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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(februari / maart  2011) 

42e jaargang, nummer 2 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 2 april 2011 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 19 maart 2011  
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com  

voor kopijadressen : zie laatste pagina 
 

 
UDEN 

zo. 20 febr. 10.00 u. dr. J.G.B. Jansen               (Heusden) 
zo. 27 febr. 10.00 u. mw. I. van Es 
zo. 06 mrt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
   Biddag voor gewas en arbeid 
wo. 09 mrt. 19.00 u. Aswoensdag. Dienst in de Abdij van Berne 
zo. 13 mrt. 10.00 u. mw. S. Floor – Prins   
   (1e zondag 40-dagen tijd) 
zo. 20 mrt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  
   (2e zondag 40-dagentijd) 
zo. 27 mrt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
   (3e zondag 40-dagentijd)     

VEGHEL 

zo. 20 febr. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 27 febr. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 
zo. 06 mrt. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Uden 
wo. 09 mrt. 19.00 u. Aswoensdag. Dienst in de Abdij van Berne 
zo. 13 mrt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 
   (1e zondag 40-dagen tijd) 
zo. 20 mrt. 10.00 u. ds. J. van Drie            (Oss) 
   (2e zondag 40-dagentijd) 
zo. 27 mrt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 
   (3e zondag 40-dagentijd) 
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Van de redactie ........ 
 
 
Vandaag, op de dag dat ik dit schrijf, is het schitterend weer,  
de lente lonkt. Hopelijk komt dit een beetje tot uiting in dit 
nieuwe nummer. 
 
Ook in dit Klankbord veel info van onze dominees, een bericht 
van de kerkenraad en veel artikelen van en over de jeugd.  
 
De redactie mag tijdelijk de rubriek “Ik geef de pen 
door aan….”   overnemen.  
Bijna , ik zei bijna, gaat het gelijk al mis. We wilden 
beginnen met de kerkrentmeester, echter dit is nog 
niet gelukt. Dat artikel zit nog in het vat. Dus onze 
eerst “Pen” komt van een organist.  
 
Veel leesplezier!!! 
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Mededelingen van 
ds. Henk Veltkamp 

 
Bij de kerkdiensten in Veghel 
 

“  
De eerste zondag in die veertigdagentijd is 13 
maart. Als u de kerk binnenkomt valt uw oog op 
een ‘hongerdoek’ waar we de Geen zorgen voor 
de dag van morgen.” Een uitdrukking die zó gewoon 
en alledaags is geworden dat we er nauwelijks meer 

bij stilstaan dat het één van de meest weerbarstige oneliners is van 
Jezus van Nazareth. Weerbarstig, omdat het bij hem de 
samenvatting is van een manier van leven die hij ‘de weg’ noemde, 
en die hij zijn leerlingen vóórleefde.  
Die weg is het thema van de kerkdienst op 27 februari. 

Zondag 6 maart hebben we  weer de gezamenlijke dienst in 
Uden. Volgens mij zijn er nog steeds Veghelse kerkgangers die – 
TomTom ten spijt - de weg naar onze Udense kerk nog maar 
moeilijk kunnen vinden. Zou het helpen als we elkaar opwekken: ga 
je mee? Vast wel! 

De week daarop begint de voorbereidingstijd op Pasen, 
veertig dagen lang. In de katholieke traditie begint die op 
Aswoensdag. Protestanten kennen dat niet zo. Wilt u eens een 
Aswoensdagviering meemaken? Kom op 9 maart om 19.00 uur naar 
Abdij Berne in Heeswijk. In de Abdijkerk mag ik dan mee voorgaan 
in een oecumenische Aswoensdagviering. Meer  over Aswoensdag 
schrijft collega Dick van der Vaart elders in dit nummer. zes 
zondagen voor Pasen steeds even bij stilstaan. Ons voorbereiden op 
Pasen betekent niet alleen bepaald worden bij de weg die Jezus 
gaat, maar ook bij de weg die Hij ons geleerd heeft. Vanouds was 
deze periode voor christenen een tijd van vasten. Een moderne 
vorm van vasten is om in deze zes weken soberder te leven, en 
meer verbonden  
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met mensen die het minder hebben. Onze Diaconie zal ons daar 
deze weken aan de hand van het hongerdoek bij  
bepalen. Ook staat deze zondag in het teken van de Biddag voor 
gewas en arbeid. Lees daarbij ook wat collega Dick van der Vaart 
daarover in dit nummer schrijft.  

Zondag 20 maart is ds Jan van Drie uit Oss onze 
gastvoorganger.  

