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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(december 2010/ januari 2011) 

41e jaargang, nummer 10 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 22 januari 2011 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 8 januari 2011  
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com  

voor kopijadressen : zie laatste pagina 
 

 
UDEN 
 
vrij. 24 dec. 22.00 u. ds. D.R. van der Vaart kerstnachtdienst 
   m.m.v. “Laudate Deo” 
za. 25 dec. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 1e kerstdag 
   m.m.v. zanggroep  “Kadanz” 

zo. 26 dec. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel 
vrij. 31 dec. 19.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel 
zo. 02 jan. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 09 jan. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 16 jan. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 
zo. 23 jan. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
     
VEGHEL 
 
vrij. 24 dec. 22.00 u. ds. H.J. Veltkamp kerstnachtdienst 
   m.m.v zanggroep “Kadanz” 
za. 25 dec. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 1e kerstdag 
zo. 26 dec. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
vrij. 31 dec. 19.00 u. ds. D.R. van der Vaart oudejaarsavond 
zo. 02 jan. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Uden 
zo. 09 jan. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 
zo. 16 jan. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zon. 23 jan. 10.00 u. ds. B. Zoodsma  (Eindhoven) 
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Van de redactie ........ 
 

 
Soms kom ik iets tegen en dan denk ik “oeps, ben geen 20 
meer”. In dit klankbord een oproep om in de Paaskerk te gaan 
zingen uit het nieuwe Liedboek. Ik ben opgevoed met het 
dunne blauwe Gezangboekje (119 gezangen) en een blauwe 
Psalmenbundel. Het huidige rode Liedboek zien komen en nu 
staat de opvolger al bijna klaar. Oeps, ik ben dus geen 20 
meer. 
 
Wat nog meer? Onze dominees schrijven over de rol van het 
geloof en over het kinderleerhuis.  
Een artikel van de Kerkenraad over het Klankbord, de 
kerstpakkettenactie en nog veel meer. Lees alles maar eens 
rustig door. 
 
Het blijft een cliché, maar een jaar gaat snel. Een jaar waar in 
veel kan gebeuren. Kerst en Nieuwjaar, vaak dagen van 
gezelligheid, warmte en samen zijn. Maar het kunnen ook de 
dagen zijn, waar alleen zijn, alleen voelen, extra wordt beleefd.  
We mogen troost vinden in ons geloof, maar wat is de rol van 
het geloof in ons leven? Daar moeten we het maar eens vaker 
over hebben. Gewoon, na de dienst, met een kopje koffie en 
een kerstkransje. 
 
Veel leesplezier en natuurlijk voor iedereen fijne feestdagen. 
Namens de redactie, 
Bram van der Vijver 
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Mededelingen van 
ds. Henk Veltkamp 

 
Bij de kerkdiensten 
 
Op de vierde Adventszondag, 19 december, gaat 
mevrouw Hanneke van Beusekom bij ons voor.   
Daarna is de volgende dienst op Kerstavond, 
vrijdagavond 24 december, om 22.00 uur. 

Medewerking wordt verleend door Zanggroep Kadanz. Gelezen 
teksten worden ondersteund door meditatieve klavecimbelklanken. 
Het Kerstevangelie klinkt, en een kerstverhaal wordt verteld.  
In de dienst op eerste Kerstdag, 25 december om 10 uur vertellen 
kinderen het Kerstevangelie bij tekeningen van Dick Bruna, om 
tijdens de kerstpreek voor de groten in hun nevendienst iets moois 
voor ons te gaan maken.  
Tweede Kerstdag, dit jaar op zondag, is er om 10 uur een 
gezamenlijke dienst in Veghel, waarin ds Dick van der Vaart 
voorgaat.  
Ook op Oudejaarsavond is er een gezamenlijke dienst in Veghel, om 
19.00 uur, voorganger ds Dick van der Vaart. 
In het nieuwe jaar begroeten we elkaar op zondag 2 januari, in een 
gezamenlijke dienst in Uden, voorganger ds Dick van der Vaart. 
De zondag daarop, 9 januari, ga ik weer voor in Veghel. Op 16 
januari gaat ds Dick van der Vaart daar weer voor, en op 23 januari 
één van onze oude bekende gastpredikanten, ds Zoodsma uit 
Eindhoven.  
Denkt u ook aan de zaterdag ervoor, 22 januari: om 19.00 uur is er 
dan een oecumenische viering in de Johanneskerk in Veghel-Zuid, 
in de wereldgebedsweek voor de eenheid.  
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Welke rol speelt het geloof in uw leven?  
 
Die vraag stelde ik in een eerder Klankbord. Vorige maand gaf ik al 
een reactie door, ditmaal weer twee. Een korte en een wat langere. 
 
