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UDEN 
zo. 03 apr. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel 
zo. 10 apr. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 17 apr. 10.00 u. dr. J.G.B. Jansen           Palmzondag 
woe. 20 apr. 17.30 u. Sedermaaltijd 
zo. 24 apr. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart          Pasen 
   m.m.v. Daniëlle Sluijmers en Erik Lammers 
zo. 01 mei 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp    
 

do. 21 apr. 19.30 u. ds. H.J. Veltkamp                Witte Donderdag   
   viering Heilig Avondmaal 
                    gezamenlijke dienst in Uden   

vrij. 22 apr. 19.30 u. ds. D.R. van der Vaart             Goede Vrijdag 
   m.m.v. Marloes Kouwenberg  
   gezamenlijke dienst in Veghel,  

za 23 apr. 22.00 u. ds. D.R. van der Vaart            Stille Zaterdag 
   gezamenlijke dienst in Uden 

 
VEGHEL 
zo. 03 apr. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
zo. 10 apr. 10.00 u. mw. ds. W. van Seventer  
zo. 17 apr. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp                       Palmzondag  
   m.m.v. “Cantate Deo” 
zo. 24 apr. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp                                Pasen 
zo. 01 mei 10.00 u. gezamenlijke dienst in Uden 
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Van de redactie…. 
 

 
 

Vandaag probeert de zon het te winnen van de  bewolking 
boven Veghel en Uden. Ik hoop dat de zon wint, het 
wereldnieuws is al moeilijk genoeg en met een beetje zon 
besef ik wel dat het hier zo  
slecht nog niet is. 
 
Hiervoor u ligt dus een nieuw klankbord, natuurlijk veel over 
Pasen.  
Verder veel nieuws via en van onze dominees, waaronder een 
persoonlijk verhaal van dominee Van der Vaart.  
Ook graag uw aandacht voor onze nieuwe website, de 
verslagen van bezoeken aan de diaconie en de 
kerkrentmeesters.  
Veel leesplezier 
Namens de redactie, 

Bram van der Vijver 
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Mededelingen  
ds. Dick van der Vaart  

 

 

 

 

 

 

 

Retraite 
 
In de laatste week van februari  heb ik deelgenomen aan een retraite 
in een klooster in Wapserveen. 
In die week ben ik diep de stilte in gegaan. Dat is confronterend want 
daarin kwam ik mijzelf tegen. Dat is ook de reden waarom het beter 
is om niet in je eentje intensief te gaan mediteren of bidden. 
Goede begeleiding is nodig wanneer het emotioneel  zwaar wordt. 
Gelukkig  had ik dagelijks begeleidingsgesprekken. Wat kwam ik 
tegen in mijzelf?  Angsten, kritiek op mijzelf en anderen en 
gevoelens van onzekerheid.  Om goed om te gaan met de angsten 
kreeg ik het advies om me er niet mee te identificeren , om ze niet 
met mijn “ik” te verbinden. In plaats van te zeggen: “Ik ben bang voor 
...”  leerde ik te zeggen: “ Er is angst in mij....” Zonder deze 
gevoelens te ontkennen ging ik er zo geen verbinding mee aan. 
Dat gaf rust. Met betrekking tot kritiek op mezelf of anderen kreeg ik 
het advies om mijn hart te openen voor anderen en mezelf. Kritiek 
hebben impliceert jezelf afsluiten.  
Je openen is de tegenovergestelde beweging. Kritiek houdt ook altijd 
een in dat je een bepaald, beperkt beeld van iemand of een situatie 
hebt. Je sluit  informatie buiten.  
Je hart openen betekent dat je het beeld dat je hebt laat doorbreken 
door nieuwe informatie.  
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Gevoelens van onzekerheid die optreden wanneer je iets gaat doen 
kun je te lijf gaan door je te concentreren op datgene  wat je doet.  
Onzekerheid wil zeggen dat je je laat afleiden door gedachten als: 
“Doe ik het wel goed ? Zal het wel lukken? Wat zullen ze denken?  
Wanneer je je concentreert op datgene wat je doet is er geen ruimte 
voor onzeker makende gedachten. 
Tijdens de stilte concentreerde ik me op mijn ademhaling. Het 
gevolg was dat ik me heel goed realiseerde dat  ik niet adem haal 
maar dat ik beademd wordt. Het woord  “ademhalen” suggereert dat 
het jouw activiteit is. Dat je adem háált. In werkelijkheid ontvang je 
de adem. Het is zoals het in het scheppingsverhaal staat. God blaast 
de mens de levensadem in.  Je ontvangt slecht één ademtocht per 
keer. Wanneer je uitademt weet je niet of je nieuwe lucht zult krijgen. 
Je bent volkomen afhankelijk van God.  
Als mens waan je je onafhankelijk ( in je  jeugd, je gezondheid, je 
welvaart, je vrijheid etc.) maar in werkelijkheid ben je afhankelijk van 
God en zijn genoemde zaken geschenken van God. Je bestaan 
hangt  eigenlijk  “in de lucht” in de adem die God je inblaast.  Je bent 
er omdat God je bij je naam roept. Je bent het luisteren naar je 
naam. Je dit realiseren  roept een sterk gevoel van kwetsbaarheid 
op maar die kwetsbaarheid is realiteit. Wanneer God op zou houden 
je naam te roepen dan zou je ophouden te bestaan. Maar je hoeft 
hier niet bang voor te zijn want waarom zou God ophouden je bij 
naam te roepen?   
De voorstelling  hiervan roept angst op maar die voorstelling is geen 
realiteit. Ze sluit je juist af van de realiteit door God geroepen te 
worden. God roept in het hier en nu. De angstige vraag of er leven is 
na de dood leidt je aandacht af van het roepen van God van je naam 
in het hier en nu. Maar wanneer je in het hier en nu concentreert op 
het roepen van God  ontstaat er geen ruimte voor de angst.  
 
