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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(februari / maart 2012) 

43e jaargang, nummer 1 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 31 maart 2012 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 17 maart 2012 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com  

voor kopijadressen : zie laatste pagina 

 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo. 19 febr. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel 

zo. 26 febr. 10.00 u. dhr. C. Boers                      (Loenen a/d Vecht) 

zo. 04 mrt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 

zo. 11 mrt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 
                              Biddag voor arbeid en gewas 
zo. 18 mrt. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel 

zo. 25 mrt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 

zo. 01 apr. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 

 
KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo. 19 febr. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 

zo. 26 febr. 10.00 u. dr. J.G.B. Jansen                             (Heusden) 

zo. 04 mrt. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Uden 

zo. 11 mrt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 
                              Biddag voor arbeid en gewas 
zo. 18 mrt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 

zo. 25 mrt. 10.00 u. mw. ds. W. van Seventer         (St.Oedenrode) 

zo. 01 apr. 10.00 u. gezamenlijke dienst in Uden 

______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  februari / maart  2012 2

 

Van de redactie ………… 
 

 
Het eerste exemplaar van het Klankbord 2012  ligt weer voor u. De 
inhoud is – zoals gewoonlijk – zeer gevarieerd. 
Over het  werk van de diaconie valt heel veel te vertellen en dat wordt 
dan ook uitgebreid gedaan. 
Op zondag 4 maart is er een gezamenlijke dienst in Uden met als 
thema:  

“Andere geloven, geloven wij anders?”. 
Een dienst met tieners, maar bestemd voor alle leeftijden (zie blz. 
10/11). 
Op de blz.11 en 12 vindt u gegevens over de “Huiskameravonden” die 
in onze beide wijkgemeenten worden gehouden. 
Slaat u vooral de overige bladzijden niet over, want er staan nog veel 
meer lezenswaardige artikelen in dit blad. 
 
Veel leesplezier toegewenst! 
Namens de redactie, 
Henny van Steenhoven 
 

 
 

Rectificatie 
In Klankbord nr. 10 werd  een tien-daagse rondreis door Israël en de 
Palestijnse gebieden aangekondigd, met als reisleider ds. Jan Van 
Drie (uit Oss). 
Abusievelijk hebben wij een verkeerd e-mailadres van ds. Van Drie 
vermeld. 
Het juiste e-mailadres is: jcvandriemeijer@live.nl 
 
Informatieavond: donderdag 1 maart 2012 om 20.00 uur in de 
Pinksterterp, Vianenstraat l02, 5342 AG Oss, tel.0412-638364. 
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Mededelingen 
ds. Dick van der Vaart  

 
 
 
 
 

Compassie en onthechten van de wens 
dat iets anders zou zijn 

 
Steeds vaker  hoor en lees  je  het woord “compassie”. Met dat woord 
duidt men het meevoelen met het  leed van een ander aan. Dit woord 
verdringt het gebruikelijke  “medelijden” omdat  met dit woord, voor 
het gevoel van velen, iets neerbuigends is gaan meeklinken. 
Medelijden hebben met iemand  lijkt te impliceren dat de ander niet 
sterk genoeg zou zijn om het lijden te dragen.  
Hoe kun je meevoelen met het lijden van  je medemens zonder hem 
als zwak te beschouwen ? 
 
Onze reactie op het lijden van anderen wordt  medebepaald door 
onze  eigen omgang met  het lijden dat ons overkomt. En deze wordt 
weer  medebepaald door onze visie op het lijden in het algemeen. 
Binnen de kerkelijke traditie  worden er onder meer twee visies  op het 
lijden aangereikt.  
De eerste  verzwakt ons vermogen om op een goede wijze met   
onvermijdbaar  lijden om te gaan,  de tweede kan ons daarbij helpen. 
In de eerste  visie  wordt ervan uit gegaan dat het lijden er “eigenlijk “ 
niet zou moeten zijn. De  eigenlijke, normale situatie zou  zijn die van  
het  paradijs, die van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde  en die 
van de hemel.  Drie lijdensvrije situaties. Maar wanneer  je deze als 
normaal beschouwt en de werkelijkheid waarvan het lijden een aspect 
is, als abnormaal, dan ben je niet goed toegerust voor  een  “goede “ 
omgang met  het lijden.  Je beschouwt het leven dan als een  
vervelende tussenfase, tussen paradijs en hemel  waar je zo  
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lijdensvrij als maar  mogelijk is doorheen probeert te komen. De 
werkelijkheid van het lijden probeer je zoveel mogelijk te ontkennen  
(je sluit je ogen ervoor), pijn zoveel mogelijk te verdringen (je sluit je 
gevoel af). 
Beter is het mijns inziens om (en dat is de tweede manier van omgaan 
met lijden die ons binnen de kerkelijke traditie aangereikt wordt)  de 
woorden van Jezus ter harte te nemen die zei:  “ Neem je kruis op en 
volg Mij. “  d.w.z. ontken het lijden niet maar zie onder  ogen dat  het 
erbij hoort (maar ook niet meer dan erbij horen. Het leven is niet 
alleen lijden maar ook heel veel vreugde, schoonheid en liefde.) 
 