Waarom moest Jezus sterven? Soms heeft de kerk gedaan 
alsof daar maar één antwoord op is: voor onze zonden. Of, nog 
preciezer: om Gods toorn om onze zonden te stillen. In het Nieuwe 
Testament vinden we echter niet één, maar meerdere antwoorden 
op die vraag. Daarover wil ik op 27 maart met u nadenken.  

 
     ds Henk Veltkamp 

  

 
Gespreksgroep jongvolwassenen  
 
De afgelopen vier avonden hebben we met elkaar de Tien Geboden 
gelezen en besproken. Levendige en boeiende gesprekken werden 
dat, waarbij ons steeds weer opviel hoe dichtbij de praktijk van ons 
dagelijks leven deze geboden komen. Ook persoonlijke vragen waar 
we mee bezig zijn kwamen zomaar aan de orde.  
De volgende keren gaan we met elkaar in gesprek rondom de vraag: 
waarom ben ik christen? Het is de bedoeling dat we daarover (na 
verloop van tijd) ook een kerkdienst voorbereiden. De laatste keer 
mochten we weer een nieuwe deelneemster begroeten,  Rosalie 
Reichardt  - Mulder. We ontmoeten elkaar weer op 15 maart bij 
Leonie en Marco thuis. En op zondag 12 maart proberen we zoveel 
mogelijk naar de kerkdienst te komen, om elkaar ook daar (en 
daarna bij de koffie) weer te ontmoeten. Nieuwsgierig geworden? 
Informatie bij: 
      ds Henk Veltkamp  
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Altijd tekort?  Of deel van Gods plan? 
 
Zou het bij de generatie horen? Wie vóór, pakweg, 1960 is geboren, 
heeft volgens mij - statistisch gezien – een grotere kans op 
besmetting met het virus “nooit genoeg, altijd tekort”. Daarmee 
bedoel ik het knagende gevoel dat je ’t nooit goed genoeg gedaan 
hebt. Dat je altijd toch nog weer ergens tekort geschoten bent. 

Zou dat te maken hebben met een Calvinistische opvoeding? 
Zou best kunnen. Kijk, het is natuurlijk nooit verkeerd om de lat hoog 
te leggen. Maar als – door een ander of door jezelf – die lat 
chronisch te hoog wordt gelegd, dan gaat er van binnen langzaam 
maar zeker iets stuk. Dan kun je eigenlijk nooit meer blij zijn met wat 
je doet. Of, erger nog, met wie je bent. Want dan ligt er altijd wel zo’n 
soort schuldgevoel op de loer, zo’n stemmetje in jezelf dat 
beschuldigend fluistert: je bent alwéér tekort geschoten, ’t was wéér 
niet goed genoeg. 

Zo’n virus kan ook zomaar doorwerken in ons beeld van God. 
Alsof God ons ook almaar de maat neemt, alsof ook God op 
voorhand al weet dat er wel weer niks van zal deugen. Zeker als 
zo’n Godsbeeld ook nog eens wordt gecombineerd met de 
overtuiging dat we nooit iets goeds kunnen doen, kan zo’n geloof 
behoorlijk deprimerend werken. 

Waarom schrijf ik dit?  Eigenlijk vooral als aanloopje op een 
uitspraak die ik onlangs mocht optekenen uit de mond van één van 
ons. We waren met elkaar in een goed gesprek. Over het werk, en 
de kerk, en het leven, en wat dat soms lastig en ingewikkeld maakt. 
Over wat je allemaal graag zou willen doen. En over je grenzen, over 
de beperkte energie die wij mensen nu eenmaal hebben. Toen, 
ineens, zei ze: “Weet je, als ik weer eens geconfronteerd word met 
mijn eigen beperkingen, dan zeg ik twee dingen tegen mezelf. Wie 
geeft wat-ie heeft, is waard dat-ie leeft. En op die bekende spreuk 
heb ik zelf een variatie gemaakt: Wie doet wat-ie kan, wordt deel van 
Gods plan.  

Dat is nou zo’n  uitspraak waar ik vrolijk van word. Zo één 
waarvan ik denk: inlijsten en boven je bed hangen. 

     ds Henk Veltkamp  
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Naar de heiligen  
 
Op een koude zaterdagochtend in januari trokken we met zo’n 
twintig katholieke en protestantse Veghelaren over de grens, naar 
het Duitse stadje Xanten, op uitnodiging van onze partnerkerken van 
Goch. Het ene jaar ontmoeten we elkaar in Duitsland, het andere 
jaar in Nederland.  

