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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(oktober/november 2012) 
43e jaargang, nummer 6 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 17-11-2012 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 03-11- 2012 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen : zie laatste pagina 

 
 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo. 07 okt 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart                    
                        Heilig Avondmaal en wisseling ambtsdragers. 
zo.    14 okt     10.00 u. Mw. H.van Beusekom 
zo.    21 okt     10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel      
zo. 28 okt     10.00 u. ds. D.R. van der Vaart                     
zo. 04 nov 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart         
zo. 11 nov 10.00 u. Mw. S. Floor        Biddag voor arbeid en gewas 

 
 

 

 

KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo. 07 okt 10.00 u.  gezamenlijke dienst in Uden  Viering H.A.  
zo. 14 okt    10.00 u.  ds. Soethout-Ullersma (Elsendorp) 
zo. 21 okt 10.00 u. ds. W. van Seventer (St. Oedenrode) 
zo. 28 okt 10.00 u.  ds. H. J. Veltkamp 
zo. 04 nov 10.00 u. gezamenlijke dienst in Uden       
zo. 11 nov 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart   
  Biddag voor arbeid en gewas    
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Van de redactie ………… 

Afgelopen vrijdag ben ik gemigreerd, op mijn werk. Nee, niet 
verhuizen naar een ander land, maar naar een ander 
computersysteem. We mochten 1 dag niet in de computer en we 
weten het weer, zelfs als verpleegkundigen kunnen wij niet werken 
zonder de computer. 

Zo ook met het Klankbord. Kwam er vroeger nog wel eens iets via 
tante Post, tegenwoordig alles met de elektronische mail. Heel 
duidelijk, heel overzichtelijk en met een ‘beetje’ kennis wordt dan ons 
mooie Klankbord gemaakt.  

Echter, daar loopt het weleens mis. Ondergetekende moet van al die 
mailtjes en al die wonderschone, vooral verschillende, lettertypen iets 
gelijkgestemds maken. Neem van mij maar aan, de geheimen van 
Word en Windows zijn nog volop aanwezig.  Maar ja, in vergelijking 
met onze kerkgeschiedenis, als één ware kerk des Heren al niet lukt, 
waarom zouden wij het binnen PKN Uden/Veghel het met 1 lettertype 
doen? 

Het is weer gelukt, ons klankbord ligt weer bij u op de deurmat. 
Gebracht door onze eigen tante post en alles op papier. Veel inbreng 
van verschillende mensen uit de gemeente. Al die stukjes 
samengebracht onder 1 lettertype.  

Veel leesplezier. 

Namens de redactie, 

Bram van der Vijver 

P.S: Onze voorkeur gaat uit naar Arial, 11. 
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Mededelingen  

ds.Dick vd Vaart  

 
 
 
 
 

 
 