De eerste begint met een citaat van de Amerikaanse tv-predikant 
Robert H. Schuller: “God heeft mij het vermogen gegeven om te 
luisteren en om de enig juiste weg, de gelukkige weg te kiezen.” En 
voegt daar zelf aan toe: “Ik laat het verleden los en vertrouw mijn 
hele leven aan God toe. Zijn aanwezigheid geeft me elke dag een 
blij hart!”  
 
Boven de tweede reactie staat: “Hoe ik God in mijn leven ervaar…” 
Ik citeer: 
“In de natuur. Het ruisen van de wind in de bomen. Herfstkleuren. 
Het vrolijke geluid van vogeltjes. 
De zee ervaar ik als troostend, als helend: wat er ook gebeurt, het 
leven gaat door, de golven blijven aan komen rollen en zich 
terugtrekken. Het ruisen van de golven in de branding. 
De zee als een metafoor (beeld): de mens als een golf die opkomt 
en verdwijnt in de oceaan. God als de oceaan die er altijd is. 
Muziek, songs, flarden van teksten. 
Dingen die niet toevallig lijken te gebeuren: ontmoetingen met 
mensen, die op een bepaald moment in mijn leven op mijn pad 
komen. 
Intuïtief weten dat je hulp moet zoeken, wat je moet doen, een 
ingeving: op een spoor gezet worden. 
Bij ziekte: opborrelen van allerlei positieve gedachten, teksten, 
songteksten, strijdlust. 
Innerlijke kracht voelen: spirit, levenskracht. 
Het is een bewustzijn dat er een God is, ik voel mij gedragen, zoals 
in het gedicht Footprints in the sand van Mary Stevenson. *) 
Het beeld van een adelaar die onder zijn jong gaat vliegen. 
Toen ik vorig jaar bij een controle plotseling onder een echoapparaat 
lag voor een biopsie heb ik steeds als een mantra herhaald: 
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Jezus U bent het Licht in mijn leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus U bent het Licht in mijn leven 
Open mijn hart voor Uw liefde, o Heer. 
Ik geloof en heb ook ervaren dat je kracht kunt krijgen om moeilijke 
situaties het hoofd te bieden. 
God is liefde. Dat blijf ik geloven. Ook al zijn er veel dingen uit de 
Bijbel en in de kerk waar ik tegenwoordig vraagtekens bij heb.  
Zo kan ik niet geloven in een God die ziekte en dood en ellende 
stuurt om mensen te beproeven en sterker te maken. Zelf heb ik, als 
mij iets overkomt, dan ook niet het gevoel van: waarom ik?. Deze 
dingen gebeuren in het leven, dat onvolmaakt is. Wél kun je dan 
kracht putten uit je geloof,  proberen positief te blijven en er het 
beste van te maken.  
Zoals in de song van Josh Groban: 

When I am down and, oh my soul, so weary; 
When troubles come and my heart burdened be; 
Then, I am still and wait here in the silence, 
Until you come and sit a while with me. 
 
You raise me up, so I can stand on mountains; 
You raise me up, to walk on stormy seas; 
I am strong, when I am on your shoulders; 
You raise me up: To more than I can be. 

(Wanneer ik down ben en zo moe, als problemen mijn hart belasten, 
dan ben ik stil en wacht in stilte, totdat je komt en een poosje bij me 
zit. 
Je tilt mij op, zodat ik op een berg sta, je tilt me op, en ik wandel over 
een woeste zee. Sterk  ben ik op je schouders; je tilt me op: tot méér 
dan ik kan zijn.) 
 
*) Vanwege de plaatsruimte heb ik deze tekst (Voetstappen in het zand) 
weggelaten. Tik op Google in‘Footprints in the sand’ of ‘Voetstappen in het 
zand’ (of vraag iemand het voor u te doen) en u hebt het Engelse origineel 
of de Nederlandse vertaling.                                             

ds Henk Veltkamp  
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Mededelingen  
ds. Dick van der Vaart 
 

 
Kerst 
 

Kerst mag in onze cultuur zeker het meest geliefde feest van de 
kerkelijke kalender worden genoemd. 
Het wordt gevierd,althans bij ons op het noordelijk halfrond, in de 
donkerste periode van het jaar. 
In de decembermaand worden de dagen steeds korter en de 
nachten steeds langer.In de dagen voor Kerstmis staat de zon nog 
geen acht uur boven de horizon. Buiten is het weer dikwijls nat, kil 
en guur. Binnen zoeken we de warmte op, versieren we onze huizen 
en maken we het gezellig: om een tegenwicht te bieden tegen alle 
duisternis. 
 

Een stralend licht gaat op ! 
 
