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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(augustus/september 2012) 

43e jaargang, nummer 5 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM:  06-10-2012 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 22-09-2012 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen : zie laatste pagina 

 
 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo. 26 aug 10.00 u. Kandidaat dhr. Basie   
zo. 02 sept. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart          Startzondag 
zo. 09 sept.  10.00 u. ds. D.R. van der Vaart         
zo.    16 sept.  10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel     
zo. 23 sept.  10.00 u. Mw. L. Oosten - Bouman 
zo. 30 sept. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart         

 
 

 

 

KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo. 26 aug 10.00 u.  ds J.van Drie, Oss 
zo. 02 sept. 10.00 u.  gezamenlijke dienst in Uden    Startzondag 
zo. 09 sept.  10.00 u.  dhr. C. Boers  
zo. 16 sept. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  
zo. 23 sept. 10.00 u.  mw. ds. W. van Seventer           St Oedenrode 
zo. 30 sept. 10.00 u. ds. P. Pilon                                                 Son 
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Van de redactie ………… 

 
 
De vakantie zit er op. In ieder geval voor de jeugd. Back to 
school, zoals de winkels in onze dorpen roepen. Sommige 
mensen, de ouderen meestal, gaan nog even naar de zon. 
Iedereen viert vakantie op zijn manier. Dominee Dick heeft een 
boeiend boek gelezen en doet er in dit Klankbord een 
interessant verslag van.  O ja, als u een bijzondere ervaring had 
op uw vakantie en die met lezers van het Klankbord wilt delen 
(zoals dat tegenwoordig heet), u kent ons mailadres. 
Einde vakantie, ook voor de kerk. Allerlei activiteiten gaan weer 
van start. Lees vooral  het bijgevoegde programma van de 
kerkgroep Vorming en Toerusting en kijk alvast wat u interessant  
vindt.  Maar  ook landelijk is er op kerkelijk gebied van alles te 
doen, zoals de bijbelquiz op de tv. En lokaal? In Veghel een 
cursus Gregoriaans. 
 
Zo ziet u, er is weer een heleboel te lezen in dit Klankbord. 
 
Namens de redactie veel leesplezier, 
 
Aad Begemann. 
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Mededelingen  

ds.Dick vd Vaart  

 
 
 
 
 
 

De drie  gezichten van God. 

 

In de vakantie heb ik een interessant boek gelezen dat ik als 

afscheidscadeau van collega Henk Veltkamp kreeg. Het boek heeft 

als titel : “Gott 9.0“ Zoals in de nog korte geschiedenis van de 

personal computers er van verschillende programma’s steeds nieuwe 

versies ontwikkeld worden b.v. Windows 1  t/m op dit moment geloof 

ik 7. Zo zijn er in de loop van de geschiedenis verschillende  “versies “ 

van God ontworpen. De ontwikkeling van cultuur gaat gepaard met de 

ontwikkeling van de godsbeelden. Een cultuur van jagers en 

verzamelaars van tienduizend jaar geleden heeft een ander 

godsbeeld dan een  moderne stadscultuur waarin wetenschap en 

techniek  het denken bepalen. Gott 9.0 is de nieuwste “versie van 

God“. Veel in dit boek sprak me zeer aan. In dit Klankbord kan ik u 

slechts één van de vele interessante denkbeelden doorgeven die in 

het boek geschilderd worden. 

 

Een verhelderend concept dat ik in dit boek vond is dat van “de drie 

gezichten van God“ dat ontwikkeld werd door de Amerikaan Ken 

Wilber in zijn boek “Integrale spiritualiteit“.  In het 3-2-1 Godsmodel 

kunnen de zo verschillende godservaringen uit de zo verschillende 

wereldgodsdiensten worden samengebracht. Het model kan mensen  

helpen hun eigen godservaringen te ordenen.  
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Hieronder de drie gezichten. 