Belangrijk is het denk ik om in te zien dat het paradijsverhaal, het 
visioen van een nieuwe  hemel en een nieuwe aarde, om met 
professor Kuitert te spreken, “van beneden zijn“;  ze zijn ontstaan in 
deze werkelijkheid waarvan het lijden deel uitmaakt. Het zijn 
hoopvolle en troostende beelden die ons willen helpen om  te gaan 
met de enige werkelijkheid die er is n.l.  onze werkelijkheid  van lijden. 
Deze werkelijkheid is de normale werkelijkheid en het  bijzondere is 
dat deze normale werkelijkheid staat  onder de belofte van God die 
zegt: “ Zie Ik maak alle dingen nieuw. “  
 
Welke consequentie heeft het voor onze omgang met het lijden 
wanneer  we  onze  lijdenswerkelijkheid als de normale werkelijkheid 
beschouwen ?   We zien lijden dan niet meer  iets dat er eigenlijk niet 
zou mogen zijn. We erkennen  dat het er is. We zien het  lijden als iets 
dat nu eenmaal bij onze menselijke conditie hoort. (Ik heb het 
natuurlijk alleen over  het onvermijdelijke lijden. Al het lijden dat 
vermeden, genezen, verholpen  kan worden moet natuurlijk zo snel 
mogelijk  verdwijnen).  
We sluiten onze ogen en daarmee ons gevoel  niet voor het lijden 
maar aanvaarden de werkelijkheid inclusief het  lijden en proberen er 
zo goed mogelijk mee om te gaan. We beschouwen onszelf in 
principe als sterk genoeg om het lijden te dragen (ik heb het  natuurlijk 
niet over  ondragelijk, gekmakend lijden).  We aanvaarden, 
accepteren het lijden. Maar dit klinkt te passief, te berustend. 
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Ergens las ik : “Onthecht je van de wens dat  iets niet zo zou zijn. “  Je 
onderdrukt  die wens dan niet maar  je kwelt  jezelf er dan ook niet  
mee.   
 
Denk maar eens aan je reactie op een drukkend hete zomerdag. Je 
wenst dat het niet zo heet zou zijn, je vecht tegen de  hitte, je  roept 
beelden op van  koel zwemwater. Je vergroot  je lijden door het 
contrast tussen de hitte en de koeltefantasie. 
Je onthechten van de wens dat de hitte er  niet zou zijn maakt de hitte 
dragelijker (maar wanneer je naar het zwembad kunt gaan of de 
ventilator aan kunt zetten moet je dat natuurlijk doen !) 
 
Wat betekent deze visie  voor  compassie met het lijden van anderen? 
1. Je ontkent  hun lijden niet maar hebt er oog voor, erkent het  
2. Daardoor kun je erdoor geraakt worden  
3. Je sluit je niet voor dit geraakt worden af  
4. Je acht de ander sterk genoeg om zijn lijden te dragen  
(nogmaals :ik heb het niet over extreem lijden)  
5. Je onthecht je van de fantasie dat de ander niet zou lijden  
(dit kan immers een poging zijn het lijden te ontkennen)  
6. Juist wanneer je het lijden van de ander erkent en je erdoor laat      
raken  wordt  je gemotiveerd (in beweging gezet) om er iets aan te 
doen. Je wordt  gemotiveerd tot compassievol handelen.  
Van Jezus wordt gezegd dat  Hij  toen Hij de schare zag en zag hoe 
vermoeid en belast de mensen waren, Hij met ontferming over  hen 
bewogen werd. Hij voelde hun leed compassievol met hen mee en 
werd  daardoor tot  ontfermend handelen bewogen. 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
Op 4 maart wordt er een jeugddienst gehouden  in een gezamenlijke 
dienst in Uden . Collega Henk Veltkamp zal daarin voorgaan. 
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Voorbeden 
 
In bijzondere diensten als de pinksterdienst van vorig jaar of in 
Lopend Vuur diensten wordt de gemeente dikwijls de mogelijkheid 
geboden om  gebedsintenties neer te leggen in een schaal, op te 
schrijven op een muur of gewoon mondeling kenbaar te maken.  
Dit vergroot de betrokkenheid bij het gebed  en heeft een positieve 
uitwerking op het gemeenschapsgevoel. 
De kerkgroep eredienst wijst u op de mogelijkheid om ook  
voorafgaande aan een gewone  kerkdienst voorbede  te vragen voor  
mensen of zaken die u aan het hart gaan. U kunt altijd de voorganger 
in de consistoriekamer hierover aanspreken of een briefje aan 
hem/haar geven.  
 