Vanouds vierde men in deze donkere dagen een zonnewendefeest. 
De oorsprong van het christelijke kerstfeest is niet precies duidelijk., 
maar velen nemen aan dat het een kerstening is van het Romeinse 
feest van de Onoverwinnelijke zon ( Sol Invictus). En dat mogen we 
een gelukkige beslissing noemen, want het kosmisch gegeven van 
het gaan lengen van de dagen blijkt een prachtig beeld voor de 
betekenis van Christus in onze wereld. 
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Christus. Hij is de Zon der 
Gerechtigheid ( vergelijk Maleachi 3:20), die echt onoverwinnelijk is. 
We vieren dat het licht de duisternis verdrijft. Een stralend licht gaat 
op ! Zoals een bekend Adventslied verwoordt, betekent de komst 
van Christus in onze geschiedenis dat “de duisternis gaat wijken van 
de eeuwenlange nacht. “ 
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De duisternis staat symbool voor de situatie van de mensheid: 
onvolkomen,gebroken, altijd levend in spanning, oorlog, geweld, 
conflicten. In deze duisternis verlangen mensen naar licht, naar 
bevrijding, vrede en rust, saamhorigheid en verbondenheid.  
Kerstmis heeft vanaf het begin deze lichtthematiek in zich gedragen. 
Jezus is het Licht der wereld( Johannes1:9;8:12) en met zijn komst 
wordt alle duisternis voorgoed verdreven. 
De overwinning van het licht vieren we met Pasen; denk maar aan 
het ritueel rond de paaskaars in de paasnacht. Het is dan ook geen 
wonder dat in het kerstfeest het paasfeest altijd mee resoneert !  
 

                             Bron: werkkatern 24 Stichting “Midden onder U” 
 

 
Kerkdiensten 
 
Op 24 december vieren we de kerstnachtdienst.  
De voorbereidingsgroep probeert er een sfeervolle dienst van te 
maken die aantrekkelijk is voor jong en oud.  Het koor Laudate Deo 
zal in de dienst meewerken. Peterine Kooijmans bereidt een 
expressief moment voor de jongeren voor. Organist Wim van Hoek 
zal (hopelijk met trombonist Erik Lammers ) de samenzang 
begeleiden. Ook zal Sytze Westerhof een declamatie verzorgen.  
Een sfeervolle versiering zal ons helpen om ontvankelijk te worden 
voor de boodschap van kerst. 
Aanvang 22.00 uur. 
 
Op  25 december, 1e  kerstdag, zal het koor Kadanz voor ons 
zingen,. Ook  zal  er speciale aandacht zijn voor de kinderen . 
 
Op 26 december, 2e kerstdag, zetten we het kerstfeest voort in een 
gezamenlijke dienst in Veghel. Ik zal voorgaan in die dienst en hoop 
velen van u daar te mogen begroeten. 
 
Op  31 december vieren we de oudejaarsdienst om 19.00 uur in 
Veghel. Ieder jaar ervaar ik  het weer als  bijzonder om de  

______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  december 2010/januari 2011 8 

 
jaarwisseling, die zo sterk het verglijden van de tijd voelbaar maakt, 
te beleven in het Licht dat straalt van het Aangezicht van de 
Eeuwige.  
 
 

Kerstster 
 
De mooie nieuwe kerstster die sinds de 1e Adventszondag in de 
kerk hangt is geschonken door de heer Korstanje.  
Het model is gebruikelijk bij het kerkgenootschap van de 
Hernhutters. De schoonheid van de ster wordt bepaald door zijn  
driedimensionaliteit  en zijn ongelijke stralen . In zijn jeugd heeft de 
heer Korstanje een school van de Hernhutters bezocht. De ster die 
je in je jeugd gezien hebt blijft de rest van je leven bepalend voor 
hoe een kerstster er in jouw beleving uit moet zien. Hartelijk dank ! 
 
 
Als zegenwens voor het  nieuwe jaar bid ik u het gebed van St. 
Patrick toe: 
 

De Heer zij voor u om u de weg te wijzen. 
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en  
u te beschermen tegen alle gevaar. 
De Heer zij onder u om u op te vangen 
wanneer u zou vallen. 
De Heer zij in u om u te troosten 
als u verdriet hebt. 
Hij omgeve u als een beschermende muur 
wanneer anderen over u heen vallen. 
Zo zegene u God, vandaag, morgen en in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 
Vriendelijke groet, 
Ds. Dick van der Vaart 
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KINDERLEERHUIS 
 