Een geruststellende gedachte ter ondersteuning kan hoogstens zijn 
dat  het in het hier en nu beleefde vertrouwen in God  de grond mag 
zijn voor het vertrouwen na onze dood door God opgevangen te 
zullen worden.  
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Maar het  vertrouwen op God houdt in dat je je niet al te druk maakt 
over het leven na de dood.  En is die angst er wel dan zeg je niet: “ 
Ik ben bang voor de dood” maar “ Er is angst in mij.. “ . 

 
Wat ik bedoel staat prachtig beschreven in de Christushymne in 
Filippenzen 2, één van de oudste liederen in het Christendom: “ Laat 
onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had.  
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet 
vast maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een  
slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij 
zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood- de dood aan het 
kruis. “  In de denkbeelden van die tijd ( ongeveer  50 na Chr. ) wordt 
gezegd dat  Jezus geheel vrijwillig het kwetsbare menszijn op zich 
nam. Dus vrijwillig afzag van onafhankelijkheid van God, vrijwillig 
afstand deed van zelfstandig bestaan. Er zelf voor koos om niet 
meer te zijn dan het luisteren naar het roepen door God van zijn 
naam. Zelf niet anders wilde dan volledig afhankelijk  te zijn van God 
(wat onze condition humain is). 
En dan staat er in de Christushymne: “Daarom heeft God Hem hoog 
verheven en Hem de Naam boven alle namen geschonken die elke 
naam te boven gaat., opdat in naam van  
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder 
de aarde en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer  tot eer 
van God de Vader.”   In taal van onze tijd: Durf als Jezus het 
kwetsbare , afhankelijke menszijn op je te nemen.  
God schenkt je een naam.  
God roept je bij je naam. Tot in eeuwigheid. 
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STILLE  WEEK  EN PASEN  
 
Ook dit jaar vieren we weer de paascyclus. Je kunt dit beschouwen 
als een spiraal. Ieder jaar dezelfde cyclus maar ieder jaar dring je 
dieper door in het mysterie  dat Pasen genoemd wordt. Dit jaar 
beginnen we met een Sederviering die gehouden wordt met het oog 
op de kinderen maar zeker ook bedoeld is voor volwassenen ! 

 

 
Sedermaaltijd  
 
De kerkgroep jeugd  organiseert op woensdag 20 april  ( de dag voor 
witte donderdag )  een Sedermaaltijd   om 17.30 uur in de 
koffiekamer van de kerk in Uden. Het laatste avondmaal dat Jezus 
met zijn leerlingen vierde (en dat wij op witte donderdag herdenken)  
was een Sedermaaltijd. De Joden vieren hiermee de bevrijding uit 
Egypte. Ze hebben hiervoor een  catechetische maaltijdliturgie 
ontwikkeld  die de kinderen de geschiedenis van de uittocht leert.  Bij 
ieder bord staan vier wijnglazen met druivensap. Op ieder bord 
liggen drie matzes ( ongerezen brood want het volk moest in haast 
vertrekken), een schaaltje met zout water ( tranen vergoten tijdens 
de slavernij) en bitter kruid (symbool van bitterheid tijdens slavernij). 
Alle  symbolen worden tijdens de maaltijd al vierend uitgelegd. Een 
zanggroepje  ondersteunt  de zang. Ab van  Amersfoort zal de  rol 
van de huisvader op zich nemen (want de maaltijd werd door de 
Joden thuis gevierd) en de viering leiden.  
 
De traditionele vraag: “Waarom is deze avond anders dan alle 
andere avonden.“ wordt gesteld en beantwoord.  We eten matzes 
met bruine suiker, ei en een aantal traditionele Joodse gerechten. 
De liturgie is afgestemd op kinderen maar  niet kinderachtig. Ook 
voor volwassenen een feest om mee te vieren.  
Zowel uit Uden als uit Veghel worden ouders met kinderen maar ook 
volwassenen zonder kinderen van harte uitgenodigd om de maaltijd 
mee te vieren. 
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Wanneer u mee wilt vieren meldt u zich dan s.v.p. aan bij ds. Dick 
van der Vaart ( tel. 24 66 34 e-mail: ds.dickvandervaart @kpnmail.nl   
 

 
Witte Donderdag 
Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal dat Jezus 
met Zijn leerlingen vierde, door samen het avondmaal  te vieren aan 
wit gedekte tafels. Ds. Henk Veltkamp zal in deze dienst voorgaan.  
Plaats : Samen op Weg kerk in Uden Aanvang 19.30 uur. 