Vorige  week  verbleef ik ,  samen  met  16 collega’s van het  
Werkverband van predikanten van Den Bosch e.o., twee dagen in 
Helvoirt, in het bezinningscentrum “Emmaus”.  Dit is gevestigd in een 
klooster dat  gekocht is door Piet Derksen, de inmiddels overleden 
oprichter van “Center Parks”. Derksen  bestemde het klooster als  
gastvrij onderdak voor  conferenties op het levensbeschouwelijke 
vlak. 
Het  klooster wordt  draaiende gehouden door vrijwilligers uit het hele 
land. Voor weinig  geld kun je er  kamers huren, kun je beschikken 
over een eetzaal , een conferentiezaal en mag je gebruik maken van 
de kloosterkapel. Voor  ons  predikanten een ideale locatie. 
Als gastspreker hadden we op de eerste dag  ds. Jean Jacques 
Suurmond uitgenodigd, velen kennen  hem van zijn spirituele en 
humoristische columns  in het dagblad “Trouw”.  Hij sprak over een 
preek van  de 14e eeuwse mysticus  Meister Eckhardt ( ik vertel vrij 
na) die stelt dat wij we moeten ontbeelden: de beelden die we  
hebben van God, medemens en wereld  mogen we loslaten. Dan  
zien we met nieuwe ogen.  God, medemens en wereld openbaren 
zich aan ons zoals ze werkelijk zijn. Ze breken door het beeld dat wij 
van ze gevormd hebben heen. In de kerk maar ook in de politiek, in 
de wetenschap en in de kunst gaat het erom dat we ons realiseren dat 
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we niet weten wie God en de medemens zijn of hoe de werkelijkheid 
eruit ziet.   
Dan kunnen er doorbraken plaatsvinden.  
In de wetenschap  liet Galileo het beeld los van de zon die rond de 
aarde draait. Toen brak het inzicht bij hem door dat het andersom 
was: dat de aarde om de zon draait.   
Vincent van Gogh liet het beeld los dat hij had van een zonnebloem. 
Toen openbaarde de zonnebloem zich aan hem op de wijze waarop 
hij ze geschilderd heeft.  
Laat je een vijandsbeeld los dan kan de ander zich opeens aan je 
openbaren als  vriend/in, broeder of zuster. 
Laat je je godsbeeld los dan kan God Zich op nieuwe wijze aan je 
openbaren. Zo is God ieder ogenblik nieuw. Suurmond zei het heel 
mooi: God is wel steeds Dezelfde maar niet steeds hetzelfde. 
 
’s Avonds hield ds. Piet  Vliegenthart uit Berlicum een lezing over de 
spiritualiteit van Iona, de christelijke leefgemeenschap  op het eilandje 
voor de  westkust van Schotland. De Udense liturgieën A, B en C zijn 
door de liturgie van deze gemeenschap geïnspireerd. Hierover heb ik 
al eens geschreven in het Klankbord.  Ds. Vliegenthart is vorig jaar 
met een groep gemeenteleden naar Iona gereisd voor een week. Het 
was een inspirerende ervaring. Wat mij persoonlijk opnieuw raakte is 
het optimistisch/realistische mensbeeld waardoor de spiritualiteit van 
Iona gekenmerkt wordt. Dit mensbeeld spreekt uit het volgende 
fragment uit de ochtendliturgie van Iona: 
 
 
Vg. Met de gehele kerk 
Allen bevestigen wij 
 dat wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijken 
 als vrienden van Christus, in de kracht van de Geest. 
Vg.         Met mensen van overal 
Allen      bevestigen wij 
              dat Gods goedheid in het hart van de mensheid 
              dieper geplant is dan al wat verkeerd is. 
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Vg.         Met de gehele schepping 
Allen vieren wij het wonder van het leven 
              Uw wegen die zich ontvouwen, 
              U, werkzaam voor eeuwig, 
 In onszelf en in onze wereld. 
Vg. Laten we in stilte onze fouten onder ogen zien 
              en beseffen hoe kwetsbaar we zijn. 
Allen     Voor God en met Gods mensen 
              belijd ik mijn gebrokenheid: 
              mijn eigen leven doe ik tekort, 
              anderen doe ik geen recht, 
             en ik beschadig de schepping. 
 Vg.     Moge God je vergeven,moge Christus je vernieuwen 
           en de Geest je doen groeien in liefde. 
Vg.      Amen 
 
Optimistisch wordt gezegd dat het goede in hart van de mens dieper 
geplant is dan al wat verkeerd is.   
Realistisch wordt onze gebrokenheid beleden. Het evenwicht zorgt 
ervoor dat  mensen geen negatief zelfbeeld ontwikkelen. 
 