In het kinderleerhuis  willen we kinderen op een speelse wijze kennis 
laten maken met verhalen en symbolen uit de christelijke 
geloofstraditie die aansluiten bij hun eigen belevingswereld.  
Op drie donderdagmiddagen zijn de kinderen van groep 4,5,6 ,7 en 
8  van de basisschool, na schooltijd, vanaf half vier welkom in de 
Samen op Weg kerk in Uden. Ze zullen gastvrij worden ontvangen 
met een glaasje fris en een koekje door mevrouw  Nardie Staal en 
ds. Dick van der Vaart 
Nadat ze een beetje bijgekomen zijn van de schooldag begint het 
programma om 16.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
 
Eerste bijeenkomst 
Tijdens de eerste bijeenkomst mogen  de kinderen de kerk gaan 
verkennen, een plattegrond maken van het gebouw en daarin 
tekenen wat hen opvalt. Vervolgens krijgen de kinderen een korte 
uitleg over wat er allemaal te zien valt: liturgische tafel, de liturgische 
kleden in de verschillende kleuren, het doopvont, de preekstoel, de 
bijbel die altijd opengeslagen ligt enz. 
 
Tweede bijeenkomst 
Tijdens de tweede bijeenkomst proberen we de kinderen de 
symbolische betekenis van de doop uit te leggen o.a. met behulp 
van een bijbelverhaal 
 
Derde bijeenkomst 
De derde keer gaan we in op de symbolische betekenis van het 
houden van een maaltijd en in het verlengde hiervan het vieren van 
het avondmaal. 
 
Eerste bijeenkomst donderdag 20 januari   15.30 tot 17.00  uur  
Tweede bijeenkomst: donderdag 27 januari   15.30 tot 17.00 uur 
Derde bijeenkomst donderdag 10 februari  15.30 tot 17.00 uur 

Vriendelijke groet,                                                                          
Nardie Staal,  Dick van der Vaart ( tel. 24 66 34 ) 
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Oecumene in Goch en Veghel 
 
Zaterdag 22 januari 2011 wordt een oecumenische dag. Overdag 
gaan we met een groep Katholieke en Protestantse Veghelaren op 
bezoek bij onze partnergemeente in Goch, Duitsland (vlak over de 
grens bij Gennep.)   
Onze gastvrouwen en – heren daar hebben een mooi programma 
voor ons samengesteld, waar ze nu nog heel geheimzinnig over 
doen. Ik ben op zoek naar tenminste 4 leden van onze gemeente die 
deze dag mee willen gaan. Informatie en opgave graag bij mij.  
We vertrekken ’s ochtends (wees gerust, niet vóór negen uur) en zijn 
in de namiddag weer terug. Op tijd voor: 
diezelfde zaterdag, ‘s avonds op 19 uur, Johanneskerk, Van 
Diemenstraat, oecumenische viering in de Gebedsweek voor de 
Eenheid, met voorgangers en gemeenteleden van de drie R.K. 
parochies, onze Protestantse kerk en de Christengemeente Veghel.  
Voor beide geldt: laat uw voorganger niet in z’n eentje 
oecumenisch zijn! (ds Henk Veltkamp) 
 
 
 
 

Afwezig 
 
Van 10 t/m 14 januari hopen mijn vrouw en ik te gaan wandelen in 
Zuid-Limburg. Collega ds Dick van der Vaart is dan op zijn post en 
zo nodig te bereiken.  

ds Henk Veltkamp  
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Open 
 

In de preek, op 5 december, was het gegaan over geloven, in 
Sinterklaas en in God. Ik vertelde over kinderen die elkaar vragen: 
geloof jij nog in Sinterklaas? En hoe dat een paar jaar later verandert 
in: geloof jij nog in God?  In dat woordje ‘nog’, zei ik, ligt eigenlijk al 
besloten dat de vraagsteller denkt: ach, ook dat geloof zal vanzelf 
wel overgaan. Zoals Pauw en Witteman geloven ook alleen maar als 
een soort kinderziekte kunnen zien. 

Na de kerkdienst sprak ze me aan, terwijl ze bezig was om 
koffie te schenken. Met de koffiekan nog in de hand foeterde ze: 
“Wat een stomme vraag toch: geloof jij nog in God? Alsof het 
daarom gaat!” 

 
 
“Wat zou dan de goede vraag kunnen zijn?” vroeg ik 
“Ik zou altijd vragen: Heb jij je al opengesteld voor God? 

Want aan God ligt het niet, hoor. Die wil wel komen. Maar ik moet 
daar wel open voor zijn, natuurlijk.” 