 
 
Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus . 
We lezen het lijdensverhaal, kijken naar beelden van een kruisweg , 
zingen samen en luisteren naar zang van Marlous Kouenberg, de 
dochter van Astrid die  vorige jaren  in de Goede Vrijdagdienst 
gezongen heeft. Wim van  Hoek zal haar  begeleiden op het orgel. 
Ds. Dick van der Vaart zal in deze dienst voorgaan. Plaats: 
Protestantse Kerk in Veghel .Aanvang 19.30 uur. 

 
Paaswake 
In de paaswake maken we de overgang van het donker naar het 
licht. De wake begint in een  schaars verlichte kerk. Dan wordt de 
nieuwe paaskaars ontstoken en geven we elkaar met kleine kaarsjes 
het licht van de opstanding door.  Als een lopend vuurtje gaat het 
nieuws van de opstanding door de kerk en houdt hopelijk geen halt  
 
bij de uitgang. In de dienst gedenken we onze doop en wordt deze 
vernieuwd door het ontvangen van doopwater op onze handpalm. 
Voorganger: ds. Dick van der Vaart. Plaats: Uden Aanvang: 22.00 
uur. 

 
Paaszondag 
Op paasmorgen vieren we in Uden de opstanding door het 
ontsteken van de  paaskaars en de uitroep: “ De Heer  is  
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waarlijk opgestaan ! “ Zangeres Daniëlle Sluijmers  werkt aan 
deze dienst mee . Ze zal op orgel en piano worden begeleid 
door Aad Begemann. De samenzang wordt ook begeleid door 
trombonespel van Erik Lammers. Peterine Kooijmans vertelt 
het opstandingsverhaal. Het project van de kindernevendienst 
zal worden voltooid. Na de dienst  ontvangen we narcissen die 
met hun trompet  het bericht van de opstanding jubelend 
verkondigen. Wie dat wil kan daarna naar de begraafplaats 
gaan om een narcis te  leggen op het graf van een  dierbare. 
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 Mededelingen van 

ds. Henk Veltkamp  

 

 

 

Bij de kerkdiensten 
 
 
Zondag 3 april kerken we weer gezamenlijk in 
Veghel, waar ds. Dick van der Vaart onze 

voorganger is. 
Op 10 april gaat collega ds Welmoed van Seventer voor. Velen van 
ons kennen haar als geestelijk verzorger in ziekenhuis Bernhoven en 
de verpleeghuis- en zorgcentra van Brabantzorg.  
Palmzondag, 17 april, mag ik weer voorgaan. Aan de dienst wordt 
meegewerkt door het koor Cantate Deo. We lezen het evangelie 
voor Palmzondag, en bereiden ons voor op de stille week die voor 
ons ligt. 
Onze gezamenlijke viering van Witte Donderdag, 21 april, begint om 
19.30 uur in Uden. We vieren, zittend aan tafels in een grote kring 
door de hele kerk heen, de instelling van het Heilig Avondmaal. Elk 
jaar weer een bijzonder samenzijn. 
De dienst op Goede Vrijdag, 20 april, is om 19.30 uur, dit jaar in 
Veghel. 
Op de avond voor Pasen, zaterdag 21 april, gaat de stille zaterdag 
over in de Paaswake. We komen die avond samen, om 22.00 uur, in 
onze kerk in Uden. 
 
Eerste Paasdag, 24 april, vieren we Pasen,  in beide kerken om 
10.00 uur.  
En op zondag 1 mei mag ik dan weer voorgaan in de gezamenlijke 
viering in Uden.  

ds Henk Veltkamp  
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Paasliederen in de Abdij 
 
Op 7 april is er weer een oecumenische ontmoetingsavond op Abdij 
Berne in Heeswijk. Ter voorbereiding op Pasen gaan we ons dan 
verdiepen  in de manier waarop Pasen in oude en nieuwe 
kerkliederen bezongen wordt. En dan vooral in liederen die niet zo 
bekend of vanzelfsprekend zijn.  
Tegendraadse Paasliederen dus. Enkelen van ons vertellen over 
hun favoriete Paaslied. Natuurlijk gaan we die dan ook samen 
zingen. We nodigen ook nu weer 2x4 gemeenteleden uit Uden en 
Veghel uit. Wie gaat mee, op 7 april van 20 tot 22 uur? Graag even 
een berichtje aan één van de predikanten.  
 
