te zwemmen.  
Die kinderen moeten wel stelen om aan eten en geld te komen. Heel 
veel zijn verslaafd geraakt aan lijm of marihuana om het een beetje 
dragelijk te maken. Daar krijgen ze van die bloeddoorlopen ogen 
van, ziet er niet fijn uit. Dat vond ik echt het ergst. Kinderen, soms al 
vanaf dat ze kunnen lopen, proberen op straat te overleven. In 
Dickson wonen een paar hele jonge kinderen die op straat hebben 
geleefd. Sommigen zijn misbruikt zelfs.  
Je ziet dat ze eerst moeten leren dat ze niet alles zomaar van een 
ander mogen “lenen”. Een jongetje wilde altijd maar eten omdat hij 
heel veel honger heeft geleden toen hij nog kleiner was en voordat 
hij in Dickson kwam. Dan heb je het over een jongen van 5 die op 3 
jarige leeftijd in Dickson is gekomen. Bij Onesimus Boys centre 
zaten jongens die soms al 5 jaar op straat hadden geleefd en dan bij 
OBC kwamen. Die moet je echt nog manieren leren. Afspraken 
nakomen, van andermans spullen afblijven en ze moeten naar 
school terwijl ze dat nooit gedaan hebben. Ik heb een jongen van 16 
leren lezen alsof hij maar 5 was! Dat is wel moeilijk voor die jongens, 
ze zitten met kleintjes in de klas maar ze zijn wel erg gemotiveerd. 
Niet allemaal en niet altijd natuurlijk, het zijn ook pubers, maar ze 
weten dat ze van God een kans hebben gekregen en dat ze hard  
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moeten werken om hun eigen toekomst beter te maken. Ze zijn 
allemaal eerst afgekickt en ze hebben voetbal als uitlaatklep na 
school, dat is mooi om te zien. Alle kinderen zijn ondanks dit alles 
best vrolijk en maken snel contact. En ze zijn zo dankbaar!  
 
Het is heel moeilijk om een beeld te geven wat het met je doet als je 
daar bent. Het is zo anders dan in Nederland, onbeschrijflijk. De 
cultuur is ook heel anders. Ik heb wel geleerd dat je de mensen in 
hun waarde moet laten en dat je de cultuur moet respecteren. De 
afrikanen zijn gewoon in veel dingen anders. Dat geeft niet. Maar als 
het gaat om aidsbestrijding en armoedebestrijding kunnen wij vanuit 
de Westerse landen met relatief weinig geld veel doen. Een brood 
kost daar 20 cent, een cola 30 cent dus onze euro is daar veel geld 
waard! Ik vind wel, je moet alleen geld geven om ervoor te zorgen 
dat een ieder een menselijk bestaan heeft en niet om er een tweede 
Nederland van te maken. Als je op straat loopt, zie je zoveel, daar is 
geen beginnen aan. De eerste hulp voor straatkinderen en zieken is 
het belangrijkste. En wat ik gezien heb, gaan de organisaties goed 
met het geld uit de Westerse landen om. Overal wordt over 
onderhandeld en gekeken of het goedkoper kan, dat het dan wat 
langer duurt maakt niet uit. Ook vanuit de overheid komt er steeds 
meer voorlichting. Dat is belangrijk. Er zijn gratis condooms van het 
rode kruis maar dan moet je wel weten waar dat goed voor is. Dan 
moet je wel inzien dat HIV gevaarlijk voor je is.  
Oh, ik kan echt wel blijven schrijven, zo veel voorbeelden heb ik, zo 
veel schrijnende en ook mooie verhalen. Het was een tijd om nooit 
meer te vergeten. Ik heb echt iets goeds kunnen doen, met het geld, 
de spullen en de liefde die ik aan die kinderen heb kunnen geven. 
Daar ben ik dankbaar voor en dat geeft energie en wat hebben we 
het goed hier in Nederland! 
 
Ik wil iedereen in de kerk super bedanken voor alle support. Jullie 
hebben echt met me meegeleefd met de voorbereidingen en de reis 
zelf. Dat gaf veel energie. Echt super bedankt voor alle spullen die ik 
heb gekregen om mee te nemen en voor al het geld dat jullie gestort 
hebben. In totaal heb ik iets meer dan 5000 euro binnengehaald en  
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ik heb 4 koffers vol met spullen meegenomen. Ik bleef tot op de 
laatste dag spullen krijgen. Ik had echt te veel om mee te nemen! Ik  
heb nog zeker een grote koffer vol over die ik aan de rommelmarkt 
Veghel wil geven om te verkopen. Dan komt de opbrengst goed 
terecht. Ik heb een hele lijst met goederen daar gekocht van het geld 
wat ik had ingezameld. Ik heb ene lijst met goederen die ik heb 
meegenomen en een lijst met goederen die ik daar heb gekocht. Het 
restant geld ga ik verdelen over een aantal stichtingen en de 
stichting s2s foundation. Ik mik op kleine plaatselijke net opgerichte 
stichtingen die het geld hard nodig hebben. Al het geld komt ten 
goede van (straat)kinderen die door de gevolgen van armoede en 
aids in een slechtere positie verkeren en ten goede van 
gehandicapten. Daar is het geld het hardst nodig, dat heb ik zelf 
gezien! Ik zal in de kerk nog wel wat meer foto’s laten zien en wat 
foto’s ophangen zodat jullie kunnen zien waar ik ben geweest. 
Nogmaals, bedankt! 
Met vriendelijke groet, 
 