 
Je hebt van die flarden uit een gesprek die blijven hangen. Ze 

heeft gelijk, dacht ik. Geloven in God, ja, we weten natuurlijk wel dat 
geloven vertrouwen is, en dat het dus gaat om vertrouwen óp God, 
maar toch is het nogal eenzijdig van mij uit gedacht richting God. 
Terwijl die andere vraag (sta jij al open voor God?) begint bij 
Degene, die komen wil. Die, zoals het Adventslied (Gezang 126:1) 
zingt, toegang vraagt tot ons hart. God is niet een meubel waarmee 
ik mijn levenshuis inricht, en dat ik weer opruim als het overtollig is. 
God ís mijn huis, mijn levenshuis. Degene bij wie ik thuis kom en 
thuis mag zijn. Stel ik mij al open? Dat is dus de echte vraag. En niet 
alleen voor Advent. 

        
 ds Henk Veltkamp  
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Zangavond donderdag 27 januari, 20.00 uur, Paaskerk Oss 
 
Op donderdag 27 januari 2011 gaan we kennismaken met het 
nieuwe liedboek, dat in 2012 verschijnt. 
Het nieuwe liedboek zal veel breder van opzet zijn dan het huidige, 
er is een grote variatie aan liedstijlen te vinden. Psalmen op 
verschillende manieren, oudere en nieuwere gezangen, maar ook 
kinder- en jeugdliederen, ‘shortsongs’, canons en verschillende 
liturgische teksten en gebeden.  
We gaan vooral veel zingen deze avond. Ook zal ik een en ander 
vertellen over de totstandkoming van het liedboek en achtergronden 
van de liederen.  
 
De liederen die we gaan zingen zijn liederen, die aan de redactie zijn 
voorgedragen vanuit de werkgroepen. Liederen dus, die mogelijk in 
het liedboek zullen komen. 
 
Aan deze avond wordt medewerking verleend door de cantorij van 
de Maranathakerk te Nijmegen onder leiding van Tjeu Corbeij.  
Henk Jan Out begeleidt het zingen op orgel en piano. 
 
De avond begint om 20.00 uur. 

Janneke Bron 
 
 
Janneke Bron is theoloog en cantor van het Oecumenisch Citypastoraat in 
de Stevenskerk te Nijmegen. Tot voor kort was zij kerkmusicus in de 
Paaskerk te Oss. 
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De herders 
 

Ze wisten het zo heel precies niet meer, 
hoe vaak gezegd was Je hoeft niet te vrezen 
en dat ze in Bethlehem moesten wezen, 
maar het was toch al gauw zo’n tweeduizend keer. 
 
Opnieuw naar dat kind van zo hoge en veer, 
dat in een kribje werd gelegd, op aarde, 
dat in de nacht Gods liefde openbaarde 
door zich als mens te geven, klein en teer.  
 
Ze gingen weer, maar hebben deze keer 
zich blijkbaar in de weg erheen verkeken. 
Of is, na eeuwen, het kind uitgeweken? 
 
De schrik is groot, maar bij de pakken neer- 
zitten? Dat nooit! Dus waar zij moeten wezen 
dat vragen zij aan wie dit zit te lezen. 

 
 
Len Borgdorff, 1999. Uit: De bakker, de slager en de herders. 
Kerstpoëzie. Zoetermeer 2007 
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Gezinsdienst Eerste Kerstdag 
 
Eerste kerstdag in Veghel. Om 10 uur stroomt 
de kerk vol. Jong en oud komt bij elkaar om 
het kerstverhaal te horen.  
De kerk ziet er op haar best uit. In de dienst is 
veel aandacht voor de kinderen; ze hebben 
zelf ook een aandeel in de dienst. Ook voor de 
volwassenen is er genoeg te beleven. Verhaal, 

zang, muziek, beelden. Het is een mooie sfeer om Kerst te vieren. 
Willen jullie dit ook meemaken? Kom dan op 25 december naar de 
kerk in Veghel!  
 

SAMEN 
 
In dit Klankbord vindt u de losse bijlage Samen. Samen is een 
handleiding voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij hopen door 
middel van deze bijlage u een handreiking te kunnen bieden in het 
gesprek met kinderen over het geloof. U zult merken dat het 
geschreven wordt in voor kinderen begrijpelijke taal. De bijlage zal 
afhankelijk van de schoolvakanties 4 à 5 keer per jaar verschijnen. 
Samen heeft al een lange geschiedenis. Al jaren verscheen het als 
bijlage in het parochieblad van de Lambertuskerk in Veghel. Nadat 
de parochies zijn gaan samenwerken en gezamenlijk een blad 
uitgeven, verschijnt het nu in heel Veghel.  
Toen er een nieuw groepje  medewerkers werd gezocht, ben ik 
gevraagd mee te doen. Daarop heb ik ja gezegd en gevraagd of de 
bijlage Samen dan ook voor het Klankbord gebruikt mocht worden. 
Daar werd heel enthousiast met ja op gereageerd. Na overleg in 
onze kerkenraad is besloten om daar positief op te reageren. 
Deze Samen gaat natuurlijk over Kerstmis. Speciaal aandacht voor 
de stal. In de Lambertuskerk in Veghel - aan de markt -  is achterin 
een nieuwe kerststal ingericht. De uitvoering daarvan is aantrekkelijk 
voor kinderen en een bezoekje waard. 