We kregen veel te horen over de geschiedenis van Xanten, 
een stad waarvan de geschiedenis teruggaat tot het Romeinse rijk. 
Een Romeinse legioensoldaat in de derde eeuw, Viktor, werd 
christen, en moest – naar een legende - zijn geloof met de 
martelaarsdood bekopen. Zijn gebeente rust onder het altaar van de 
kerk, waardoor deze stad een bedevaartsoord van betekenis werd, 
én haar naam kreeg. De S van Ad Santos – naar de heiligen – werd 
gaandeweg een X: Xanten. 

’s Middags werden we door een voortreffelijk Nederlands 
sprekende Duitse gids rondgeleid in het museum, waar veel te zien 
was. En na de Kaffee met heerlijke Kuchen keerden we weer naar 
Veghel terug, om ’s avonds weer op tijd te zijn voor de 
oecumenische gebedsdienst in de Johanneskerk.  

Onze volgende ontmoeting is op 4 mei, als er weer een 
delegatie van onze Duitse zusterkerken bij de Dodenherdenking in 
Veghel bloemen zal leggen.  

     ds Henk Veltkamp  
 

Prediker en wij 
 
Met zo’n twintig deelnemers waren we, drie avonden lang, eind vorig 
jaar in gesprek met het Bijbelboek Prediker en met elkaar. We waren  
middels een opname uit de Bergense Ruïnekerk -  getuige van de 
indrukwekkende manier waarop de (inmiddels overleden) acteur 
Henk van Ulsen de woorden van Prediker vertolkte. We verdiepten 
ons in de manier waarop Prediker tegen God en de mensen, leven 
en dood aankijkt, en herkenden daarbij heel wat van onze eigen  
vragen. We deelden ook met elkaar wat Prediker bij ons opriep. Dat 
kon een persoonlijke ervaring zijn, een krantenbericht of een gedicht.  



______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  februari / maart 2011 7 

 
Eén van Predikers opvallende uitspraken luidt: “Want God is in de 
hemel, en jullie zijn op aarde. wees daarom zuinig met je woorden.” 
Een van de deelneemsters bracht een gedicht mee van J.C. van 
Schagen:  

Wit 

Als ik van U moet spreken, doe ik alle mooie woorden weg. 
Ik wil maar liever weinig zeggen. 

Ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen. 
Wat arme kale woorden, dat is mijn verhaal. 

Mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf, 
ze weten van dienen niet. 

De goede woorden zijn arm en naakt 
Als Franciscus. 
Ze zijn trouw. 

Enkele goede woorden, dat is genoeg. 
Want er mag niets komen tussen U en mij. 

Eigenlijk wil ik liever met U zwijgen. 

Het zijn bijzondere avonden geworden, om zó met deze Prediker én 
met elkaar in gesprek te zijn.   ds Henk Veltkamp  

 
Huiskameravonden  
 
Via de envelop van Kerkbalans heeft u al de uitnodiging thuis 
ontvangen voor één van de huiskameravonden. Mocht het u ontgaan 
zijn, dan vindt u hieronder de data en plaatsen. 
Waar gaan we het die avond over hebben? Na koffie en 
kennismaking kijken we zo’n twintig minuten naar een dvd, gemaakt 
voor de TV-zender Spirit-24,  waarop verschillende mensen 
antwoord geven op de vraag: “Wat is de mooiste dag in uw leven?” 
Een inspirerende start voor een boeiend gesprek met elkaar. Eén 
van onze predikanten, zal ook aanwezig zijn.  
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Als u dit Klankbord ontvangt zijn de eerste twee avonden, in Uden, al 
voorbij. 
U kunt nog kiezen uit de volgende data en plaatsen: 
dinsdag 22 februari  Veghel   
maandag 28 februari Uden   
dinsdag 1 maart Veghel     
donderdag 3 maart Uden   
donderdag 3 maart Veghel   
maandag 14 maart Uden   

 
Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat dan alsnog, door even één 
van ons te bellen of te mailen: ds Dick van der Vaart of ds Henk 
Veltkamp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Leerhuis Uden – Veghel  2011 
 
Thema 2: Wat zijn de gevolgen geweest van de kloof die ontstaan is 
tussen Jodendom en Christendom? 
De vorige keer (februari 2010) hebben we de thema’s Thora, 
Farizeeën, en Messias/verzoening besproken. 
Maar er zijn er meer! Daarover gaat het in deze 2 avonden. 
Inleidster: ds. Marja van den Beld, MMC Eindhoven. 