Diakonie 
  
Onze diakonie doet heel veel goed werk dat voor het grootste deel 
onzichtbaar blijft. Dat komt omdat  vertrouwelijkheid bij dit werk van 
groot  belang is. Toch is het jammer dat de gemeente zo niet kan 
genieten van  al het goede werk dat door de diakenen gedaan wordt 
en er ook niet trots op kan zijn. Daarom wil ik u in dit Klankbord  en in 
de volgende nummers, zonder namen te noemen, hierover iets 
vertellen.  
In dit nummer: schuldhulpverlening: 
 

Schuldhulpverlening 
 
Uit een recent  landelijk onderzoek blijkt dat maar liefst 25 % van de 
huishoudens een betalingsachterstand heeft. Men is niet in staat om 
b.v. de huur van de maand te betalen en stelt dit daarom  uit. 10 % 
van deze huishoudens kampt met zodanig  hoge schulden dat  ze er 
zonder  hulp nooit meer van af zouden komen. Dit wordt vaak niet 
veroorzaakt door onverantwoord koopgedrag maar door overmacht.  
Een bedrijf  wordt  plotseling gesloten , iemand wordt ziek,  een 
huwelijk houdt het niet meer en dit terwijl je een hypotheek op je huis 
hebt.  
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Ieder van ons kan door onvoorziene omstandigheden in de schulden 
komen. 
Wanneer  onze diakenen in contact komen met  mensen wier 
schulden hen boven het hoofd zijn gegroeid  bieden zij hun hulp aan. 
Ze kunnen de weg wijzen in een doolhof van instanties. 
Ze kunnen  mensen begeleiden naar schuldhulpverlening van de  
burgerlijke gemeente. Ze kunnen een luisterend oor bieden. Soms  
kunnen ze door snel ingrijpen voorkomen dat  gas en licht afgesloten 
worden. De onbaatzuchtige hulp van de diaken wordt dikwijls zeer 
gewaardeerd. Mensen voelen zich gesteund en bemoedigd en krijgen 
weer perspectief.   
Onze diakenen zijn  zo goed op de hoogte van allerlei regels en 
wetten en hebben zoveel ervaring dat je hun werkwijze  professioneel  
kunt noemen. We mogen trots zijn op hen ! 
 

  
                                                                                                                            
Spreekuur predikant 
 

Op donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur zit ik in de 
consistoriekamer. U bent welkom ! 
 
 
Autodienst 
 

Mocht u vervoer nodig hebben naar een kerkdienst of een andere 
kerkelijke activiteit, dan kunt u Marijke Sloff en Andre Troost bellen 
(tel. 331463). Zij zijn graag bereid u te helpen zoeken  naar een 
oplossing. 
 
 

Vriendelijke groet, ds.  Dick van der Vaart 
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Mededelingen van 
ds. Henk Veltkamp 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

In memoriam Jacobus de Vries 
 
Bijna drie jaar na zijn geliefde Aartje is nu ook Koos gestorven, op 18 
december 2011. Van zijn ruim 92 levensjaren leefde en woonde hij er 
66 in Rotterdam, en 26 in Veghel, het laatst op de Hertoghof.  
Koos voelde zich thuis in de Veghelse gemeenschap en ook in onze 
kerk. Hij kwam er graag, vele jaren samen met zijn Aartje. Toen zij 
gestorven was maakten we ons ook hier wel zorgen over hem, ze 
waren samen zo’n twee-eenheid, hoe zou dat gaan? Maar geleidelijk 
aan vond hij toch weer zijn weg. Er waren lieve mensen om hem te 
halen en te brengen, voor de kerkdienst en de Seniorenmiddagen. 
Met allebei was hij eerder dit jaar gestopt. Het werd hem teveel. 
Meer dan 66 jaar zijn ze samen getrouwd geweest. In oktober 2007 
brachten ze hun dankbaarheid voor de 65 jaren die ze toen getrouwd 
mochten zijn in de kerk. In die dienst heb ik hen ook heel persoonlijk 
gezegend.  “Want Gods zegen,” zeiden ze, “dat is het belangrijkste 
voor ons.” 
Op 22 december hebben we Koos begraven, na een dienst waarin we 
Psalm 103 hebben gelezen en gezongen, over hoe de trouw van God 
zich over heel ons leven welft.  
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In memoriam Gerard Brus 
 