Hanneke van Beusekom 
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Het Klankbord. 
 
De kerkenraad van Uden/Veghel heeft zich 
de laatste tijd gebogen over het 
verspreiden van het Klankbord. Tot nu toe 
werd het Klankbord alleen bezorgd bij 
diegenen, die het  abonnementsgeld  van 
€ 6,00 betaalde. Op zichzelf een 

vanzelfsprekende zaak daar het Klankbord verzorgd wordt door een 
zelfstandige commissie, die ook  financieel geheel  onafhankelijk  
staat van de Kerkenraad. 
Uit onderzoek is echter gebleken, dat een groot percentage van 
onze gemeente niet bereikt wordt en daardoor niet op de hoogte 
raakt van wat er zich afspeelt  binnen onze gemeente. 
In het verleden heeft de redactie verschillende acties ondernomen 
om meer gemeenteleden  te bereiken maar door allerlei 
omstandigheden is dit niet gelukt.  
Het onderwerp  Klankbord is in de  Kerkenraad uitvoerig besproken. 
Zij is in haar besprekingen  uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat  
iedereen die een Vrijwillige Bijdrage (Kerkbalans) betaalt van 
minimaal  € 25,00  een Klankbord moet ontvangen. Uiteraard het 
liefst tegen betaling van het abonnementsgeld.   
Met  het Kerstnummer wordt  deze actie gestart. Het betekent wel 
veel meer werk voor het samenstellen van het blad zoals drukken, 
vouwen  en nieten. Ook de bezorgers krijgen meer adressen.  
Indien niet iedereen betaalt betekent dit ook een eventuele extra 
financiële   last voor de Kerkenraad.  
Om er achter te komen of alle nieuwe adressen wel geïnteresseerd  
zijn in het Klankbord zal in het voorjaar van 2011 een speciaal 
onderzoek gehouden worden.   
Wij hopen echter dat dit initiatief van de Kerkenraad het beoogde 
resultaat zal hebben en dat iedereen met plezier het Klankbord leest. 
 
Namens de Kerkenraad 
Hans Schilder      
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Het Leerhuis Uden-Veghel 2011 
 
Thema 1: 
In het Nieuwe Testament wordt hier en daar een karikatuur gegeven 
van het Jodendom, de Joodse religie en de Joden. 
Hoe is deze karikatuur te verklaren? En hoe gaan we hier mee om? 
 
Inleider: Prof. Dr. Hans Jansen, KPN (Heusden) 
 

maandag 10 januari in Veghel, de Schakel 
maandag 24 januari in Uden, Samen op Wegkerk 
maandag 7 februari in Veghel, de Schakel 

 Tijd: van 20.00 – 22.00 uur.  
€ 4,00 per persoon per avond. 

 
Opgave vooraf aan: H. Janse 
 
 

Postzegelactie 
 

Dank zij de postzegelactie is er hulp voor 
mensen met cystic fibrosis(CF).  
CF is een erfelijke aandoening door het 
aanmaken van heel taai slijm in de luchtwegen 
en het maag-darmkanaal. 
Lijders aan CF hebben dagelijks een intensieve 
behandeling nodig, terwijl de beperkingen in 

conditie en ademhaling blijven toenemen. De levensverwachting 
wordt daardoor fors beperkt. 
 
Hoe te helpen? 
Eenvoudig door gebruikte postzegels te sparen. Daar is Kerstmis en 
Nieuwjaar een goede tijd voor. Uit de opbrengst van deze postzegels 
krijgen kinderen die lijden aan fibrose een onvergetelijke dag 
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aangeboden of ontvangen zij een laptop als hulp in de 
vrijetijdsbesteding.  
 