 

 

VEERTIGDAGENTIJD  –  VOORBEREIDING OP PASEN 
 
Het Paasfeest wordt in 2011 op 24 april gevierd. De periode hieraan 
voorafgaande wordt de Veertigdagentijd genoemd; deze loopt in 
2011 van 9 maart tot en met 23 april. Als u goed telt zijn dit 46 
dagen. Waarom dan Veertigdagentijd? Dit komt, omdat de 6 
zondagen die in deze periode vallen, niet als vastendag gerekend 
worden en derhalve niet meegeteld worden. 
Een groot feest kan pas dan echt gevierd worden als er een 
intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan. De periode van de 
Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en 
gebed ter voorbereiding op Pasen. Voor veel christenen gaat deze 
periode samen met een tijd van vasten (matiging van voedsel), 
gekoppeld aan “het doen van goede werken”. 
Het gebruik van vasten is heel Bijbels. Op vele plaatsen in het Oude 
en Nieuwe Testament wordt verteld over mensen (bijvoorbeeld 
Jezus, Mozes, Elia), die vasten om hun gebeden kracht bij te zetten, 
en ook om te ervaren meer open te staan voor Gods liefde. Je maakt 
je letterlijk leeg om door Gods liefde 'gevuld' te worden. 
De periode van de Veertigdagentijd is dus van oudsher een tijd van 
inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Het is een 
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bekeringstijd, zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden 
van alles wat ons van God afhoudt. Deze veertigdagentijd is dus ook 
een diepere bezinning op ons Christen-zijn in zijn geheel.  
Wij willen in onze kerkdiensten in Uden en Veghel speciale aandacht 
geven aan deze periode. Zoals u zult zien, hangt in onze beide 
kerken het zgn. hongerdoek, een gebruik uit de middeleeuwen in de 
vastentijd. Aan dit hongerdoek en het thema veertigdagen- of 
vastentijd, zal wekelijks op zondag tijdens de kerkdienst speciale 
aandacht besteed worden. Wij hopen dat u mede hierdoor nieuwe 
inspiratie op kunt doen, als voorbereiding op Pasen. 
 

Namens de Diakonie, Cora Schuiling 
 
 

“Doe jij aan de kerk?” 
 
 Met ons Veghelse groepje jongvolwassenen zaten we weer een 
avond bij elkaar. Deze maanden zijn  we met elkaar in gesprek over 
de vraag: waarom ben ik christen? Heel boeiend om elkaar daarover 
te vertellen. Onze gesprekken zullen uiteindelijk (op 9 oktober a.s.)  
resulteren in een gezamenlijk voorbereide kerkdienst.  
Waar ik het nu over wil hebben is dat onze deelnemers zich terdege 
realiseren hoe zij met hun betrokkenheid bij geloof en kerk in feite 
uitzonderingen binnen hun generatie zijn. En zou je dat zelf even 
vergeten, dan herinneren anderen je daar wel aan. Eén 
deelneemster illustreerde dat met het volgende gesprekje, zomaar 
tijdens de koffie met collega’s, op het werk. 
“En, ga jij vanavond nog iets leuks doen?” 
“Ja, ik ga naar een avond van onze kerk.” 
“Goh, hoor jij dan bij een kerk? En doe je daar ook nog wat aan?” 
“Ja, hoezo?” 
“Nou ja, ik weet niet, dat had ik nooit gedacht, je bent verder toch, 
wat zal ik zeggen, heel gewoon. Nee, dat had ik echt  nooit achter je 
gezocht.” 
Inderdaad, alsof je ineens een bepaald soort enge ziekte hebt. Of  
tot een bijzonder zeldzame en bijna uitgestorven diersoort blijkt te  
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behoren. In de voortzetting van zo’n gesprekje als hierboven blijkt 
dan vaak ook nog hoe anderen de vreemdste beelden en ideeën 
over kerkmensen hebben. Ze denken dat al helemaal voor je in te 
kunnen vullen! Eigenlijk ook geen wonder, als je ziet hoe 
ongenuanceerd en stereotiep er op TV vaak over christenen wordt 
gesproken. Alsof we allemaal made in Staphorst zijn.   
Nauwelijks twee generaties geleden had je nogal wat uit te leggen 
als je níet bij een kerk hoorde. Tegenwoordig moet je uitleggen 
waarom je daar wél iets te zoeken hebt. En ook daarom is het goed 
elkaar geregeld te ontmoeten.  
Soortgelijke ervaringen? Reacties welkom!      

ds Henk Veltkamp  
 
 
 
 

Kerkmusical ‘Groeten van Paulus’ 
 
De Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch voert op zaterdag 2 
april 2011 tweemaal de musical ‘Groeten van Paulus’ op in de 
Wederkomstkerk aan de Rijnstraat.  

Het is 2011. Het gaat niet goed met de economie. Ook 
reclamebureau LumitexT kan daarover meepraten. Tot zich een 
grote klant meldt met een merkwaardige opdracht: Het stof afblazen 
van iemand van bijna tweeduizend jaar oud. 

Het gaat om de apostel Paulus. Met een Paulus die hipper is 
dan de hipste smartphone denkt de klant goed garen te kunnen 
spinnen. Hij heeft er veel voor over. Voor LumitexT betekent dit, dat 
de jaaromzet in één keer binnen is – als de klus met goed gevolg 
geklaard wordt tenminste. En daarmee beginnen de problemen. 
Want wie weet er eigenlijk iets van dat stoffige bijbelpersonage? En 
weten is één ding, maar begrijpen? 