Op 11 januari overleed de heer Gerard Brus, in de leeftijd van 76 jaar. 
Tot eind 2010 woonde hij op Prof. Gerbrandystraat 21, daarna in de 
Watersteeg. Afkomstig uit Hardenberg, Overijssel, kwam hij voor zijn 
werk in de veevoedersector in Veghel te wonen.  
Toen ik nog maar kort in Veghel werkte, belde hij me op. Ik zou hem 
wel niet kennen van de kerk, zei hij, want daar kwam hij door 
omstandigheden niet meer. Maar hij had iets gelezen wat ik in het 
Klankbord had geschreven en daar wilde hij graag eens over praten. 
Dat bleef niet bij één gesprek en zo leerde ik hem gaandeweg goed 
kennen.  
In het najaar van 2010 kreeg hij een ernstige hersenbloeding. Hij 
moest er rekening mee houden dat hij een volgende bloeding niet zou 
overleven. Daar hadden we goede gesprekken over. Terug naar huis 
bleek geen optie meer. Dat was moeilijk voor hem, maar hij bleek over 
een bewonderenswaardig incasserings- en aanpassingsvermogen te 
beschikken, en hij raakte thuis in de Watersteeg. Veel steun 
ondervond hij van zijn kinderen, en de oude makkers van zijn 
tennisclub. Namens de kerk hebben Will Plaatzer, Joke van 
Kranenburg en ik hem geregeld bezocht.  
Vorig najaar kreeg hij opnieuw een hersenbloeding, die hem 
verlamde. Maar hij vocht zich er weer bovenop. Toen ik hem kort voor 
Kerst bezocht, had hij met de fysiotherapeut alweer de eerste meters 
gelopen. Maar de nieuwe bloeding die hem in januari trof overleefde 
hij niet. Wij gedenken hem, weerbarstige gelovige die hij was, in 
dankbaarheid.  
 
       ds Henk Veltkamp  
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Namenboek Veghel  
 
Sinds een paar jaar hadden we in Veghel, net als in Uden, in de kerk 
een naamrol, waarop de namen geschreven worden van onze 
dopelingen en onze gestorvenen. Zo zijn en blijven hun namen bij 
ons. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij hen die 
in dat afgelopen jaar gestorven zijn. 

In Veghel hebben we besloten om aan het begin van het 
nieuwe kerkelijk jaar 2011-2012 over te gaan op een naamboek. Op 
de eerste bladzijden daarvan zijn alle namen van de rol overgenomen. 
Voortaan wordt in Veghel het opschrijven van de naam van dopeling 
of gestorvene een onderdeel van de doop- of afscheidsdienst. Bij 
doop wordt dat gedaan door één van de ouders, of, bij 
volwassendoop, door de dopeling zelf. In een afscheidsdienst wordt 
één van de naaststaanden gevraagd dat te doen. 

Voor het eerste hebben we dat gedaan in de afscheidsdienst 
van Koos de Vries op 22 december. Zijn naam, met geboorte- en 
sterfdatum, werd tijdens de dienst ingeschreven door zijn zoon. 
Daarna vroeg ik allen te gaan staan, en las ik die indrukwekkende 
woorden van Huub Oosterhuis “Om de laatste eer te brengen aan 
deze mens, om recht te doen aan zijn leven en sterven ….” waarin 
ook de naam van de gestorvene nog eenmaal genoemd wordt. “Die 
naam spreken wij hier uit, met eerbied en genegenheid, en wij bidden: 
Heer, herinner u zijn naam, die hij van mensen heeft gekregen, en 
waarin hij gekend wordt, ook nu hij is gestorven, de naam die Gij 
geschreven hebt in de palm van uw hand.” 
       ds Henk Veltkamp  
 

Tienerdienst 
 

“Wat geloven wij, en wat geloven anderen?”  Met dat thema is de 
tienerkerk de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Ze gingen ook 
daadwerkelijk op bezoek bij andere geloofsgemeenschappen. Zo 
waren ze te gast in de Uden in de moskee en in de RK Petruskerk, en 
in Veghel bij de evangelische Christengemeente.  
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Op zondag 4 maart, de gezamenlijke dienst in Uden, zal het daar ook 
in de kerk over gaan. Het wordt een bijzondere en feestelijke dienst, 
voorbereid met tieners en leiding van de  tienerkerk . Hoe staat het 
ook alweer bij die oude profeet Joël, die zich met Pinksteren liet 
horen:  
“Ik, zo spreekt God, zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. 
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, 
oude mensen zullen dromen dromen 
en jongeren zullen visioenen zien.” 
Dus noteer 4 maart: een dienst met onze tieners, bestemd voor alle 
leeftijden 
 
 
 
 

Huiskameravonden 
 
Voor de tweede keer organiseren we de huiskameravonden 
gezamenlijk voor Uden en Veghel. Via Kerkbalans heeft u de 
uitnodiging ontvangen. Maar ook hier willen we graag uw aandacht 
ervoor vragen. Mocht de uitnodiging u ontgaan zijn, of heeft u ‘m niet 
ingevuld, meld u dan alsnog aan bij één van ons beiden. 
 