Maandag   7 maart in Uden, Samen op Wegkerk 
Maandag 21 maart in Uden, Samen op Wegkerk 

van 19.30 – 21.30 uur. € 4,00 p.p. per avond. 
Opgave vooraf aan: H. Janse,  
m.janse.1@kpnmail.nl 
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Mededelingen  
ds. Dick van der Vaart 
  
 
In een schrift waarin ik aantekeningen 
maak naar aanleiding van het lezen van 
een boek of een artikel  op 18 september 
2009 schreef ik een persoonlijke 
verwerking van een artikel van ds. Jean 

Jaques Suurmond ( columnist van het dagblad Trouw ). Omdat ik het 
voor mezelf schreef en niet zo genuanceerd hoefde  te zijn is het vrij 
cru en roept het ook bij mij vragen op. Wanneer ik het geschrevene 
zou gaan nuanceren verliest het echter  scherpte. En u kunt zelf uw 
mening erover vormen. Ik schreef: 

 
“Geen vraaggebed maar lofprijzing. 
 
God is geen functie van ons geluk. Hij staat niet in dienst van ons 
geluk. Hij staat niet in dienst van ons overleven of onze 
zelfontplooïng.Het vraaggebed gaat aan dit inzicht voorbij, negeert 
het. Het enige mogelijke gebed is de lofprijzing. 
Wanneer je ziek wordt of ontslagen wordt of een andere ramp je 
overkomt kun je daarom het beste reageren met een lofprijzing. Zij 
bevrijdt je uit het rondcirkelen om jezelf. De wereld vergaat niet 
wanneer jouw wereld vergaat. Rondcirkelen in jouw wereld van 
zelfbeklag, zelfmedelijden, verontwaardiging, narcistische krenking, 
slachtofferschap en onvermogen tot aanvaarding is diep ellendig en 
levert niets op. Door de lofprijzing word je hiervan bevrijd. 
Wanneer je in nood bent moet je  niet bidden om redding uit die 
nood maar om kracht van aanvaarding. Niet bidden om gezondheid, 
om een langer leven of werk maar bidden om kracht om je kruis te 
dragen Hem achterna. “  
Zelf heb ik het “uitgeprobeerd “ en de bevrijdende werking ervan 
ervaren. Je moet het niet gebruiken als een trucje om aan je verdriet  
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te ontsnappen en je mág natuurlijk bidden om hulp in nood maar  
schuilt er niet een diepe waarheid in de visie van Suurmond?  

 
 

Klooster 
 
Van 20 tot 27 februari verblijf ik voor een  retraite in een klooster  in 
Wapserveen waar ik mijn vorige studieverlof doorgebracht heb. 
Collega Henk Veltkamp neemt deze week voor mij waar. 

 
 

Kerkdiensten in Uden 
 
Biddag voor gewas en arbeid 
 
Op 6 maart is het biddag voor gewas en arbeid.  Omdat onze 
gemeente slechts  een paar agrarische ondernemers kent en de 
meeste mensen in de dienstverlenende sector, het bedrijfsleven of  
de luchtmacht werken  is een biddag voor het gewas een vrij 
abstract gegeven geworden. De meesten van ons voelen de 
afhankelijkheid van de natuur niet meer in hun dagelijks leven.  Of 
het nu groeizaam weer is of helemaal niet, we kunnen onze 
levensmiddelen toch wel kopen in de supermarkt. Toch blijven we 
natuurlijk wel afhankelijk van de natuur. Bovendien is het niet slechts 
een biddag voor het gewas maar ook een biddag om zegen over de 
arbeid.  Wellicht schenkt  een herontdekking van onze 
afhankelijkheid van de natuur en onze afhankelijkheid van zegen 
over onze arbeid ons een nieuw besef  van onze verbondenheid met 
de natuur en onze arbeid.  Stof tot nadenken. 
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Aswoensdag 

 
Op 9 maart is het Aswoensdag, na het carnaval het begin van de 
vasten- of lijdens- of veertigdagentijd. 
 
De Norbertijnen van de Abdij van Berne nodigen u van harte uit voor  
de Aswoensdagviering, ’s avonds om 19.00 uur.  Sinds een paar jaar 
woon ik deze viering bij en ik merk dat ik door deze duidelijke  
markering van de tijd de veertigdagentijd intenser beleef. In deze 
dienst worden de kerkgangers uitgenodigd om naar voren te komen 
om een as-kruisje op het voorhoofd te ontvangen. Dit kruisje is het 
symbool van de kwetsbaarheid  en de vergankelijkheid van het leven 
maar ook een verwijzing naar de opstanding  en een symbool van 
hoop. Het samen ontvangen van dit zichtbare teken , het elkaar 
aankijken met dit symbool op het voorhoofd verbroedert en 
verzustert. Het is ook één van de zeldzame momenten in de 
kerkelijke liturgie dat je niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk 
aangeraakt wordt.  Om het oecumenische karakter van de dienst te 
benadrukken wordt ieder jaar één van de predikanten uit de 
omgeving van de Abdij gevraagd om mee voor te gaan in de dienst. 
Dit jaar zal dat  ds. Henk Veltkamp  zijn. 
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Twee filmavonden met als  rode draad: cultuurverschillen 
 