Op 2 april hebben twee uitvoeringen plaats: om 14.30 uur en 
om 20.00 uur, beide in de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20 (hoek 
Lagelandstraat) te ’s-Hertogenbosch. 
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Kaarten kosten € 4,50 per stuk. U reserveert door vóór 30 

maart het bedrag voor het gewenste aantal kaarten over te maken 
naar rek. nr. 699.642.612 t.n.v. Protestantse Gemeente ’s-
Hertogenbosch o.v.v. ‘kaarten Paulus middag’ of ‘kaarten Paulus  
 
avond’.  De zaal is een half uur van tevoren open. Gereserveerde 
kaarten kunnen tot een kwartier voor aanvang worden afgehaald. 
Stuur tegelijk met uw betaling een e-mail bericht hiervan naar 
groetenvanpaulus@gmail.com  
 
 

Koninklijke  onderscheiding dr.  Van Hulsteijn  

Ons gemeentelid dr.  Harry van Hulsteijn, internist bij het ziekenhuis 
Bernhoven, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij ontving de onderscheiding op 3 maart  in Utrecht tijdens de 
raadvergadering van Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit bij de Orde 
van Medisch Specialisten. Van Hulsteijn,  sinds 1985 werkzaam bij 
Bernhoven, kreeg de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de 
kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Hij heeft zich als 
internist en bij zijn nevenfuncties buitengewoon verdienstelijk 
gemaakt voor de specialistische gezondheidszorg. Hij was onder 
meer voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging (2001-
2004). Andere nevenfuncties zijn vice-voorzitter van de Orde van 
Medisch Specialisten, voorzitter van de Raad Wetenschap en 
Opleiding en lid van het hoofdbestuur van International Society of 
Internal Medicine (ISIM). Wij kennen hem en zijn vrouw Mirjam als 
zeer betrokken leden van onze kerk. Hoe belangrijk voor hem het 
geloof is, ook in zijn werk als medisch specialist, vooral bij de zorg 
voor ernstig zieke en stervende patiënten, vertelde hij de afgelopen 
anderhalf jaar, op persoonlijke titel, bij enkele drukbezochte 
oecumenische bijeenkomsten in Uden, Veghel en Dinther. Ook 
vanuit onze kerkgemeenschap doen  wij de heer en mevrouw van 
Hulsteijn een hartelijke gelukwens toekomen, op 20 maart vergezeld 
van bloemen uit de kerk. 
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Uit de kerkenraad 
Het vorige stukje ‘uit de kerkenraad’ stond in het Klankbord van 
oktober/november 2010. Sindsdien heeft de kerkenraad meerdere 
keren vergaderd. Naast de vele organisatorische zaken die altijd aan 
de orde komen, geef ik u puntsgewijs een overzicht van de 
incidentele onderwerpen: 
- de PKN heeft besloten een andere invulling te geven aan het 

studieverlof van predikanten. Tot nu toe hadden predikanten 
recht op een aaneengesloten periode van 3 maanden 
studieverlof per 5 jaar. Deze regeling komt per 1 september 2011 
te vervallen. De nieuwe regeling komt er in grote lijnen op neer 
dat predikanten een studieverplichting hebben van 420 uur per 5 
jaar (bij een voltijdsaanstelling) gelijkmatig over de jaren 
verdeeld. Een deel van de studie-uren dient de predikant te 
besteden aan cursussen die worden verzorgd door de 
Protestantse Theologische Universiteit en/of door PKN erkende 
HBO-opleidingen. Daarnaast heeft de predikant nog recht op 100 
uur per 5 jaar vrij in te vullen studieverlof.  

- Tijdens de laatste vergadering hebben we gesproken over het 
‘voorstel kerkordewijziging’ van de PKN. De PKN bestaat 
landelijk nu vijf jaar en dus achtte de synode het nodig de 
kerkorde bij te stellen. Een drietal kerkenraadsleden hebben zich 
verdiept in de wijzigingsvoorstellen en hun bevindingen zullen  
worden doorgegeven via de classis. 

- Regelmatig komen er punten aan de orde om de kleine 
verschillen die er nu nog zijn tussen Uden en Veghel, meer op 
elkaar af te stemmen. Een voorbeeld daarvan zijn de liturgieën 
die gebruikt worden in Uden en Veghel. Hoe meer dat op elkaar 
is afgestemd, hoe soepeler de diensten zullen verlopen. Waar 
nodig kunnen ambtsdragers dan ook over en weer dienst doen.  

- Er is gesproken over de Kerstmarkt. Het was een erg gezellige 
dag, die ondanks de moeilijk begaanbare wegen wegens de 
gladheid, goed bezocht werd.  Ook de periode die eraan vooraf 
ging, waarin de diverse workshops werden georganiseerd, zijn 
erg positief ontvangen. Aan de diverse workshops hebben ca.  
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150 mensen deelgenomen. Het was een activiteit die als 
belangrijkste doel had de onderlinge band te verstevigen en dat 
doel is zeker bereikt, zodat de kerkenraad dit in 2011 graag 
herhaald ziet. De Kerstmarkt 2010 heeft het mooie bedrag van 
ruim € 800.- netto opgebracht.  
Het College van Kerkrentmeesters zal zorgen voor een 
passende besteding. 