Thema van alle avonden is bidden.  “Zou dat niet te heavy zijn?” 
vroegen sommigen zich bij de voorbereiding af. Wij denken van niet. 
Natuurlijk gaan we elkaar niet aan een geestelijk kruisverhoor 
onderwerpen. We beginnen met het kijken naar een programma, 
waarin verschillende mensen kort vertellen over hun ervaringen met 
bidden. Wat hun goed doet, en waar ze moeite mee hebben. Heel 
veelkleurig. Aan de hand daarvan raken we als vanzelf ook wel met 
elkaar in gesprek. En een goed gesprek is immers nooit weg? 
 
We hopen velen te mogen begroeten, niet alleen de ‘vaste  klanten’ 
maar ook wie zich meer incidenteel bij de kerk betrokken voelt.  
U kunt kiezen uit de volgende data en plaatsen, steeds van 20.00 tot 
22.00 uur ‘s avonds: 
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maandag 27 februari:  bij fam. van Willigen, Uden 
dinsdag 28 februari: bij fam. van Hulsteijn,  Veghel 
woensdag 7 maart:  bij fam. Goverde, Uden 
donderdag 8 maart:  bij fam. Oosten, Veghel 
dinsdag 13 maart: bij fam. van Kranenburg, Veghel 
maandag 19 maart: bij fam. v.d. Werfhorst, Uden 
woensdag 21 maart:  bij fam. Stolk, Uden 
maandag 26 maart:   bij fam. Wolters, Uden  
 
Opgave bij de heer Henk Janse, tel. 262254  
of bij uw predikanten: ds Dick v.d. Vaart en ds Henk Veltkamp  
 
 
 
 
 
 
 

“En Jezus schreef in ’t zand” 
Voor wie met de Bijbel is opgegroeid zijn sommige Bijbelverhalen 
overbekend. Je kunt je haast niet voorstellen dat je er ooit nog 
opnieuw door verrast zou kunnen worden. Als er in de kerk (soms: 
voor de zoveelste keer) weer over zo’n verhaal gepreekt wordt kan  
het gevoel je zomaar bekruipen: nu weten we ‘t zo langzamerhand 
wel.  
Een boeiende manier om écht nieuwe en verrassende ontdekkingen 
te doen, ook in zo’n schijnbaar overbekend verhaal, is om het in een 
kleine groep met elkaar uit te spelen. Bibliodrama, heet dat.  
In Klankbord van november j.l. schreef ik over ervaringen die we met 
zo’n groepje opdeden aan het evangelieverhaal waarin Jezus op 
bezoek gaat bij de zusters Maria en Martha.  
 
De deelnemers van toen wilden graag verder. Dus kwamen we 
opnieuw bij elkaar. Ditmaal kozen we voor het evangelieverhaal   
waarin een vrouw, van overspel beschuldigd, bij Jezus wordt gebracht 
(Johannes 8:1-11).  
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Eerst lazen en bespraken we het verhaal. Ook onze vooroordelen 
over Farizeeërs en Schriftgeleerden, als zouden dat per definitie 
schijnheilige huichelaars zijn. Daarin zit een lange geschiedenis van 
latere (christelijke) Jodenhaat achter, die vreemd was aan Jezus en 
zijn eerste leerlingen.  
Vervolgens verdeelden we het verhaal, dat vol actie en beweging zit, 
in rollen en scènes. Uiteindelijk (er waren zes deelnemers) werden de 
rollen gekozen van Jezus, de beschuldigde vrouw, een Farizeeër, een 
Schriftgeleerde en twee vertegenwoordigers van het volk.   
 
Het is ondoenlijk om het hele spel met alle dynamiek in zo’n kort 
stukje na te vertellen, dus ik beperk me tot wat voor ons allen het 
meest verrassende moment bleek te zijn. Als de Farizeeër en de 
Schriftgeleerde de vrouw voor Jezus hebben gebracht met hun 
beschuldiging, staat er in de Bijbel: “En Jezus bukte zich en schreef in 
’t zand.” Dat deed ‘onze’ Jezus dus ook. Maar waar wij alleen maar 
krullen zagen, daar lazen de twee vertegenwoordigers woorden. “Kijk 
eens, Hij schrijft! Kun jij ’t lezen?” “Vergeving,” antwoordt de ander, 
“liefde, barmhartigheid.” De Farizeeër en de Schriftgeleerde kijken 
elkaar aan. “Wij zijn toch de mensen van het Woord en de woorden. 
Als Hij zulke woorden schrijft, dan moeten wij het daar toch nog eens 
met elkaar over hebben.” En zij trokken zich al terug, op het moment 
dat Jezus zei: “Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.” 
 