 

Het derde gezicht van God. ( God in de derde persoonsvorm –  Het ) 

 

Dit is God zoals  “Hij“ op onpersoonlijke manier ervaren wordt in de 

schoonheid en de geordendheid van de natuur. In het ontzag over de 

complexiteit van het geheel en de samenhang van de afzonderlijke 

delen. In de majesteit van de bergen. De uitgestrektheid van de 

oceaan. De oneindigheid van het heelal. In het wonderlijke samenspel 

tussen zon, maan en aarde dat leven op aarde mogelijk maakt. 

In de eerbied die je kunt voelen bij het zien van een pasgeboren kind. 

In het wonder dat je beleeft in  de harmonie van muziek. In het 

geraakt worden door de bewegingen van een dans. 

Dit derde gezicht van God wordt beleefd als een “iets“. 

Er moet “iets“ zijn. Er is “iets” dat groter is dan wij, “iets” dat ons 

overstijgt. Vele spirituele zoekers kiezen vandaag de dag  het derde 

gezicht van God als  poort naar transcendentie. 

 

Het tweede gezicht van God. ( God in de tweede persoonsvorm - Gij ) 

 

God beleefd als “Gij “  met wie de mens in een levende, liefdevolle  

persoonlijke relatie kan treden. Deze beleving van God is de unieke 

bijdrage van jodendom, christendom en islam aan de wereldreligie. 

Kan men God met het derde gezicht nog en beetje op afstand 

houden, als “Gij” komt Hij op persoonlijke wijze dichtbij. 

Voor Zijn  schoonheid, majesteit en volheid buigen wij in diepe 

eerbied. De ontmoeting met God op persoonlijke wijze slaat ons uit 

onze egocentrische baan rond onszelf en opent ons voor de ander. 

 

Het eerste gezicht van God. (God in de eerste persoonsvorm – Ik ) 

 

Joden en christenen kennen dit gezicht uit de bijbel waar God Mozes 

zijn Naam openbaart: 
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“Ik ben die Ik ben“. Jezus pakt deze Naam op in zijn  “Ik ben..” 

uitspraken waarin Hij spreekt vanuit Zijn  totale verbondenheid met 

God. God spreekt: “Ik ben” in Jezus en Jezus spreekt: ”Ik ben“  in 

God. “Ik ben de weg, Ik ben de waarheid, Ik ben het leven, Ik ben het 

Licht” enz.  Jezus is volkomen één met God, Zijn Vader. In de kerk 

werd deze mogelijkheid altijd aan Jezus voorbehouden. Hij was de 

Zoon van God. Wij mochten ons “slechts” kinderen van God noemen. 

Maar door de eeuwen heen hebben  joodse, christelijke en 

islamitische mystici deze volkomen eenheid met God beleefd. Het 

spreken vanuit de eenheid met God in de ik–vorm heeft  menig 

mysticus het leven gekost omdat  men ten onrechte meende dat  het 

godslasterlijk was. En ook Jezus zelf werd om deze reden van 

godslastering beschuldigd.  

Maar wanneer een mysticus in de ik-vorm vanuit zijn/haar 

verbondenheid met God spreekt dan doet hij/zij dat niet vanuit een 

opgeblazen ego. Dit ego is als openbarsten als een graankorrel en 

brengt de  nieuwe halm van een met God volledig verenigd zelf voort. 

Deze halm draagt de vruchten van de Geest: liefde, zachtmoedigheid, 

nederigheid, dienstbaarheid etc. En doelt  Jezus ook niet op de 

mogelijkheid van volkomen eenwording met God wanneer Hij ons Zijn 

broeders en zusters noemt? Nogmaals: wie in de eerste persoon 

vanuit God spreekt verbeeldt zich niet dat God helemaal met  

hem/haar samenvalt. God is veel groter dan een mens . Maar de 

mens is wel deel van God zoals een golf deel van de oceaan is. De 

oceaan doortrekt de golf. De golf is wezenlijk oceaan. Zo doortrekt 

God de mens. Is de mens wezenlijk God. 

Maar zoals de oceaan ook  oneindig veel groter is dan de golf zo 

 

is God ook oneindig veel groter dan de mens. 