Entre les Murs  
is een prachtige film over een leraar Frans die les geeft  op een 
middelbare school in Parijs aan tieners  van verschillende culturen. 
De film is te zien op woensdag 16 maart in de Samen op Weg kerk  
in Uden.Datum : Woensdag 16 maart. Aanvang 20.00 uur. Na afloop 
praten we na onder het genot van een drankje. U hoeft zich van te 
voren niet aan te melden.  Entree : gratis .  

 
London River 
Een ontroerende film over  twee ouders die op zoek gaan naar hun 
kinderen die na de bomaanslagen in de metro van Londen  worden 
vermist. Een vader van Afrikaanse afkomst en islamiet is op zoek 
naar zijn zoon,. Een moeder , een geboren Engelse en  christin is op  
zoek naar haar dochter. Tijdens hun zoektocht leren ze elkaar 
kennen en ondanks culturele en religieuze verschillen waarderen. 
De film is te zien op woensdag 30 maart in de Samen op Weg kerk 
in Uden. Aanvang 20.00 uur. U hoeft zich van te voren niet aan te 
melden. Entree : gratis. Na afloop praten we na onder het genot van 
een drankje. 
 
 

Ontmoeting doopouders  
 
De doopouders  die hun kinderen in de afgelopen vier jaar hebben 
laten dopen ontvangen een brief met een uitnodiging voor een 
ontmoetingsavond op 22 maart om 20.00 uur in de Samen op Weg 
kerk in Uden. Ds. Henk Veltkamp en ds. Dick van der Vaart 
functioneren dan als gastheren die de ontmoeting tussen de 
doopouders willen faciliteren en  hopen een gesprek op gang te 
brengen over de vragen rond geloofsopvoeding zoals: “Wat geloof ik  
zelf? Wat zou ik aan mijn kinderen door willen geven? Hoe zou ik 
daaraan vorm kunnen geven?“ Enzovoort.  
We hopen op een gezellige en zinvolle avond ! 
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OPU lezing 
 
Op   donderdag 17 maart  organiseert het OPU ( Oecumenisch 
Platform Uden )  een lezing in de Samen op Weg kerk in Uden. 
Gastspreker zal zijn Leo Teubner. Hij zal spreken over  de mysticus 
Johannes van het Kruis (1542 -1591). Hij was een hervormer van de 
Karmelietenorde. Hij werkte nauw samen met Teresa van Avila en 
geldt als een groot Spaans dichter. Hij stuitte binnen zijn orde op 
felle weerstand tegen zijn hervormingsplannen. Hij werd ontvoerd en 
in een donkere kerker in een klooster gegooid. Na enige maanden 
wist hij te ontvluchten. In de kerker beleefde hij zijn “donkere nacht 
van het geloof”. Hij voelde zich door God verlaten en zijn gebed was 
dor. Juist op het moment dat hij bijna ten prooi viel aan wanhoop 
ervoer hij Gods Aanwezigheid. Die diepe ervaring inspireerde hem 
tot het schrijven van mystieke poëzie. Voor Protestanten is dit geen 
bekende naam maar neemt u van me aan dat kennismaking met zijn 
gedachtegoed  zeer inspirerend zal zijn !  
De leden van het OPU hopen dat u komt . Het is ook een kans om in 
gesprek te raken met leden van de Petrus-parochie.  
Plaats SOW kerk. Datum 17 maart. Aanvang 20.00 uur. 
Vriendelijke groet, 
Ds. Dick van der Vaart 
 

 
 