Heel mooi vind ik ook het volgende lied uit Iona in de vertaling van 
Elly Zuiderveld: 

Gezonden door de Heer, 
mijn handen zijn bereid 
om hier op deze plaats 
te bouwen aan Zijn Rijk. 
Want niet door eng’lenkracht 
komt uit dit aardse dal 
een nieuwe wereld voort 
waar vrede heersen zal. 
Op mij rust nu de taak 
om in gehoorzaamheid 
Uw wil te doen o Heer, 
tot alles is bevrijd. 
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Het lied roept ons op de handen uit de mouwen te steken. 
Verrassend  is  dat in het logo van Ioa de Heilige Geest wordt 
afgebeeld. Echter niet zoals gebruikelijk als een duif maar als een  
wilde gans.  Dit beeld past bij een eilandje in de zee en een gans is 
wat ruiger  en wilder dan een duif. Een wilde gans zie ik eerder over 
de wateren van de oervloed zweven dan een duif. Daartegenover 
past een duif weer beter in het verhaal over de ark van Noach en de 
doop van Jezus. 
 
Op de tweede dag hebben we gezongen o.l.v. Hanna Rijken. Ze is 
theologe, zangeres, violiste en dirigente. Ze maakt deel uit van de 
redactie van het  nieuwe liedboek dat  op 25 mei 2013 zal verschijnen. 
Hierop vooruitlopend heeft ze ons een aantal liederen uit  deze bundel 
geleerd. 
In deze bundel  zullen alle psalmen en een groot aantal liederen uit 
het  huidige liedboek worden overgenomen maar er zullen ook 
prachtige, vrolijke nieuwe liederen worden toegevoegd.   
De komende tijd zullen er in het hele land avonden worden 
georganiseerd waarop kennisgemaakt kan worden met het nieuwe 
liedboek. Wanneer er een avond in onze regio wordt  gehouden zal ik 
u er op attenderen. 
 
Kerkdiensten 
Op  zondag 7 oktober  treden er ambtsdragers af en zullen er nieuwe 
wordt bevestigd. 
 
Aftredend zijn:  Mies Smit, Edith Verver, Michel Spoelstra , Neeltje 
Hoogstad, Andries Hofman, Wil van de Werfhorst als ouderlingen, 
Marianne Arts  als ouderling-kerkrentmeester en Mien van Strien en 
Piet van der Wilden als diakenen.  
 
In het ambt van ouderling zullen worden bevestigd : Jan Vermeulen , 
Bert Brussaard en Corine Crone. In het ambt van diaken zal worden 
bevestigd : Aalderik Westera. In deze dienst zullen we ook het 
avondmaal vieren. 
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Alle  aftredende ambtsdragers : hartelijk dank voor jullie inzet ! 
 
Alle nieuwe ambtsdragers:  jullie zijn een geschenk uit de hemel  en 
het bewijs dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn en er toekomst 
is voor onze gemeente ! 
 
 
Op 11 november vieren we in Veghel en in Uden  dankdag voor 
gewas en arbeid. Hierbij zal er in beide  plaatsen speciale aandacht 
zijn voor de kinderen en voor het werk van de diakenen.  
In Uden zal Sannie Floor voorgaan. In Veghel ondergetekende. 
 
 
 
 
VORMING EN TOERUSTING 
 
Doornse catechismus 
Op de donderdagen 27 september, 11 oktober en 25 oktober   van 
10.00 uur tot 11.30 uur  praten we in de consistoriekamer in Uden 
over de  Doornse Catechismus. Deze is opgesteld door jonge 
predikanten uit de predikantenbeweging “Op goed gerucht”. Zij zijn 
niet op zoek naar gestolde leer maar naar creativiteit, lef, spiritualiteit 
en humor in de kerk. 
 
In Veghel praten we over de Doornse catechismus op de 
donderdagen 1 november, 15 november en 29 november van 14.00 -
15.30 uur in de Schakel. 
 
Wanneer u van plan bent om mee te doen, meldt u dan s.v.p. zo 
spoedig mogelijk aan bij ondergetekende. 
 
Film- en dansavond 
Op 24 oktober  gaan we o.l.v. Mariëlle Bijl kijken naar de korte film 
“De kruik”. Het verhaal is geschreven door Luifi Pirandello en werd 
verfilmd door de gebroeders Taviani.  
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Met prachtige filmbeelden en  veel humor wordt het thema 
onderdrukking en vrijheid behandeld. Na een korte nabespreking 
onder het genot van een kopje thee of koffie gaan we dansen. 
Mariëlle laat ons dan als dansend ervaren hoe onderdrukking en 
vrijheid voelt.    
Wilt u dit  meemaken meldt u dan sv.p. aan bij ondergetekende.  
Niet-kerkleden zijn natuurlijk ook van harte welkom ! 
 