- Vaste punten in deze periode van het jaar zijn o.a. de actie 
Kerkbalans, de huiskameravonden, de begroting, het bezoeken 
van de kerkgroepvergaderingen en de vervulling van de ambten 
van ouderling en diaken. Vooral de diaconie zit dringend 
verlegen om versterking.  

- U heeft ongetwijfeld in de afgelopen  jaren iets  gehoord of 
gelezen over een nieuw ledenregistratiesysteem voor de PKN 
gemeentes. Alei Veldhorst, die voor  Uden de ledenadministratie 
verzorgt,  heeft de kerkenraad geïnformeerd over de stand van 
zaken. 
Binnenkort gaat de invoering in Uden-Veghel plaatsvinden. 

- De financiële afwikkeling met de gemeente Uden na de opheffing 
van het SPJ,  is afgerond. Het jeugdwerk is nu handen van de 
kerkgroep Jeugd. 

Vriendelijke groeten,  
Edith Verver, scriba,    

kerkenraad@sowkerk-uv.nl 
 
 
 

 

Op bezoek bij het college van kerkrentmeesters. 
 
Op 3 maart heb ik namens de kerkenraad een bezoek gebracht bij 
het college van kerkrentmeesters. 
De agenda bestond uit anderhalf A4tje met buiten de gangbare 
agendapunten aandacht voor de actie kerkbalans, de concept-
jaarrekening, de ledenadministratie, kascontrole en gebouwen-
beheer. 
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Ondanks de volle agenda verliep het vergaderen in een rustig tempo 
en goed gestructureerd door de voorzitter. 
De sfeer was gezellig en wat mij op viel was dat er zeer deskundige 
mensen in deze groep zitten die op allerlei terreinen elkaar goed 
aanvullen. 
Op de vraag of zij nog ondersteuning van de kerkenraad nodig 
hebben, was het antwoord: we weten de weg naar de kerkenraad te 
vinden. 
Ik ben heel wat wijzer geworden en met het gevoel dat er goed op 
onze centen gepast wordt kon ik weer rustig huiswaarts keren. 
Bedankt dat ik een kijkje in jullie keuken mocht nemen. 
 

Ria de Ruiter 
                      

PASEN 
 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan:  
de Zoon van God is opgestaan! 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held.  
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 
 
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid 
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Het College van Kerkrentmeesters kan u, mede namens de 
Kerkenraad, met vreugde en dankbaarheid meedelen dat de Aktie 
Kerkbalans 2011 een totaalbedrag aan toezeggingen heeft 
opgeleverd van € 106.068. Dit is een toename van 1,6% ten 
opzichte van 2010, toen de teller bleef steken op € 104.427. 
Het College wil langs deze weg allereerst u allen hartelijk bedanken 
voor de positieve wijze waarop u ook dit jaar weer invulling hebt 
gegeven aan het motto van Aktie Kerkbalans 2011, te weten "onze 
Kerk is ons heel wat waard". 
 
Ook willen wij al degenen die op welke wijze dan ook aan het  
welslagen van Aktie Kerkbalans 2011 hebt mee gewerkt door tijd en 
energie te steken in deze Aktie hartelijk bedanken. Het was het 
waard! 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
A.G. van Kranenburg 

voorzitter 
 

 

Een bezoek aan de Diaconie 

 
In het kader van de bezoekregeling kerkenraad/kerkgroepen, 
bezochten ondergetekenden, mw. Lies Oosten en mw. Mies Smit, de 
diaconievergadering van 28 februari jl. 
De Diaconie bestaat uit 6 diakenen, een kleine groep, maar allemaal  
zeer betrokken  bij alle aspecten van het diaconale werk en dat zijn 
er veel! 
De taken zijn goed verdeeld, voorzitterschap, secretariaat, 
penningmeester, buitenland, binnenland, collecterooster met 
toelichting, avondmaal, Amnestykaarten, bloemen etc., het krijgt 
allemaal aandacht. 
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In Veghel is door de gezamenlijke kerken  en sociaal- 
maatschappelijke instanties een samenwerkingsverband gesloten  
onder de naam ‘’Hulpdienst Diaconie’’  
In Uden is men nog niet zo ver.  
Deze hulpdienst houdt zich bezig met o.a.: 

  

1. Schuldhulpverlening 
2. Hulp bij verslavingen 
3. Hulp bij huisvesting 
4. Maatjeswerk voor jong gehandicapten 
5. Vervoer 
6. Kerstpakketten 
7. Hulp bij tuinonderhoud  
 
 
Alleen in Veghel is in 2010 door deze Hulpdienst assistentie 
verleend bij, 800 (schuld, verslaving, huisvesting)) hulpvragen, 200 
tuinaanvragen, 900 vervoersritten en 220 kerstpakketten, 
daarbovenop komt dan nog het diaconale werk voor de eigen 
gemeente Uden-Veghel,  waar naast  kerstattenties, uitstapjes voor 
ouderen, de schuldhulpverlening, huisvesting en begeleiding bij 
verslaving een grote plaats innemen. 
 