Een kijkje in de keuken van de Kerkgroep Jeugd 
 
Namens de kerkenraad een vergadering bijwonen van de 
Kerkgroep Jeugd is genieten. 
Althans dat was het j.l. 2 februari voor Wil v.d. Werfhorst en Inge 
van Es (=ondergetekende), 
Zeven relatief jonge leden, waar de energie vanaf spatte, werkten 
een volle agenda af...  
In vrolijk ontspannen sfeer, dertien punten! 
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Ria de Ruiter, als voorzitter, wist tijdens deze vergadering een 
prachtige balans te houden tussen ludieke luchtigheid en heldere  
ernst, bezinning en aktie, met veel aandacht en ruimte voor 
de onderliggende vraag:   
"Hoe kunnen wij de Jeugd, op een creatieve wijze en in hun taal 
doorgeven wat ons, leden van de Protestantse Gemeente, 
bezielt"? 
O.a. kwamen ter sprake: 
De afronding van de Stichting Protestantse Jongeren. 
De verantwoording van de begroting 2010. 
Een leerhuis voor de basisschooljeugd. 
't Wél (nieuw jong lid, dat het oppasteam gaat versterken) en wéé 
(veiligheid) van de oppasdienst voor de allerkleinsten. 
't Veertigdagen-projekt (lijdenstijd) voor de kindernevendienst. 
't Samengaan van zowel de kindernevendienst Uden/Veghel, als 
de tienerkerk Uden/Veghel. 
't Opzetten van een Web-pagina Jeugd., Is daar behoefte aan? 
Wie doen dat en wie houden deze geregeld bij? 
Het door de Jeugd zelf ontworpen logo, en zo ook hun 
verjaardagskaarten. 
Een gezamenlijk (jeugd en leiding) jaarlijks 'uitje'. Wat, waar, 
hoe?...  
  
Of de leden van deze kerkgroep op dit moment ondersteuning 
van de kerkenraad behoefden: was het ineens opvallend stil... 
'Neen' dus-  
 
De leden van de Kerkgroep Jeugd ervoer ik als een groot, 
veelkleurig, levendig palet. 
Pal staan voor hún Jeugd, kijkend en luisterend naar hén!   

Inge van Es 
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Kerkgroep Eredienst – waar zijn ze mee bezig? 
 
Inderdaad, die vraag mag gesteld worden. 
En: wie zijn zij, wat is hun doelstelling en wat is hun dienstbaarheid 
aan onze gemeente. 
De hoogste tijd dus om een tipje van de sluier die nu nog over deze 
kerkgroep hangt op te lichten. 
De kerkgroep eredienst is door de kerkenraad geïnitieerd als 
taakgroep met een speciale opdracht en aldus geïnstalleerd in het 
voorjaar van 2010. 
In de kerkgroep eredienst werken onze predikanten met gewone 
gemeenteleden uit Uden en Veghel samen. 
Zij willen op deze wijze bijdragen aan de wijze waarop wij als 
gemeente ons profileren en dat vertalen in bruikbare  
eredienstelementen en liturgische vormen.  
Uiteraard is de kerkgroep een gedelegeerde taakgroep, waarvoor de 
kerkenraad eindverantwoordelijkheid draagt. 
In zo’n beginperiode wordt er vooral eerst geïnventariseerd. Hoe 
zien onze liturgieën eruit, wat is nodig om Uden en Veghel in die zin 
tot één gemeente te laten worden met één centrale intentie, welke 
bestanddelen in de eredienst zijn voor verbetering vatbaar enz. enz. 
De kerkenraad heeft daartoe een duidelijke werknotitie uitgewerkt en 
die vormt het vertrekpunt voor alle activiteiten. En dat zijn er nogal 
wat; regelen van liturgische hulpmiddelen, regelen en inrichten van 
allerhande praktische zaken rond de eredienst, onze communicatie 
via de kerkdienst als kerkgemeenschap en de uitstraling die daarvan 
het gevolg moet zijn.  
Voorbereiding van bijzondere diensten, u heeft dat ongetwijfeld met 
Kerst 2010 gemerkt, inhoud geven aan de jeugddiensten, muzikale  
belevingsvormen, zaken rond de avondmaalsvieringen, planning van 
diensten en wat dies meer zij. 
Kortom: een hele portefeuille vol zaken die binnen de kerkdienst en 
haar beleving een rol spelen. 2011 wordt een bijzonder jaar. Dat is 
althans de mening van onze kerkgroep. 
De traditionele belangstelling voor de kerk van de buitenwereld 
wordt in toenemende mate verdrongen door spiritualiteit buiten de  
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kerk. En dat is weer niet geheel onbegrijpelijk, maar dat houdt wel in 
dat we onze manier van communiceren als kerkgemeenschap 
behoorlijk stevig tegen het licht willen gaan houden. 
Daarover de volgende keer meer. We houden u op de hoogte. 
Mocht u specifieke vragen hebben, neemt u gerust  contact op met 
ons secretariaat: 
Corine Crone – e-mail: Corine.Crone@on-n-on.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invullen formulieren 

Onlangs heeft u waarschijnlijk weer een blauwe enveloppe 
ontvangen met het verzoek om uw belastingaangifte in te vullen en 
op te sturen. Heeft u moeite met het invullen of kunt u het helemaal 
niet, dan kunt u een beroep doen op een aantal kerkleden, die u 
daarbij kunnen helpen. Ook voor het invullen van andere formulieren 
kunt u bij ons terecht. 