Jacques de Mooij, is één van de spaarders van deze zegels. U kunt 
ze bezorgen in kleine enveloppen of in een grote doos. De heer de 
Mooij zorgt dat alles bij de Stichting Fok (Stichting Fibrose Kinderen) 
terecht komt.  
Met een beetje moeite helpt u zo een kind, dat al veel ellende heeft 
meegemaakt om eventjes de zorgen te vergeten.  
Al met al een mooie kerstgedachte en kerstdaad. 
Namens alle medewerkers van F.O.K van harte bedankt en de 
allerbeste wensen rond Kerstmis en Nieuwjaar.   
Namens hen: 
Jacques de Mooij,  

 
 
 
Kerstpakkettenaktie 
  

De samenwerkende 3 Roomskatholieke parochies en onze 
Protestante gemeente gaan dit jaar weer 250 kerstpakketten maken 
voor mensen die het financieel niet breed hebben of sociaal moeilijk. 
Wanneer u een pakket van uw huidige of oud-werkgever ontvangt en 
dit niet direct nodig heeft, verzoeken wij u dit beschikbaar te stellen 
voor bovengenoemd doel. 
U kunt het pakket afleveren bij het parochiecentrum van de 
Lambertus Kerk, Burg. de Kuyperlaan 1. op werkdagen tussen 09.00 
- 13.30 uur.     
Of, als u het telefonisch aangeeft kunnen wij het pakket ophalen: 
tel.nr. 352232. 
Ook is het mogelijk om op onze bankrekening nr. 106374915 van de 
hulpdienst Diaconie een bedrag te storten ten gunste van dit doel, 
onder vermelding 'kerstpakket'. 

  

Niek Müller, diaken (Caritas) 
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Kerstevent Den Bosch 
 
Het centrum van Den Bosch zal op donderdagavond 23 december in 
het teken staan van een groots Kerst Event. De Protestantse Kerk 
Nederland (PKN) verzorgt samen met het Beraad van Kerken  
‘s-Hertogenbosch een programma, waarin het kerstverhaal en 
kerstmuziek een hoofdrol spelen.   
De NCRV is de gehele week aanwezig voor de opnames van het 
programma Joris’ Kerstboom, dat op kerstavond zal worden 
uitgezonden.  
Bezoekers kunnen die donderdagavond zowel terecht in de Grote 
Kerk (aan het Kerkplein) als in de St. Jan. In beide kerken is vanaf 
18.00 uur van alles te beleven. De Grote Kerk trapt af met een 
kindermusical en wie van koren houdt komt daarna in beide kerken 
oren te kort.  Ook de kerststal in de St. Jan is die avond te 
bezoeken. 
Vanuit beide kerken loopt vervolgens het spoor naar de Parade, 
waar het programma vervolgd wordt. De Parade is die avond 
feestelijk aangekleed, want de Kerst Event valt midden in ‘Bosch 
Winter Paradijs’, een activiteit  van de gemeente ’s-Hertogenbosch.  
Vanaf 19.30 uur vertolken Antje Monteiro en de band Bosco op de 
Parade traditionele kerstliederen, leest de Bossche burgemeester 
Rombouts het kerstverhaal voor en geeft sandpainter Gert van der 
Vijver tussendoor (op een groot scherm) zijn visie op het 
kerstverhaal. Joris Linssen presenteert  als afsluiter een christmas 
singalong: Antje Monteiro en Bosco brengen de vijf populairste 
kerstsongs ten gehore.  
Om 20.30 uur zal het programma worden afgesloten. 
Voor de PKN is dit evenement een pilot. De landelijke organisatie 
van de protestantse kerken in Nederland denkt met dit programma 
mensen op een aantrekkelijke en aansprekende wijze  (weer) kennis 
te laten maken met het kerstverhaal en hoopt volgend jaar 
soortgelijke programma’s in veel meer Nederlandse gemeenten te 
kunnen presenteren. 
Zie voor volledig programma 
http://www.boschwinterparadijs.nl/beraad-van-kerken 
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  KLEIN BEGIN. 
 

Als eenmaal een hand wordt gereikt 
Niet een gebalde vuist 
Als er ooit echt geluisterd wordt 
Geen antwoord komt ‘onjuist’ 
Als eenmaal ’s nachts een dief aanbelt 
Als een raam nog open staat 
Als iemand die echt de fout in ging 
Wil boeten voor zijn daad 
Als eenmaal eens een torero zegt 
Ik vecht niet meer met een stier 
Als plotseling een vandaal besluit 
Ik zoek fatsoenlijker vertier 
Als ooit een mens met kapitaal 
Zijn geld aan armen geeft 
Als iemand die verslaving kent 
Die behoefte niet meer heeft 
Als eenmaal eens een generaal 
Van wapens ploegen maakt 
Als de grote baas van een concern 
Milieu tot hoofdzaak maakt 
Als eenmaal eens een terrorist 
Een aanslag tegenhoudt 
Als ooit een voedselproducent 
Honger als ramp beschouwt 
Dan schijnt het licht van Bethlehem 
In ’t hart van al die mensen 
Zij kunnen zo een spiegel zijn 
Van wat wij allen wensen 
Een klein begin is zo gemaakt 
En heeft enorme waarde 
Wie dus die eerste stap wil doen 
Helpt aan de vrede op aarde. 