 

Een voorbeeld van dit spreken vanuit de eenheid met God is te vinden 

bij Meister Eckhardt die leefde van 1260 – 1328: “Het oog waarmee ik  

______________________________________________________ 

_______________________________________________ 
Klankbord  aug/sep  2012 6

God zie, is  hetzelfde oog waarmee God mij ziet. Mijn oog en Gods 

oog, dat is één oog en één  zien en één  kennen en liefhebben.“  

 

Het eerste gezicht van God is ook in hindoeïsme, boeddhisme en 

taoïsme de poort naar het transcendente. God wordt er niet in de 

derde persoon beleefd als buiten de mens zijnde. Ook wordt God niet 

beleefd  als het tweede gezicht die zich op persoonlijke wijze  buiten 

de mens bevindt  maar men beleeft  de volkomen eenheid van alles 

en iedereen en zichzelf op niet-persoonlijke wijze. 

 

Het mooie van dit drie gezichten model is dat de theïstische (met 

persoonlijke God) godsdiensten (jodendom, christendom, islam) 

samen gebracht kunnen worden met de niet-theïstische (het mysterie 

wordt niet als persoonlijke God geïnterpreteerd) religies (hindoeïsme, 

boeddhisme taoïsme). Joden, christenen en islamieten kunnen aan 

hindoes, boeddhisten en taoïsten duidelijk maken dat  het tweede 

gezicht van God veel diepzinniger is dan het oppervlakkige beeld van 

een oude man met een baard op een troon waar onvolwassen 

mensen zich aan vast klampen als vervanging van hun aardse vader. 

Door duidelijk te maken dat  het tweede gezicht ook in het 

christendom aangevuld wordt met het derde en eerste gezicht  kan 

zichtbaar worden dat de persoonlijke God  mensen niet in kinderlijke 

afhankelijk houdt maar van hen juist sterke en onafhankelijke mensen 

kan maken. 

Denk aan de 12(!) jarige Jezus die nadat zijn ouders een dag en een 

nacht ongerust naar Hem hadden gezocht , Hem vonden in de tempel  

 

 

en hen op hun verwijt antwoordde: “Wisten jullie niet dat Ik bezig moet 

zijn met de dingen van Mijn Vader ?“ Het gevaar dat  het tweede  

gezicht van  God te simplistisch wordt opgevat, wordt bezworen 

wanneer het  wordt aangevuld met het derde en eerste gezicht van 

God. God is niet alleen persoonlijk maar  ook de kracht die het 
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universum van binnenuit samenhoudt en het universum zelf en wijzelf. 

Hij is bijbels gesproken “alles in allen“. 

 

Joden, christen een en islamieten kunnen door contact met hindoes, 

boeddhisten en taoïsten meer oog krijgen voor het onpersoonlijke 

(beter gezegd bovenpersoonlijke ) derde  en eerste gezicht van God. 

God is persoon maar ook de hele kosmos en de materie waarvan  wij 

zijn gemaakt. En wij zijn zelf “God” d.w.z. deel van God zoals een golf 

oceaan is  d.w.z. deel van de oceaan. 

 

Spreken over God vanuit slechts één gezichtspunt is altijd incompleet. 

Een spreken dat recht doet aan de rijkdom van God heeft alle drie de 

gezichtspunten nodig. 

 

Kerkdiensten  

 

Op 2 september vieren we startzondag in een gezamenlijke dienst in 

Veghel.  

 

Programma Vorming en Toerusting 

 

De kerkgroep Vorming en Toerusting heeft zijn best gedaan om een 

boeiend  programma samen te stellen.  Samen met dit Klankbord 

ontvangt u het programma boekje.  

We hopen dat u zich aangesproken voelt door één of meerdere 

activiteiten en zich hiervoor aanmeldt. 