 Piet van der Wilden 
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Bedankjes voor collectes 
 
Regelmatig ontvangt de Diaconie een brief van organisaties om te 
bedanken voor de collecte die voor hen gehouden is. Zo ook 
onlangs van de Stichting Inti Huahuacuna.  Via mevrouw Marianne 
Schepers ontvingen we : 
 
 
Allereerst wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken dat jullie de 
droom van de kinderen van Inti Huahuacuna , een eigen huis of 
zoals zij zeggen een eigen lokaal, gerealiseerd hebben. 
 
Toen de ninos jaren geleden hun droom met ons deelden, durfden 
Marianne en ik deze woorden nauwelijks hardop uit te spreken. Was 
het wel realistisch om te dromen en te hopen op een eigen huis….? 
Dankzij de geweldige steun uit Nederland hebben wij nu een eigen 
opvanghuis, waarin wij ons werk met hart en ziel kunnen voortzetten. 
Soms krijg ik het er wel eens benauwd van, want ons eigen werk en 
het hebben van een eigen huis, brengt een grote 
verantwoordelijkheid met zich mee. Het is een grote uitdaging om in 
dit nieuwe huis invulling te geven aan de toekomst van Inti 
Huahuacuna en van onze  
 
ninos. We blijven streven naar een betere levenskwaliteit voor de 
straatverkopertjes van Cusco, en door goed  
naar onze ninos te kijken zullen zij ons de weg wijzen en helpen dit 
alles vorm te geven. 
Vol vertrouwen zien wij de toekomst van Inti Huahuacuna tegemoet 
en hopen we met uw steun door te kunnen gaan met ons mooie 
werk. Mede namens het team en de kinderen van Inti Huahuacuna 
dank ik u allen nogmaals heel hartelijk. 
 
Een omhelzing van Dolores. 
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Laudate zoekt zangers                     
 
“ Een schoon liedeken mag men drij keer zingen.” En: ”De sterren 
van de hemel zingen”. Twee zegswijzen die ik op internet kon vinden 
als het gaat om zingen. 't Geeft wel aan dat zingen heel prettig is. 
Wij hebben in onze kerk twee fijne koren die, meestal rond de 
kerkelijke feestdagen, te horen zijn. Een van de twee is Laudate 
Deo. De leden zijn  in meerderheid al wat ouder. Het koor zelf is 
bijna vijftig jaar oud. Een gouden jubileum over twee jaar.  
Dit koor zoekt zangers. Ja, vooral mannen. Er zijn momenteel maar 
twee bassen. Maar ook de tenorkant kan best wat versterking  
gebruiken. Mannen  kom eens langs op dinsdagavond  in de kerk in 
Uden. Kom luisteren, kennismaken, gezellig koffie drinken. Dat hoort 
er ook allemaal bij. En misschien raakt u dan ook enthousiast. En 
voordat u mij nu beschuldigt van  discriminatie, ook vrouwen zijn 
natuurlijk van harte welkom. Wilt u meer weten? Neem dan even 
contact op met mevrouw Mies Smit. Zij kan en wil u alles vertellen 
over dit fijne koor. En  natuurlijk: Veghelnaren zijn ook welkom. 
 
Aad Begemann. 
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JEUGD PAGINA’S  
 
 
Hallo allemaal, 
 
 
 
 

 
Verhalen over vroeger, over mensen van toen, 
wat kun je daarvan leren, wat kun je daarmee doen ? 
Verhalen uit de bijbel, af en toe denk je :Hé, 
heb ik daarmee te maken ? Wat moet ik daar nu mee ? 
Zijn het zomaar verhalen, is het zomaar een boek 
dat leuk is of spannend of juist niet ? 
Gewoon een keer verzonnen, heel knap gefantaseerd, 
vol leuke dingen en een boel verdriet. 
Het zijn oude verhalen en ze gaan over toen, 
maar weet je wat het wonderlijke is ? 
Wat die mensen beleefden en wat God voor hen deed, 
je merkt dat het nu nog precies zo is ! 
Daarom is de bijbel nu nog steeds het meest gelezen boek 

Uit: www.kindengeloof.nl 

 
Kindernevendienst 
 
Hoi allemaal  
Vanuit de kindernevendienst het volgende stuk over tijd.  
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Zoals jullie vast 
al gemerkt hebben zijn er wat veranderingen in de leiding van de 
kindernevendienst. Wij hebben Jaap en Tosca welkom geheten. Wij 
zijn blij met jullie! 
Sandra en Margreet zijn helaas gestopt met kindernevendienst. 
Nogmaals dank voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan!  
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Waar blijft de tijd 
 
De tijd, we hebben het er vaak over: Je bent te laat.  