Voor  al dit bijzondere diaconale werk heb je kennis van zaken 
nodig, die o.a. wordt gegeven door bovengenoemde hulpdienst, via 
voorlichtingsavonden voor hulp bij verslavingen. 
Tevens is men van mening dat men de schuldhulpverlening beter als 
gecertificeerde kan uitoefenen. 
Vanuit de RK is hiervoor een 4 à 5 daagse cursus georganiseerd 
waar men geschoold wordt voor schuldhulpverlener. Vanuit de 
Protestantse Kerk heeft de heer Niek Muller  zich voor deze cursus  
aangemeld. 

 

De vacatures bij de Diaconie geven aanleiding tot  de volgende 
opmerkingen: 
a. opvolging graag een mix van dames en heren 
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b. splitsing  van diaconale/pastorale zaken  
c. meer informatie naar buiten over het veelomvattende diaconale 
    werk 
d. meer mensen medeverantwoordelijk maken 
e. meer delegeren…  
 
Dit kijkje in de keuken van de Diaconie was niet alleen gezellig maar 
ook boeiend en bijzonder leerzaam. Chapeau! 
 

Lies Oosten, Mies Smit.     
 
   
 PAASGROETENACTIE 2011  
 
“Wat betekent de paasboodschap voor jou?”  
Een gevangenispredikant vroeg het aan een van zijn gemeente-
leden, een man die een lange straf uitzit. Weken later kwam er een 
brief met een tekening: een man die de houding heeft aangenomen 
van een kruis, maar met de vingers omhoog, wankelend op een 
gebroken ei – symbool voor Pasen - maar dan weer rustend op een 
rots. Op een van de Paasgroetenkaarten ziet u deze tekening met 
op de achterkant de tekst: “De boodschap van Pasen, de opstanding 
van Christus, vertelt ons allen, dat weer opstaan en verder gaan - al 
is dat in wankel evenwicht - toch mogelijk is.” De predikant is ervan 
overtuigd, dat gedetineerden in de tekening een teken van hoop 
herkennen.  
Elk jaar weer organiseren diakenen  voor hun gemeente deze 
-eenvoudige- actie. Ook wij in Uden en Veghel willen het mogelijk 
maken, dat gemeenteleden een paasgroet sturen aan gevangenen 
in Nederlandse gevangenissen. Kerk in Actie werkt hierbij samen 
met Stichting Epafras, het Justitiepastoraat en het Boekencentrum. 
Zo’n kaart doet goed. Het sturen van een Paasgroet betekent een 
teken van hoop geven. Als u hieraan mee wilt doen, kunt u vanaf 
zondag 3 april één of enkele kaarten mee nemen alsmede 
adres(sen) van de gedetineerde(n). Wij willen deze paasgroetenactie 
van harte bij u aanbevelen.  

Diakonie Uden/Veghel 
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Aanzet  en Brabantzorg starten groep voor mantelzorgers van 
mensen met dementie  
 
Nederland telt naar schatting 250.000 mensen die lijden aan 
dementie. Ruim een miljoen mensen zijn betrokken bij de zorg voor 
dementerenden. Meestal wordt deze taak verricht door partners, 
kinderen en/of andere familieleden. Maar ook vrienden, buren, e.d. 
kunnen deze rol op zich nemen. Al deze verzorgers worden 
mantelzorgers genoemd. 

 

Veel mantelzorgers ervaren het krijgen van voorlichting, informatie 
en praktische tips om met de dementerende om te gaan als erg 
belangrijk. De combinatie van informatie en bruikbare 
omgangsadviezen heeft het grootste effect. Daarom organiseert 
Aanzet (maatschappelijk werk) in samenwerking met Brabantzorg 
een cursus voor deze mantelzorgers van thuiswonende 
dementerenden. 

 

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Na drie 
maanden gevolgd door een terugkombijeenkomst. 
Informatieoverdracht over dementie staat hierin centraal. Daarnaast 
is er veel aandacht voor het omgaan met de dementerende en de 
positie van u als mantelzorger.  
 
Bij voldoende deelname start de cursus op donderdagochtend 7 april 
van10 tot 12 uur.  
De cursus wordt gegeven bij Vivaan,  Wilgenstraat 17 te Veghel. 
Voor meer informatie en/of  aanmelden kunt u contact opnemen met   
Femke Goorsenberg van Brabantzorg 0412-622678 of Marius 
Oosterling  (Aanzet)  0413-253900. 
Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de 
begeleider waarna u besluit of u deel wilt nemen aan de groep. 
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Website is vernieuwd! 
 
Na enkele weken van voorbereiding hebben Herman Visser en 
ondergetekende onze website vernieuwd! Kijk op www.sowkerk-
uv.nl  om te zien hoe het er nu allemaal uitziet.  Naast een frissere 
uitstraling kunnen we nu aanpassingen sneller doorvoeren. 
Hiermee zal alles actueler en informatiever worden. Kijk maar 
eens op de pagina Kerkdiensten voor de diensten van de 
komende maand.  
Ook het Klankbord heeft een eigen pagina, met de laatste 
nummers, de kopijdata én een Klankbord Archief met alle 
nummers vanaf januari vorig jaar. Dus: nooit meer zoeken in de 
krantenbak naar dat oude nummer, maar slechts twee klikken op 
de website. 
 