 

Vriendelijke groet, Dick van der Vaart 
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Cursus Gregoriaans 
 
In het najaar zal bij voldoende belangstelling in de Schakel en onder 
leiding van de heer Wim Boerekamp een instapcursus Gregoriaans 
worden gegeven. Op 10 september zal in de Schakel een 
voorlichtingsavond worden gegeven door de heer Wim Boerekamp  
 
Voor nu al  meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Wim 
Boerekamp telefoonnummer 0493-313796 of via de website 
gregoriaans.com of Google gregoriaans NU.  
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Dankwoord Dominee Veltkamp 
 
Graag wil ik u in dit eerste Klankbord van het nieuwe seizoen heel 
hartelijk bedanken voor het geweldige afscheid dat u mij op 24 juni j.l. 
hebt bereid. De maanden ervóór werd er steeds al even stilgestaan bij 
het naderend afscheid: de laatste Seniorenmiddag, de laatste 
Pastorale Raad, de laatste Kerkgroep Eredienst, de laatste 
Kerkenraad, enzovoorts. En toen kwam tenslotte het echte afscheid 
op zondag 24 juni. Veel van u waren gekomen, evenals gasten uit 
onze zusterkerken in Uden, Veghel en Goch. Heel de dienst was een 
hartverwarmend gebeuren. 
 
In mijn laatste preek haalde ik een herinnering op aan een oude 
jeugdfilm uit de tachtiger jaren: “The neverending story”. Ofwel: Het 
verhaal dat nooit ophoudt. Een jongen ligt te lezen in een boek. Wat 
hij leest ziet hij voor zijn ogen gebeuren. En dan ineens … wordt hij in 
het verhaal getrokken. Hij gaat er deel van uitmaken door de rol die in 
het verhaal voor hem klaarligt op zich te nemen. 
 
Dat is, zo ben ik door mijn werk als predikant steeds beter gaan 
begrijpen – is dit ook precies wat geloven met mensen doet. 
De Amerikaanse theoloog Markus Borg, van wie ik de afgelopen jaren 
veel geleerd heb, schrijft: “Wij allen maken deel uit van een 
voortgaand gesprek. Geboren worden is zoiets als binnenkomen in 
een ruimte waar al eeuwenlang gesproken wordt over waar het in ons 
leven ten diepste om gaat. In die ruimte groei je op, en na verloop van 
tijd voel je de behoefte om zelf aan dat gesprek deel te gaan nemen.”  
 
Dat gesprek, dat is maar een beeld. Het gaat natuurlijk om veel meer 
dan om praten alleen. Het gaat om het ontwikkelen van geloof als 
levenshouding van moed en vertrouwen. God, de Bron van ons leven, 
leren wij kennen in en door Jezus Christus. In Hem, zo belijden wij, 
heeft God zich aan ons geopenbaard. 
 
Zoals in het evangelie van vandaag. Dat hoef ik u na het voorgaande 
nauwelijks meer uit te leggen. We zien Jezus met zijn leerlingen in  
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een bootje op zee. Het wordt nacht, de storm steekt op, en Jezus 
slaapt. Daarmee, dat voelen we wel, wordt ons in een paar 
penseelstreken een oerbeeld geschetst van onze condition humaine. 
Angst. Help, wij vergaan. Dat Jezus de storm het zwijgen oplegt wordt 
ons haast en passant verteld. Alsof het daar niet om gaat. 
 
Dat is ook zo. Want waar het echt om gaat is zijn vraag: Waarom 
hebben jullie zo weinig moed? Waar is jullie vertrouwen? 
Onze levensreis: wat kan er onderweg toch veel gebeuren. We 
kunnen ons tegenwoordig overal voor verzekeren – behalve nu 
uitgerekend tegen onzekerheid. 
 
Hoe zal onze reis gaan? We weten het niet. Dat geeft ook niet, zegt 
onze neverending story. Zoals in die pelgrimspsalm 121: die zingt: Ga 
maar, de weg van je leven. Stap in dat verhaal. En ga. In goed 
vertrouwen. Want je gaat niet alleen.   
Tot zover een gedeelte uit mijn afscheidspreek. 
 
Dank aan u allen voor de vijf goede jaren die ik in Veghel en Uden 
mocht hebben. 
 
Dank aan allen die zich, elk op eigen wijze, voor kerk en samenleving 
inzetten.  
 