• Kom je om 4 uur bij me spelen?  

• Ik zet de wekker op 7 uur.  

• Ik heb nu geen tijd.  

• enz. enz.  

 
En zo gaat het de hele dag door!  
De tijd is erg belangrijk in ons leven. We staan er mee op en gaan 
ermee naar bed! 
Weet je wie nooit slaapt? 
God! Hij slaapt nooit, Hij doet zelfs nooit even een dutje. God is altijd 
wakker, en Hij let altijd op hoe het met je gaat. 
Hij gaat nooit op vakantie, Hij is nooit druk. Hij zegt nooit: Ik heb nu 
even geen tijd. God verliest je nooit uit het oog. Dat is een veilig 
gevoel!! God waakt over ons, altijd. Maar,.... hoor ik je denken, Waar 
is God dan als er nare dingen gebeuren? Juist dan is God ook bij 
ons, Hij wil ons door nare dingen heen dragen. Maar we kunnen niet 
altijd begrijpen waarom nare dingen gebeuren. 
En dat hoeft ook niet, als we maar weten dat God bij ons is. 

 
 

 
 
Gebedje 
Lieve God, 
Wij hebben het vaak druk, Heer, 
soms komen we tijd te kort. 
U hebt nooit tijd te kort, U waakt 
altijd over ons. Daarvoor wil ik U bedanken. 
Leer ons ook een beetje tijd te maken voor U. 
Zodat we elke dag even een stille tijd houden, 
waarin we met U praten en in de Bijbel lezen. 
Amen. 

Uit:www.kindengeloof.nl 
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Tienerkerk 
 
Hallo tieners,  
noteer de volgende data vast in je agenda. 
27 februari, 13 maart, 27 maart, 10 april, 24 april, 8 mei, 22, mei, 5 
juni, 19 juni. 
 
Ik geef de pen door aan…………. 
 
De pen is tijdelijk overgenomen door de redactie 
van het Klankbord. Zij willen een aantal mensen, 
die een bepaalde functie in de kerk hebben, aan 
jullie voorstellen.  
 

 
Muziek in de kerk   

 
“Waarom speelt u orgel?” Dat wordt mij 
wel eens gevraagd. Snel antwoord: “Om 
de mensen in de kerk te helpen bij het 
zingen”. Maar ook omdat ik 
muziekmaken, op orgel of op de piano 
heel erg fijn vind. Ik ben gek op veel soorten muziek. Vooral op jazz, 
maar dat kan ik niet spelen. Jammer hè. Maar andere muziek wel. Ik  
 
vind dat muziek in de kerk belangrijk is. En zo'n groot kerkorgel, ja, 
dat is toch zo'n geweldig instrument. Vroeger hard nodig, toen nog 
honderden mensen naar de kerken kwamen, katholiek of protestant. 
Dan bereik je niet veel met een piano, nee toch? Zo'n orgel wordt 
ook wel een koninklijk instrument genoemd, wat je daar allemaal al 
mee kan doen. Het is een compleet orkest in zijn eentje. Er is me 
ook wel een gevraagd of ik veel oefen. Ja en nee.  
 
De meeste gezangen en psalmen heb ik in de veertig jaar dat ik hier 
in Uden en Veghel maar ook in andere woonplaatsen speelde, ken ik 
wel. Maar toch wel voorbereiden. Ik bel ook wel eens met de  
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dominee. En dat vraag ik hoe hij zijn preek eindigt.  Is dat heel vrolijk 
of misschien wat somber. Kan alle twee. En als het somber is, dan 
kan ik op het orgel of (in Uden) de piano toch niet een heel vrolijk 
deuntje gaan zitten spelen? En omgekeerd ook niet.  Wil de dominee 
dat de mensen nadat hij 'amen' heeft gezegd  nog even nadenken 
dan kies ik een rustig wijsje. Zo werkt dat. En of ik het spelen fijn 
vind? Ja, heel erg, en zeker als de mensen in de kerk lekker 
meezingen. Dan wordt muziek in de kerk een feest. Als jij ook  piano 
speelt dan tik je me na de dienst maar eens op de schouder, dan 
spelen we wat samen. Doen hè!!! 
 
Aad Begemann. 
 

 
 
En wie de pen nu krijgt blijft een verrassing. Kijk maar in het 
volgende Klankbord. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd. 
Ria de Ruiter 
 
 
 
   