Zo’n ervaring die je met elkaar deelt, daar kan geen preek tegenop. 
Op verzoek van de deelnemers komt er nog één volgende keer: 
dinsdag 10 april 20 – 22 uur in De Schakel, Veghel. Opgave bij mij.  

ds Henk Veltkamp   
 
 
PS. Kent u het mooie gedicht “En Jezus schreef in ’t zand” 
van Gerrit Achterberg (1905 – 1962) ?  
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De schriftgeleerden, die Hem aan de tand 
hadden gevoeld over een vrouw, van hete 
hartstochten naar een andere man bezeten, 
de schriftgeleerden stonden aan de kant.  

waarmee zij heen ging, als een kind zo licht. 
Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht. 

 
 
 
 

Geboren  
 
Op 21 december is geboren: Jochem Henrik, zoon van Edwin en 
Saskia Pittens.  
In de Kerstnachtdienst hebben we, op verzoek van de ouders, God 
gedankt voor dit wonder .  
Op het kaartje staat: 

Gevoelens kun je niet verwoorden 
zodra je je kindje in handen houdt. 
Je kunt slechts blij en dankbaar zijn 
dat zoiets moois ge wordt toevertrouwd. 

 

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand. 
Hij bukte zich en schreef in 't zand, wij weten 
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten, 
verzonken in de woorden van Zijn hand.  
 

 
Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet. 
Ga heen en luister naar het lied.  
 
En Hij stond recht. De woorden lieten los 
van hun figuur en brandden in de blos  
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Eigen schuld, dikke bult? 
 
“Ja, dat dacht ik vroeger, als ik mensen tegenkwam die in de 
financiële problemen waren geraakt. Maar toen ik een paar jaar 
diaken was, begon ik te begrijpen dat mensen zelden zomaar in de 
narigheid verzeild raken. Er is altijd een oorzaak. En het is heel 
belangrijk om samen met de betrokkene te zoeken naar een uitweg.”  

Aan het woord is Niek Muller. Afgelopen jaar nam hij – na heel 
veel  jaren -   afscheid als diaken van onze kerk. Maar in onze 
Veghelse Hulpdienst Diakonie, de gezamenlijke inzet van de drie RK 
parochies en de Prot. kerk is hij (samen met zijn Nel) nog even actief 
als voorheen. Vooral in het werk van Caritas, de hulp aan mensen in 
grote financiële problemen.  Op onze laatste Seniorenmiddag vertelde 
hij ons over dat werk, en over wat hij er zelf door leerde.  

“Je helpt mensen in financiële nood niet door ze zomaar wat 
geld toe te stoppen. Je blust dan alleen maar een uitslaand brandje 
zonder het echte probleem op te lossen. Om dat met elkaar aan te 
kunnen pakken heb je vertrouwen van de betrokkene nodig. Mensen 
komen zelf vaak niet verder dan het ene gat met het andere stoppen. 
Maar zodra incassobureaus en deurwaarder zich melden slaat de 
brand uit. Dan is het ‘help!’ drugs, roken, gokken. Jongeren die hun 
school niet afmaken en zich buitengesloten voelen. Wie gaat zwerven 
heeft geen adres , men schakelt ons in en dan gaan we aan de slag. 
De schoenendoos met vaak nog ongeopende rekeningen en 
aanmaningen komt op tafel,  we brengen alle schulden in kaart,  
nemen contact op met schuldeisers om tijd te winnen, en leggen 
contacten met de sociale dienst, maatschappelijk werk en wat verder 
nodig is” 

“Wie zich aan de regels houdt komt in aanmerking voor hulp 
via de Wet Wsnp, de Wet Schuldsanering natuurlijke personen. Dan 
leef je enkele jaren van een absoluut minimum om te kunnen eten, 
maar daarna kun je wel echt opnieuw beginnen.” Natuurlijk roerde 
Muller ook aan hoe zulke rampzalige schuldsituaties kunnen ontstaan. 
“De verleidingen van deze tijd:  TV, mobiele telefoon, loterij. 
Verslavingen: drank, eer, geen uitkering, geen zorgverzekering.” 
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Als mensen uit de schuldsanering via de Wsnp gezet dreigen 

te worden omdat ze zich niet aan de regels houden, gaat Muller soms 
ook mee naar de rechter die daarover beslist, als er  bijvoorbeeld een 
goede reden is waarom iemand niet voldoende uren kon werken. Hij 
stelt zich dan voor als diakonaal hulpverlener namens de kerken. Niet 
alleen bij mensen in nood, maar ook bij de instanties en zelfs bij de 
rechtbank blijkt “kerk” nog altijd veel goodwill en vertrouwen te 
genieten.   

Twee uitspraken zijn kenmerkend voor  de instelling waaruit 
Niek Muller dit werk doet. “Mijn vader zei altijd: als je iets voor een 
ander kunt doen, dan moet je dat niet laten.”  En: “Ik zeg vaak: er is 
altijd hoop op redding, maar je moet er wel iets voor willen doen.” 