Vriendelijke groet, 
Ds. Dick van der Vaart 
 

 
 
 
 
  
SENIORENGROEP VEGHEL 
 
Om en nabij de 30 belangstellenden waren op 4 september jl in de 
Schakel bijeen om te luisteren en te kijken naar de presentatie van 
André Velthausz, stadgids van Veghel.  
 
Met een speciaal voor ons gemaakte presentatie met prachtige 
beelden maakte hij ons deelgenoot van de ontwikkelingen van het 
Rooms-Katholieke en Protestantse leven in Veghel vanaf medio 1600. 
Met name richtte hij de aandacht op de ‘Godshuizen’ te weten de 
(oude) RK-kerk en Protestantse kerk. 
 
De huidige RK-kerk werd gebouwd ter vervanging van de 
middeleeuwse Veghelse Lambertuskerk. Deze eerste kerk, die 
ongeveer op de plaats stond van het oude gemeentehuis, was in 
1648 tijdens de reformatie overgegaan in gereformeerde handen. Bij 
Koninklijk Besluit  werd in 1819 bepaald, dat de kerk teruggegeven 
moest worden aan de katholieke gemeenschap. De overdracht tussen 
de gereformeerden en de katholieken verliep niet soepel. Pas in 1822 
werd de kerk opnieuw voor de katholieke eredienst betrokken.  
De Protestantse kerk aan de Hoofdstraat, midden in het 
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winkelcentrum, is een z.g. Waterstaatkerk, ook wel Lodewijkskerkje 
genoemd en dateert van 1820. Het is het oudste monument in 
Veghel. Erachter staat het gemeenschapshuis ‘De Schakel’; een 
modern als driehoek vormgegeven gebouw in de stijl van de Bossche 
School. 
 
Op dinsdagmiddag, 6 november a.s. is onze volgende bijeenkomst in 
de Schakel. Die middag zal pastoor Peter Konings (Veghel-Zuid) ons  
kennis laten maken met de werkzaamheden van zijn broer Martien in 
Kongo, Zuid Afrika. Het door hem aldaar opgerichte ‘Centre Simama’ 
geeft hulp, therapie en onderwijs aan invaliden uit de omgeving. 
 
Noteert u alvast deze middag in uw agenda….?? 
Rien Wadners 
 

 
Lezing door Huub Schumacher. 
 
Huub Schumacher, bekend theoloog en publicist, geeft een lezing 
over “Het typisch eigene van Christelijk geloven als je aan de 
wereldgodsdiensten denkt”. 
Schumacher is een heel boeiende spreker die op een voor iedereen 
begrijpelijke wijze zijn eigentijdse visie geeft. 
Zie ook de flyer in de kerken. 
Datum: 11 oktober 2012. 
Plaats: Samen-op-Weg kerk Uden. 
Tijd: 19.15 tot 22.15 uur. 
Kosten: € 10. 
Inschrijven bij: secretariaatterlinde@gmail.com; Mieke Trimbach 
0413260243. 
Van harte welkom, ook als u zich niet opgegeven hebt. 
 
Werkgroep Spiritualiteit en Solidariteit Kapelgemeenschap Ter Linde 
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Ds. Van der Vaart in de krant 
 
Een halve pagina reserveerde het Brabants Dagblad eind augustus 
voor onze predikant ds. Dick van der Vaart. Omdat niet iedereen van 
onze Klankbord-lezers een abonnement op het BD heeft lijkt het ons 
nuttig om een korte inhoud van dit bijzondere interview nu in Het 
Klankbord te schrijven. De uitspraak ”Predikant is een manier van 
leven” was voor redacteur Tjeu van Ras uit Zeeland sterk genoeg om 
er de kop van de pagina mee te maken.  
 