Dank aan collega Dick, met wie ik met zoveel plezier heb 
samengewerkt. 
 
Dank voor uw goede woorden, kaarten en geschenken. 
Het ga u allen goed! 
 
 
ds Henk Veltkamp  
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De afscheidsdienst van ds. Henk Veltkamp  
 
Tot nu hoorden we vanuit diverse hoeken alleen maar hele positieve 
geluiden. 
“Het was een warme dienst”   
“Er was mooie muziek en er werden mooie liederen gezongen”   
“Er waren diverse mooie toespraken” .... 
 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Als gemeente gaven we Henk en Ineke nog een cheque mee ter 
waarde van € 1.040,00. De totale opbrengst van uw aller bijdrage was 
€ 1.632,50. Een enorm bedrag maar wel een bedrag waaruit uw 
waardering voor Henk Veltkamp blijkt. 
 
Rest mij nog om iedereen stevig te bedanken die geholpen heeft bij 
de organisatie en de catering tijdens de receptie: de inkopers, de 
schenkers, de sjouwers. Alles liep gesmeerd, de meeste mensen 
hadden niet eens in de gaten dat de kerkzaal werd omgetoverd tot 
een grote koffieruimte. 
 
Ook deze vorm van samenwerking was hartverwarmend. 
Dit wilde ik nog even kwijt. 
 
Namens de voorbereidingsgroep 
Lies Oosten 
 
Gelukkig hebben we de foto’s nog……Van de Webredactie 

 
De foto’s van het afscheid van ds. Henk Veltkamp zijn te zien op  
onze website,  www.sowkerk-uv.nl. 
Iedereen die zich voor de email berichten heeft aangemeld zal de 
toegangscode automatisch ontvangen. 

 
 
 

 

______________________________________________________ 

_______________________________________________ 
Klankbord  aug/sep  2012 12

Diaconie 
  
Lieve mensen, 
 
Elk jaar in mei wordt u door de diaconie met een brief verzocht om 
een gift te doen voor het vakantiefonds. Vorig jaar viel de opbrengst 
tegen. Dit jaar hebben we weer een “normale” opbrengst gehad. De 
stand op 6 juli 2012 was 3156,- euro. Dit betekent dat we dit jaar niet 
met een verlies hoeven af te sluiten wat vorig jaar wel het geval was 
en dat we ons werk kunnen voortzetten.  
Van dit geld is een gedeelte reeds uitgegeven door aan mensen die 
het moeilijk hebben iets extra’s te geven zodat ze een dagje iets leuks 
kunnen gaan doen. Die mensen zijn erg dankbaar dat ze een gift in 
vakantietijd hebben ontvangen. Een deel van het geld wordt gebruikt 
voor het tweejaarlijkse uitje voor de ouderen dat in 2013 weer zal 
plaatsvinden. Ook met kerst proberen we weer giften te geven aan 
mensen die wel wat extra’s met de feestdagen kunnen gebruiken. 
 
Wat u misschien niet weet is dat u ook kunt helpen door ons te 
attenderen op personen waarvan u vindt dat deze in aanmerking 
komen voor een bijdrage van de diaconie voor een uitje of vakantie. 
Dat kan zijn omdat u vindt dat iemand er anders niet op uit gaat of 
omdat deze een moeilijke tijd heeft gehad. Soms gaat het niet eens 
om het geld maar om het feit dat het geregeld moet worden en dat 
iemand een duwtje in de rug krijgt. Misschien moet iemand wel 
weggebracht worden of is het gesprek aangaan al genoeg. Ook daar 
zijn we voor. 
 