Behalve dat we als senioren uitstekende uitleg kregen over 
achtergronden van financiële nood, én wat we als kerken in Veghel 
voor mensen in zulke problemen kunnen betekenen, raakten we ook 
onder de indruk van de grote kennis en kunde en grote persoonlijke 
inzet waarmee Niek Muller en zijn mede-Caritas-mensen hun werk 
doen.         

ds Henk Veltkamp  
 
 

 
 
Hulp bij invullen formulieren  
 
Heeft u moeite met het invullen van formulieren  bijvoorbeeld van de 
gemeente of de belastingdienst? Dan kunt u een beroep doen op de 
Diaconie.  Het is maar dat u het weet. 
 
 

Vakantie 2012 
 
De brochures komen weer in de bus en menigeen denkt al na over de 
invulling van zijn of haar vakantie. Niet voor iedereen is dat 
weggelegd. Sommige mensen hebben helemaal geen behoefte aan 
een tijdje er tussenuit, anderen willen wel graag maar kunnen het geld 
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niet missen. Misschien kent u ook wel één of meerdere mensen 
waarvoor dat laatste geldt. Zou u ons dan even willen inseinen? Het 
vakantiefonds heeft weliswaar niet helemaal opgebracht waarop we 
gehoopt hadden, maar van de opbrengst kunnen we zeker iets moois 
regelen.   

 
Diaken Piet van der Wilden, tel. 26 43 24 

 
 
Koffiedienst Uden 
 
Door gezondheidsredenen ben ik helaas genoodzaakt om per direct 
te stoppen met de koffiedienst. 
Langs deze weg wil ik wel proberen om een vervanger te zoeken die 
dit van mij wil over nemen. 
Ongeveer 5x per jaar word je dan ingedeeld op het rooster. Dit rooster 
wordt steeds per 6 maanden gemaakt.  
De datums die ik nu ingeroosterd sta zijn 25 maart 2012 en 3 juni 
2012. 
Heeft u interesse dan kunt u mij dit laten weten op tel.nr 06-25454478 
( na 17.00 ) of u kunt contact opnemen met mevr. Janse op tel.nr 
0413-262254 die het rooster altijd samenstelt. 
 
                                                                              Hartelijke groeten 
                                                                              Yvonne Snaterse. 
 
 

Verzoek van de kerkgroep Gastvrouw/Gastheren in Uden. 
 
Er zijn zondagochtenden waarbij het aantal bezoekers in onze 
eredienst niet boven de 40 pers. uitkomt. 
Als gastvrouw/heer hoor je dan nogal eens de opmerking:”dat er zo 
weinig mensen in de kerk waren” en dat men dat jammer vond, want 
de sfeer is er dan ook niet. 
Wij als gastvrouw/heer vragen ons dan af: ”hadden wij hier iets aan 
moeten of kunnen doen?” 
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Als trouwe kerkbezoeker/ster heeft u toch zo uw “vaste plekje”. 
Ons voorstel voor het nieuwe jaar is: Bij een bezetting van 40 of 
minder mensen proberen we de rijen vooraan (uitgezonderd de 
allervoorste rij) zo goed mogelijk te bezetten zodat er minder lege 
plekken ontstaan en we de viering in een “samen” sfeer kunnen 
beleven.  
Wij als gastvrouw/heer zullen indien nodig na overleg met de 
ouderling van dienst u op die mogelijkheid attent maken en hopen dan 
op uw spontane medewerking! 
Onze Kerkgroep wenst u alsnog een goed nieuw kerkjaar! 
 
Hennie van Rees,Anita Bos,Wil Rensen, Femke Groothoff,Jeanette 
Angenent, Bas Goverde,Ron Baarslag en Henk Janse.  
 

 
 
 

 

 

 

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken , die tijdens  
mijn ziek zijn op welke manier ook heeft meegeleefd.  
De vele vele kaarten (ruim 150) , telefoontjes en bezoeken waren 
hartverwarmend. Het heeft Henk en mij goed gedaan te weten dat 
zoveel mensen met je meeleven.  
Het gaat op dit moment goed met mij, de CT scan was schoon van 
kanker, waar wij erg blij mee zijn, wel krijg ik nog chemo kuren, 
waarna ik weer kan gaan werken aan mijn conditie.  
Met een hartelijke groet, Joke Versluis- van Delft 
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Een klein verslag 
 
In het kader van een goede communicatie tussen kerkenraad en de 
diverse werkgroepen binnen onze gemeente bezochten wij een 
vergadering van de Commissie Eredienst. 
Na de opening met psalm 23 uit de bundel van Huub Oosterhuis : 
”150 psalmen vrij”, werd er gebrainstormd over de vraag of de 
zondagse eredienst zoals wij die vieren en beleven voldoet aan de 
eigentijdse geloofsbeleving. 
Daarna werd er over de diensten, die al achter de rug waren (o.a. 
kerstdiensten) en de diensten ,die nog moeten komen (paascyclus) 
vanuit eigen visie en discipline levendig gediscussieerd. De financiële 
kant van deze diensten werd besproken; ook nodig. 
Wij kregen de indruk van een sterke groep, die met een grote 
betrokkenheid vanuit een diversiteit aan leden de erediensten vorm 
geven . 
 