Op de vraag of het niet zwaar is om in zijn eentje voor de protestantse 
gemeente in Uden en Veghel te werken, onderstreept ds. Van der 
Vaart dat je dit kerkenwerk samen met anderen doet. ”Dominee zijn 
doe je niet alleen, je doet het samen met de kerkenraad en groepen in 
de kerk.” Een leuke opmerking was dat toen hij solliciteerde hij 
eigenlijk niet eens wist waar Uden lag, Veghel was wel bekend. 
 
In het verhaal onderstreept hij dat zijn studie theologie een heel 
bewuste keuze was. “Het was één groot feest”, aldus ds. Van der 
Vaart. 
Uitvoerig gaat hij in op het teruglopende aantal leden in de kerken. 
“Vooral zorgelijk als je naar de toekomst kijkt, dat jongeren niet 
aanhaken”, aldus ds. Van der Vaart. Maar positief is hij als hij opmerkt 
dat er in de samenleving nog steeds heel veel belangstelling is voor 
religie en spiritualiteit. Hij vindt het jammer dat wat mensen zoeken, 
ze denken niet in de kerk te vinden. Hij zegt: “Wij moeten duidelijk 
maken welk een rijke schat aan christelijke traditie we hebben”. 
“Waar we ons voor proberen in te zetten is op een uitnodigende 
manier  te werk te gaan. Als kerk willen we deel uitmaken van de 
samenleving.  We hebben  een boodschap aan de samenleving en de 
samenleving aan ons. We moeten meer de taal van de samenleving 
gaan spreken” , aldus Ds. Van der Vaart. 
Uitvoerig gaan hij en verslaggever Van Ras in op het drukke leven 
van een predikant .”Theologie is mijn passie, dat beleef ik niet als 
werk. Dat werk is veranderd, van uitvoerend naar leidinggevend” 
aldus ds. Van der Vaart. 
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De laatste alinea neem ik letterlijk over. Het is het antwoord op de  
vraag hoe ds. Van der Vaart het werk voor de kerk persoonlijk ervaart. 
Hij zegt dan: ”Ik ben soms heel optimistisch, soms uitermate 
pessimistisch. Het mooie van onze gemeente is dat je bijna allemaal 
mensen hebt die zich met hart en ziel inzetten. De sleur is er uit, het is 
geen verplichting, Iedereen staat open voor verandering, er is binnen 
onze gemeente een hele grote openheid”. 
 
Bijzonder is verder dat toen ik mijn ex- collega Tjeu van Ras over het 
interview mailde hij antwoordde dat het gesprek hem privé ook veel 
had gedaan. 
 
Aad Begemann. 

 
 
 
 
Uit de kerkenraad…. 

Bezinning 
Na de zomervakantie heeft de kerkenraad één keer vergaderd. Na de 
opening deelden we met elkaar onze  ervaringen en gebeurtenissen 
uit de zomermaanden. Daarna zijn we gestart met de bespreking van 
de vraag: ‘Wat is een bloeiende gemeente’.  We deden dit aan de 
hand van een korte notitie met een aantal vragen die ds. Dick v.d. 
Vaart had gemaakt.  Achterliggende reden om over deze vraag na te 
denken is dat er op niet al te lange termijn een beleidsplan gemaakt 
gaat worden. Dan is het goed na te denken over de  ideeën, idealen 
en plannen die er zijn voor de toekomst van onze gemeente.  
Het mooie van deze bespreking was dat we ons realiseerden dat we 
een behoorlijk bloeiende gemeente zijn en dat we trots mogen zijn op 
wat we met elkaar en voor elkaar doen. Ook binnen de Udense- en 
Veghelse   gemeenschap worden we als protestantse gemeente 
gekend en is de gemeente van betekenis. Dat betekent natuurlijk niet 
dat er helemaal geen punten van aandacht zijn en dat er geen zaken 
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zijn die wat meer zorg nodig hebben. Zo is het bijvoorbeeld een grote 
wens van de kerkenraad dat ook jonge mensen zich thuis voelen 
binnen onze gemeente. De volgende kerkenraadsvergadering(en) 
praten we hier verder over door.   
 