Wij kunnen ook helpen om te zorgen dat iemand een weekje mee kan 
gaan met de Zonnebloem of naar het Roosevelthuis in Doorn of naar 
De Werelt in Lunteren.  Een vakantie kost tussen 475,- en 695,- euro. 
Mensen met een minimumuitkering kunnen een korting tot 300 euro 
krijgen. Daarnaast kan de diaconie ook nog helpen. De kosten voor 
de vrijwilligers worden ook door het vakantiebureau betaald. Via het 
vakantiebureau van Kerk in Actie (waar we elk jaar een aantal 
collectes voor houden) kunnen we zorgen dat een vakantie met een  
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christelijk tintje wordt geregeld. Het gaat vaak om ouderen en mensen 
die enige zorg of begeleiding nodig hebben. Dit vakantiebureau  
bestaat nu 50 jaar. Ieder jaar worden er meer dan 2500 gasten 
verwelkomd, verzorgd en begeleid.  
Het gaat om zo’n 60 vakantieweken per jaar. Dit kan doordat er maar 
liefst 1400 vrijwilligers per jaar zijn. Wilt u vrijwilliger worden of 
rechtstreeks een gift aan het vakantiebureau geven? Praat er eens 
over met één van onze diakenen of meldt u zelf bij het vakantiebureau 
aan. Een gift kan gestort worden op ING 456 t.n.v. Kerk in Actie, extra 
gift binnenlands diaconaat, vakantiebureau.  
Kijk ook eens op www.kerkinactie.nl, onder project “diaconaal 
vakantiewerk” projectnummer D 060101. 
 
Vakantie hebben, op vakantie gaan, het praten over bestemmingen, 
het lijkt zo normaal. Maar niet iedereen heeft het idee van vakantie of 
kan dat betalen. Soms is de gedachte van een vakantie er niet terwijl 
dat zo veel goed kan doen. Denk tijdens uw eigen vakantie eens na of 
u misschien iets kunt doen of heeft gedaan zodat ook anderen op 
vakantie kunnen. De diaconie is er in ieder geval mee bezig en dankt 
u voor de financiële steun waar we toch jaarlijks op kunnen rekenen. 
Bedankt en laat u inspireren! 
 
 
Voorzitter diaconie Uden-Veghel,  Nanda Michielsen-de Wilde 
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SENIORENGROEP VEGHEL 
 
 
Op onze eerstvolgende middag, 4 september, zal de plaatselijke 
historicus André Velthausz een lezing geven, met als thema “de kleine 
en de grote kerk van Veghel”, twee monumentale gebouwen in 
Veghel. 
 
De heer Velthausz met een loopbaan van 44 jaar, waarvan 35 jaar bij 
de gemeente Veghel als beleidsmedewerker Archeologie en 
Monumenten-zorg, ging in 2009 met pensioen. Daarnaast kennen we 
de heer Velthausz o.a. als stadsgids en van ´Vat oe fiets´. 
 
Het verhaal, ondersteund met beeld, gaat over de Protestantse kerk, 
de Lambertus kerk en de eerste Lambertuskerk, die op de plaats van 
“het Raadhuis” aan de Markt heeft gestaan. 
 
U bent van harte uitgenodigd.  Vooraf en in de pauze schenken we 
koffie en thee. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage van € 2,- 
per persoon. Neem gerust uw vrienden en kennissen mee, want 
introducés zijn van harte welkom.  
 
Met vriendelijke groet 
Rien Wadners 
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Tijdens de opname van De Grote Bijbelquiz 2012 
uw Bijbelkennis testen? 

 

Meld u dan nu aan! 
 
Wie weet het meest van en over de bijbel?  En wáár in Nederland 
weet men het meest over de Bijbel? Deze vragen worden beantwoord 
in De Grote Bijbelquiz 2012. 
 
Vanuit de Grote Kerk in Den Haag presenteren Bert van Leeuwen en 
Jacobine Geel ook dit jaar weer De Grote Bijbelquiz.  
200 mensen, verdeeld over de windstreken van Nederland, testen 
onder aanvoering van bekende Nederlanders hun Bijbelkennis.  
 
De opname is op 10 oktober 2012. Heeft u kennis van de Bijbel en 
vindt u het leuk om  mee te spelen? Dat kan! Stuur dan een mailtje 
naar bijbelquiz@skyhightv.nl . U ontvangt dan het aanmeldformulier 
en wordt wellicht geselecteerd om deel te nemen aan De Grote 
Bijbelquiz 2012!           
 