 
Wim Uijtdewilligen 2010  
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JEUGD PAGINA’S  

 
 

Hallo allemaal, 
 
Als ik nu naar buiten kijk is alles wit. 
Het is eind november en er ligt al 
sneeuw. 
Nog even en het is weer 

kerstvakantie, vieren we kerstfeest en begint het nieuwe jaar. 
Een jaar waarin we hopelijk weer veel plezier hebben met elkaar en 
veel van elkaar kunnen leren. Een jaar waarin weer van alles kan 
gebeuren en waarin alles nog mogelijk is. 
Hieronder staat een gedichtje met wensen voor het nieuwe jaar. 
 

We wensen  
een glimlach en een fijn gevoel 
geluk voor alle mensen. 
We wensen, 
geen oorlog en geen ruzie meer, 
maar vrede voor de mensen.  
 
We wensen, 
een wereld die vol vrienden is 
en liefde tussen de mensen, 
We wensen, 
een beetje troost, een beetje hulp, 
en licht voor alle mensen.  
 
Een Kind brengt ons een nieuwe tijd. 
We kunnen verder gaan. 
Straks worden onze wensen waar. 
Wie weet, misschien -we zullen zien-  
wel in het nieuwe jaar. 

www.kindengeloof.nl 
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Kindernevendienst: 
Met kerstmis vieren we dat Jezus is geboren! Kun jij het je 
voorstellen zo'n kleine baby geboren in een stal. Toen wist nog bijna 
niemand dat die baby iets bijzonders was. Een paar herders hadden 
ervan gehoord en waren er meteen heen gegaan. Maar de meeste 
mensen begrepen pas veel later, toen Jezus groter was, dat Hij 
bijzonder was. Dat Hij zo van God gekomen was. Voor ons! Ook 
voor jou. 
 
TOESPRAAK VAN KIND TOT JEZUS:  
Dag Kindje in de kribbe. 
Ik wil op Uw verjaardag een toespraakje houden. 
Want het is Uw feest met Kerstmis. Kerstfeest. 
al vind ik nou niet dat het er zo geweldig naar feest uitziet. 
Ik zie jou in een kribbe omdat er voor jou en jouw ouders geen plaats 
in de herberg was. 
Niet zo feestelijk allemaal. 
Maar hoe meer ik over jou hoor vertellen door papa, mama, 
de meester of de pastor/dominee over wat jij hebt gedaan toen je 
groot was, hoe meer het mij duidelijk wordt dat ik je vandaag even 
wil bedanken. 
Want jij had in de gaten, dat heel veel mensen redding nodig 
hadden. 
Toen jij groot was, Jezus, ben jij erop uit gegaan om mensen die 
verdriet hadden of ziek waren te helpen.  
Wil jij mij en ook de andere kinderen helpen om net zo te worden als 
jij? Want wij kunnen nog zo veel mensen helpen of lief zijn voor 
mensen die ziek zijn of verdriet hebben. 
Volgend jaar met Kerstmis houd ik dan weer een toespraakje om te 
vertellen of het mij en de andere kinderen een beetje gelukt is. 
Uit:www.kindengeloof.nl 
 

Tienerkerk 
Hallo tieners,  
Bedankt voor jullie geweldige creatieve bijdrage aan de 
sinterklaasviering op 5 december. 
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De cadeautjes en jullie persoonlijke inbreng rondom de thema’s: 
liefde, geluk, blijdschap, vertrouwen, twijfel, zekerheid, geloof, 
ongeloof, onzekerheid en hoop waren heel inspirerend. 
Leuk ook om de eeste tiener uit Veghel te verwelkomen, welkom Rik 
noteer de volgende data vast in je agenda. 
19 december, 16 januari, 30 januari, 13 februari, 27 februari, 13 
maart, 27 maart, 10 april, 24 april, 8 mei, 22, mei, 5 juni, 19 juni. 
 
Ik geef de pen door aan…………. 
 
Ria heeft de pen doorgegeven aan  
Wander Hofman. Hieronder volgt zijn verhaal:  
 
Ik heet Wander Hofman. 
Ik ben elf jaar en woon in Veghel. 
Ik zit in de bovenbouw van de Wissel. 
Daar fiets ik elke dag alleen naar toe. Ook als het regent en 
sneeuwt. 
Krijg ik wel sneeuw in mijn ogen maar oké…. 
Ik zit al drie jaar op judo en heb net mijn bruine slip gehaald op mijn 
gele band. 
Mijn hond heet Kody en is bijna negen maanden oud. 
Meer weet ik niet te vertellen. 
Ik geef de pen door aan Bram vd Vijver van de kindernevendienst. 
Wander Hofman 
 
 

 
 
Namens de kerkgroep Jeugd. 
Ria de Ruiter  
:  
 