Kerkelijk archief 
Ander punt waar vrij uitvoerig over gesproken is, is het kerkelijk 
archief. Het is goed dat belangrijke stukken netjes worden bewaard. 
Het op orde brengen van deze stukken is in de afgelopen tijd gebeurd 
en deze klus is nagenoeg voltooid. Nu is het zaak om te zorgen dat 
ook voor de toekomst een duidelijke richtlijn wordt gemaakt waarin 
wordt aangegeven welke documenten (in papieren vorm) we willen 
bewaren voor de toekomst. Aan die richtlijn wordt de komende 
maanden gewerkt.  
 
 
 
 
Aftredende- en nieuwe ambtsdragers 
Het begin van het nieuwe seizoen is ook altijd het moment dat er 
ambtsdragers aftreden en dat er nieuwe ambtsdragers worden  
bevestigd. Door een toevallige omstandigheid is het aantal aftredende 
ambtsdragers  groot dit keer. Heel fijn was het om te horen dat er 
weer gemeenteleden zijn die een taak als ambtsdrager op zich willen 
nemen en dat het werk kan doorgaan.  
 
Kerkgroepen 
Ook de kerkgroepen zijn weer van start gegaan. De diaconie had al 
weer heel wat te melden. Naast het werk dat ze altijd al doen zijn ze 
nu bezig te onderzoeken of het nodig/wenselijk is om in Uden een 
voedselbank op te zetten. De diaconie komt nl. regelmatig met 
mensen in contact die qua sociale voorzieningen soms (tijdelijk) 
tussen de wal en het schip vallen en daarom veel baat zouden 
hebben bij een voorziening als de voedselbank. Dit onderzoek 
gebeurt in samenspraak met het ‘platform minima’, de gemeente 
Uden en de Petrus parochie.  
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De kerkgroep Jeugd heeft er al een activiteit opzitten, nl. de 
organisatie van de picknick tijdens de startzondag.  Mede dankzij het 
prachtige weer was dit een erg leuke happening.  
 
Kerstmarkt 
Bij het opzetten van een kerstmarkt komt nogal wat kijken. De 
kerkenraad heeft zich de vraag gesteld of we ook in 2012 een 
kerstmarkt willen organiseren. Conclusie was dat het een activiteit is 
die veel mankracht vraagt en waarvoor de belangstelling, 
waarschijnlijk vanwege het drukke moment in het jaar, tamelijk gering 
is. Om die reden is besloten geen kerstmarkt meer te organiseren.  
 
Edith Verver, scriba 
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Oecumenische avond in de Abdij van Berne 
 
22 oktober: weer een oecumenische avond in de Abdij van Berne, 
ditmaal met burgemeester Pommer en ds. Marieke den Hartog. 
De invloed van kerk en geloof op het openbare leven is drastisch 
afgenomen in de laatste vijftig jaar. Secularisatie, ontzuiling en  
individualisering hebben hun werk gedaan. De mondige burger, die 
zelf wel bepaalt hoe hij zijn leven inricht, is daarvan het resultaat. 
Betekent dit nu dat die mondige burgers ook geen idealen meer 
hebben waardoor ze zich laten inspireren om bepaalde dingen te 
doen en andere na te laten? 
 
Gelukkig niet! Nederland kent meer vrijwilligers dan welk ander 
Europees land ook. Zij zetten zich in voor allerlei (sport)verenigingen, 
non-profit organisaties, kerken, op scholen, in de zorg, etcetera. 
Zij laten zich daarbij wel degelijk leiden door hun idealen.  
 
Dit bleek uit een breed opgezet wetenschappelijk onderzoek dat werd 
uitgevoerd door Gabriël van den Brink (Universiteit van Tilburg). Het 
werd onlangs gepubliceerd in een uitvoerige wetenschappelijke 
publicatie ('De lage Landen en het Hogere') en in een zeer leesbare 
samenvatting onder de titel 'Eigentijds Idealisme. Een afrekening met 
het cynisme in Nederland.'  
 