Henk Janse ,Neeltje Hoogstad 
                                                              
 
 
 
 

 
 
 

______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  februari / maart  2012 20

Hallo allemaal, 
 
Het eerste Klankbord van 2012. We hopen er weer een  jaar van te 
maken waarin we veel leren, elkaar nog beter leren kennen en vooral 
veel plezier hebben.  
De eerste activiteiten voor dit jaar zijn al weer volop in voorbereiding: 
de jeugddienst op 4 maart en de paaswake op 7 april. Zie voor meer 
informatie hieronder.  
Hebben jullie zelf ideeën over wat we met elkaar kunnen doen, laat 
het ons weten.  

 

Kindernevendienst:  
Dit lied past mooi bij het thema van 5 februari: Het visioen van 
Ezechiël. 
Ezechiël ziet iets heel bijzonders. Hij probeert het te beschrijven, maar 
dat is erg lastig voor hem. 

Met je voeten op de aarde 
Sta je starend naar de lucht. 
En je wacht op wat gaat komen, 
Op wat hoop en toekomstdromen 
Voor jezelf en voor de aarde 
Die al zo lang wacht en zucht. 
 
Met je voeten op de aarde 
Sta je stevig op de grond. 
Maar wie loslaat en durft vragen,  
die wordt door Gods Geest gedragen. 
Die kijkt verder dan de aarde, 
dan de grond waarop hij stond. 

Uit: Zitten en opstaan deel 5 lied 21 
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Tienerkerk 
Noteer in je agenda vast de volgende datums:   19 februari, 4 maart 
(Jeugddienst), 18 maart, 1 april, 15 april, 29 april, 13 mei, 27 mei (1e 
Pinksterdag), 10 juni en 24 juni. 

 
Jeugddienst 
De tienerkerk is al enige maanden bezig met het project “Andere 
geloven/stromingen”. 
We hebben hier eerst zelf over gesproken en daarna zijn we op 
bezoek geweest bij de moskee, de Christengemeente en de 
Katholieke kerk. Naar aanleiding van dit project willen de tieners hun 
ervaringen graag delen met alle andere mensen in de kerk. Hiervoor 
bereiden zij een jeugddienst voor op 4 maart met het thema: “andere 
geloven, geloven wij anders?”. We nodigen iedereen uit hierbij te zijn, 
het is boeiend en leerzaam om te zien hoe tieners het geloof beleven. 
 

Paaswake 
Het duurt nog even voor het Pasen is, maar toch is de Kerkgroep 
Jeugd al volop aan het voorbereiden voor Pasen. Voor de 
kindernevendienst is er natuurlijk weer het Paasproject. De tieners 
worden uitgenodigd om mee te doen aan de Paaswake. De bedoeling 
is dat er in de nacht van stille zaterdag op Paasmorgen gewaakt 
wordt. 
Tijdens die nacht worden er verschillende activiteiten aangeboden 
aan de tieners. 
Op Paasmorgen zal er voor de kerkdienst ook een activiteit zijn voor 
de kinderen van de oppas en de kindernevendienst. In het volgende 
Klankbord leest u er meer over. 
De tieners kunnen zich nu alvast aanmelden voor de Paaswake. 
 

Website 
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. 
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Ik geef de pen door aan…………. 
Anita, bedankt voor je bijdrage van de vorige keer. 
Anita gaf de pen door aan Stella Westerhof. 
Hieronder lees je haar bijdrage:  
 

Kleine kinderen worden groot. 
Selwin (12) gaat volgend jaar ook al naar de 
tienerkerk. 
Gelukkig blijft Selest nog even bij de kindernevendienst. 
 
Maar wat is klein en wat is groot? 
 
Een deel van een gedicht wat ik vorige week las: 

Ik ben de wereld. 
Ik ben alle gedachten die gedacht zijn 
Ik ben alle dromen die gedroomd zijn 
Ik ben alle dieren 
Ik ben de onzichtbare kracht 
Ik ben de zee en de wolken 
Ik ben de regen en de wind 
Ik ben de maan, de zon en alle sterren 
Ik ben alles wat is geweest en alles wat komt 
Oh, hoe oneindig klein ben ik!

 
Ik geef de pen door aan Sytze Westerhof. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd, 
Ria de Ruiter, 
E mail r.de.ruiter@home.nl 
 
 
 

 