Andere pagina’s zijn o.a. Vorming en Toerusting (met V&T 
Programma), Diaconie, Kerkenraad, Predikanten (mooie foto’s!), 
Kerkelijk Bureau en Historie. Nieuw is de pagina Fotogalerij, waar 
u foto’s van onze evenementen vindt, zoals de Kerstmarkt. 
De website wordt regelmatig aangepast (wekelijks), zoals Nieuws 
over de Aktie Kerkbalans. Dus maak het een van uw favorieten en 
neem regelmatig een kijkje.  Binnenkort wordt ook de pagina 
Jeugd verder gevuld, en in de toekomst komen er meer pagina’s 
bij.  
 
En als u zich op de website hebt aangemeld voor de 
berichtenservice, dan wist u dit nieuws  al. Ik ontving al vele 
enthousiaste reacties! Trouwens, bent u in het gelukkige bezit van 
een nieuw email adres? Meld dat dan even aan op de website, 
voor het laatste nieuws via de berichtenservice. 
 
Met trotse groeten, Albert Verver, websiteredacteur  
redactie@sowkerk-uv.nl  
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Hallo allemaal,  

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar 
eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een 
jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit 
mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.  
We zijn heel benieuwd naar jullie reactie. 
 
Paaskaarjes 

 

Wanneer vele paaskaarsjes branden, is dat een prachtig gezicht. 
Want dan zie je iedereen als in een zee van licht.  
Ik denk dan stiekem bij mezelf, zo moest het altijd zijn: 
Een zee van licht waar je ook gaat  en nergens donkere pijn.  
Het licht van Jezus in de straat, op school, op elk plein. 
In alle steden, klein en groot, zou het dan vrede zijn!  
 
De grote vraag dus waar het om gaat, ontwijken heeft geen zin, 
hoe krijgen we dit zuivere licht de hele wereld in?  
Hoe wandelt het naar stad en land, naar mensen groot en klein. 
Hoe wandelt het de huizen in, om er voorgoed te zijn?  
 
Ik heb er over nagedacht  en heb mijn antwoord klaar, 
Het licht komt er door jou en mij, wij zijn die wandelaar.  
De Paaskaars brandt, het licht van Pasen schijnt. 
Het is aan ons te zorgen dat dit licht nooit meer verdwijnt. 
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Sedermaaltijd.     
In dit Klankbord staat een 
uitnodiging om deel te nemen aan 
de viering van de Sedermaaltijd. 
Hieronder vindt je het verhaal dat 
ook tijdens deze viering ter sprake 
komt. 

 

Plotseling begon er een 
Braamstruik te branden. Mozes 
liep er op af, maar zag dat de 
struik heel bleef. Hij hoorde een 
stem: "Ik ben de God van 
Abraham, Izaäk en Jacob. Ik weet 
hoe moeilijk mijn volk het heeft in 
Egypte en ik zal hen bevrijden. Ga 
naar de farao en zeg dat hij hen 
naar het land Kanaän laat gaan." 
Helaas, de farao van Egypte was 
niet van plan om het volk van God 
te laten gaan. Hij werd boos en 

liet ze nog harder werken. God kwam Mozes te hulp door het water 
van de Nijl rood te kleuren als bloed. Maar de farao liet hen niet 
gaan. 
 
Zelfs nadat God nog acht andere plagen had gestuurd liet de farao 
het volk niet vrij. Pas toen bij een tiende plaag, kinderen ziek werden 
en ook de zoon van de farao stierf, liet hij het volk van God gaan.  
Ze kwamen na een paar dagen aan bij de Schelfzee en wilden 
uitrusten op het strand. De farao had echter soldaten achter hen 
aangestuurd en die kwamen in snel tempo dichterbij. God maakte 
een pad door de zee zodat het volk door kon lopen. De soldaten 
reden op hun paarden ook het pad op, maar toen ze vlak bij het volk 
waren liet God het water terugvloeien en verdwenen de soldaten 
onder de golven. 
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Kindernevendienst: 
 
Hoi  
We zijn begonnen met het paasproject in de kindernevendienst. 
Maar wat is dat eigenlijk? 
De 40 dagen tijd is de tijd tussen Aswoensdag en Paaszaterdag. 
Deze 40 dagen wordt in de katholieke kerk vastentijd genoemd. 
Vroeger werd er in deze tijd gevast (geen vlees eten, niet snoepen, 
geen luxe dingen kopen of doen).  
In de protestantse kerken heet deze tijd de lijdenstijd.  
Lijdenstijd is een tijd van bezinning (nadenken, en alvast vooruit 
kijken naar Pasen). Het is de periode in het kerkelijk jaar waarin het 
lijden en sterven van Jezus Christus wordt herdacht, vanaf de 
zevende zondag voor Pasen. 
Het gaat erom dat we ons voorbereiden op het grote feest: Pasen.  

We denken tegenwoordig in de 40 dagen tijd meer aan God en 
andere (arme) mensen. En dan vooral het delen met andere 
mensen.  

Tienerkerk: 
Op 10 april, 24 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni en 19 juni is het weer 
tienerkerk. 

Namens de kerkgroep Jeugd, Ria de Ruiter 

 

 

 