Wij hopen u op 10 oktober te zien! 
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Hallo allemaal, 
 
De (school)vakantie zit er weer op en we 
kunnen er met elkaar weer een heel 

seizoen tegenaan. Wij hebben er allemaal weer zin in en we hopen 
jullie ook. 
De oppas en de kindernevendienst beginnen weer op 26 augustus en 
de tienerkerk start op 2 september, met aansluitend de picknick voor 
iedereen, wel even opgeven. 

Lieve Jezus, 
U kent ons en roept ons bij de naam. 
We willen U vandaag bedanken voor de mooie wereld 
waarin we leven en voor alle fijne dagen op onze levensweg. 
We danken U omdat U onder de mensen wilt wonen, 
omdat wij U zien in zoveel mensen om ons heen. 
Wij bidden U, blijf ons er aan herinneren aan U te blijven denken 
op onze levenstocht naar U. 
Amen 

 
Kindernevendienst 
 
Hallo allemaal, 
De vakantie zit er weer op, iedereen is weer naar school en aan het 
werk. Ook de kindernevendienst start weer op 26 augustus. We 
volgen de komende weken Jezus en de mensen die Hij op zijn weg 
tegenkomt. Vaak gaat het over mensen die iets mankeren of anders 
zijn. Jezus heeft telkens weer oog  voor hen en maakt hen vaak ook 
beter. Zoals bijvoorbeeld deze blinde op de kleurplaat op bladzijde 19 
die weer kan zien! 
 
Tot ziens allemaal bij de kindernevendienst, 
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Tienerkerk 
Noteer in je agenda vast de volgende datums:  2 september, 16 
september, 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 
november, 9 december en 23 december. 
We starten dus weer op 2 september. We zullen het dan gaan hebben 
over de diaconie en speciaal over het project Leevboerderij, waar 
binnenkort een bezoek aan wordt gebracht. Natuurlijk willen we ook 
alle vakantieverhalen horen. 
Na de kerkdienst gaan we met elkaar picknicken.  
 
Ik geef de pen door aan…………. 
 
Johan, bedankt voor je bijdrage van de vorige keer. Johan gaf de pen 
door aan Gerjo Stolk. We hebben nog geen bijdrage van Gerjo mogen 
ontvangen, die houden we tegoed voor het volgende Klankbord. 
 
 
 
SAMEN ETEN = SAMEN DELEN 
 
Ook zin om met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen?  
De kerkgroep Jeugd organiseert, net als vorig jaar, voor iedereen een 

picknick op de startzondag: 2 september. 
 
 
Na de eredienst is er gelegenheid om koffie te 
drinken. Om ongeveer 12 uur vertrekken we 
met elkaar naar het park (bij slecht weer 
blijven we in de kerk). 

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meeneemt. 
Het meegebrachte eten zetten we bij elkaar op tafels, zodat we het 
met elkaar kunnen delen en je ook iets van iemand anders kan 
proeven. 
 
We vragen u ook om zelf een kleedje mee te nemen en zo nodig een 
stoel. 
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Wij zorgen voor drinken en tafels en indien nodig vervoer naar het 
park.  
Graag opgeven via de mail bij Ria de Ruiter riaderuiter2@gmail.com  
of op de intekenlijst die een aantal weken voor de aanvang in de 
kerken hangt. 
 
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. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd. 
Ria de Ruiter    Telefoon 0413 254937 
E mail :  riaderuiter2@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank 
 
Graag wil ik u in dit eerste Klankbord van het nieuwe 
seizoen heel hartelijk bedanken voor het geweldige  
 

   

 

ROMMELMARKT van de 
Protestantse Gemeente ! 
Op zaterdag 8 september 2012 vindt de 29e 

Rommelmarkt plaats op het Meijerijplein te Veghel. 

In de afgelopen jaren hebben wij de reputatie opgebouwd van 
kwaliteit met resultaten voor zinvolle activiteiten en goede 

doelen binnen en buiten onze kerkgemeenschap. 

Meer informatie kunt u vinden op onze site: 
www.sowkerk-uv.nl. 

klik bovenaan op nieuws 