Nanda Michielsen-de Wilde 
diaken 
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Hallo allemaal, 
 
Als je nu naar de bomen kijkt 
buiten, zijn ze al bijna helemaal 
kaal. 
Bomen zijn eigenlijk heel bijzonder. 
Eerst een kleine eikel, of kastanje 
of een ander zaadje. En het groeit 
uit tot zo'n machtige boom met 

miljoenen bladeren. 
Je zou een boom kunnen vergelijken met mensen in een familie.  
Hieronder staat een heel mooi gedicht hierover:  
 

Mensen zijn als bomen 
 
Als je aan een boom zou vragen: 
hé boom, sta jij nou graag alleen? 
Dan zou hij, denk ik zeggen: 
geef mij maar boompjes om me heen.  
Zou je aan je vader vragen: 
Hé vader, sta jij graag alleen? 
Dan zou hij, denk ik zeggen: 
geef mij maar mensen om me heen. 
Als je aan een boom zou vragen: 
aan wie geef jij het leven door? 
Dan zou hij, denk ik zeggen: 
daar heb ik nou mijn takken voor.  
Zou je aan je moeder vragen: 
aan wie geef jij leven door? 
Dan zou ze, denk ik zeggen: 
ja, kijk, daar heb ik jou nou voor.  
Zou je aan je oma vragen: 
jouw leven, waar komt dat vandaan? 
Dan zou ze denk ik zeggen: 
van oma's die niet meer bestaan.  
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Dus bomen zijn als mensen: 
geen van twee staat graag alleen, 
in kinderen en takken, zo groeit 
er leven om ons heen.  
Jij, je vader en moeder, 
dat is een soort van levensboom; 
die tak een eindje verder, 
dat is een tante of oom.  
Maar die opa's en oma's die 
jaren terug gestorven zijn? 
Ja, kijk, ik zal maar zeggen, 
dat zullen wel de wortels zijn. 

 
Je kunt de boomstam ook zien als Jezus. 
Hij is de stam en wij zijn de takken. 
Als je een tak losknipt van de stam, verdroogt de tak. 
Een tak kan alleen groeien en bloeien als die met de stam 
verbonden is. 
Ook wij kunnen alleen maar van Jezus houden en doen wat hij van 
ons vraagt als we met Jezus verbonden zijn. Dit kunnen we doen 
door te blijven bidden en te doen wat Hij van ons vraagt. 
www.kinderenengeloof.nl 

 
Kindernevendienst 
 
Jezus hield van kinderen. Uit het bijbelboek Markus komt dit verhaal. 
 
Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag 
dat Hij ze zou aanraken,maar de discipelen traden daartegen op. 
Jezus zag het en zei: "Laat die kinderen toch bij Mij komen". "Houd 
ze niet tegen, want juist voor kinderen is het Koninkrijk van God. Het 
is zelfs zo dat wie niet als een kind in het Koninkrijk van God gelooft, 
er nooit kan komen." Hij nam de kinderen in Zijn armen, legde Zijn 
handen op hun hoofd en zegende hen.  
Markus 10:13-16 
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Tienerkerk 
Hallo tieners, noteer de volgende data vast in je agenda. 
21 november,5 december: (viering sinterklaas), 19 december. 
 
Ik geef de pen door aan…………. 
Emmie bedankt voor je verhaal in het vorig 
Klankbord. Emmie heeft de pen doorgegeven aan 
Ria de Ruiter. Hieronder volgt haar verhaal:  
 
Dag allemaal. 
Het is wel apart om nu zelf een keer de pen te krijgen. Ik kijk iedere 
maand wel uit naar de verhalen van anderen en nu mag ik zelf. 
Ik ben dus Ria de Ruiter en woon sinds ongeveer 24 jaar in Uden. Ik 
ben geboren en opgegroeid  in Heinenoord, een dorpje in de Hoekse 
Waard. Daarna heb ik nog 8 jaar in Rotterdam en 8 jaar in Dordrecht 
gewoond en gewerkt. Mijn hele leven ben ik al betrokken bij de 
jeugd, zowel in mijn werk als in mijn privé leven.  
Mijn hobby’s zijn: zwemmen, winkelen en op vakantie gaan naar 
Turkije. 
Ik verzorg maandelijks de jeugdpagina van het klankbord, ben mede 
begeleidster van de tienerkerk, ouderling en voorzitter van de 
kerkgroep Jeugd. 
Ik vind het heel leuk dat we nu ook samen zijn gegaan met Veghel 
en we ook samen met de begeleiding en de jeugd uit Veghel 
activiteiten kunnen organiseren. De samenwerking verloopt prima en 
zo langzamerhand worden we 1 team. 
Het lijkt me dan ook goed om nu ook de jeugd in Veghel aan het 
woord te laten in deze rubriek. 
Ik geef daarom de pen door aan Wander Hofman. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd. 
Ria de Ruiter 
 
 
 