Geen cynisme dus, maar springlevende idealen die ervoor zorgen dat 
mensen zich op allerlei terreinen onbaatzuchtig inzetten voor anderen, 
voor een sport, voor een hoger doel. 
Dominee Marieke den Hartog en burgemeester Pommer van Sint 
Michielsgestel zullen op deze regionale oecumenische avond hun licht 
laten schijnen op deze thematiek en daar met u over van gedachten 
wisselen.   
 
Datum: Maandagavond 22 oktober 2012, 19.45 - 22 uur. Toegang: vrij   
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Man kent gehele Bijbel uit het hoofd 

De wandelende Bijbel wordt hij genoemd. Charles Matlock uit 
Savannah, Tennessee, heeft een fotografisch geheugen en dat heeft 
hij gebruikt om de Bijbel vrijwel geheel uit het hoofd te leren. Er 
ontbreken nog een paar passages, maar dat mag nauwelijks nog een 
naam hebben. En bovendien wordt daar nog aan gewerkt. Zeker 99 
procent van de Bijbel kan Matlock nu letterlijk uit het hoofd opzeggen.  
 
Charles Matlock is 59 jaar en heeft er meer dan 40 jaar voor nodig 
gehad om de Bijbel van buiten te leren. Als iemand een willekeurige 
passage noemt, kan Matlock de bijbehorende tekst geven. En op 
verzoek kan hij ook een complete Bijbelboek uit het hoofd opzeggen.  
 
"Ik ben hiermee begonnen toen ik een tiener was", vertelt Matlock. "Ik 
vertel andere mensen graag over Christus en over wat Hij heeft 
gedaan in mijn leven. De Bijbel memoriseren is daarvoor een 
fantastisch middel. Ik zit nooit verlegen om een tekst."  
 
Matlock, die inmiddels is gepensioneerd, is maar weinig thuis te 
vinden. Hij reist rond door het zuiden van de Verenigde Staten en 
bezoekt kerken, ziekenhuizen, bejaardenhuizen of is zo maar op een 
straathoek te vinden. Altijd pratend met mensen over Jezus Christus. 
"Ik hoop zoveel mogelijk mensen tot Christus te kunnen leiden", zegt 
hij. "Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het doel waarom ik op aarde 
ben."  

 
(Bovenstaand bericht haalde ik uit de dagelijkse electronische 
nieuwsbrief met berichten over kerk en geloof in Nederland en 
wereldwijd. Geïnteresseerd? Kijk dan op www.cip.nl en meld u gratis 
aan -  ds Henk Veltkamp)  
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Hallo allemaal, 
 
Zijn jullie al weer een beetje gewend aan het ritme van de school? 
Bij de kerkgroep Jeugd draait alles weer volop. 
 
We zijn de startzondag weer gestart met een heerlijke picknick. 
Gelukkig konden we dit jaar weer naar het park om met elkaar te 
genieten van al het lekkers dat door iedereen meegebracht was. Het 
is fijn om te ervaren hoe iedereen hier van geniet. In deze rubriek 
staat ook nog een verslag van het SOW kamp. Ook zo’n ervaring die 
je niet mag en wil missen.  
 
Oppasdienst: 
Ik heb al eerder een oproep gedaan maar het resultaat was erg 
minimaal daarom nogmaals: 
Een oproep aan alle tieners, jongeren en opa's en oma's. 
Wie vindt het leuk om 1 keer in de 3 maanden op te passen op de 
kleintjes tussen de 0 en 4 jaar? Ik hoop op veel reacties en 
aanmeldingen. Anders is de toekomst van de oppasdienst onzeker! 
Tweede oproep: Hebben mensen nog speelgoed liggen dat er goed 
uitziet? 
 
Speciale vraag naar: Babypoppen, pannen of keukengerei voor 
speelgoedkeuken en duplo? Heeft u nog andere dingen dan graag 
eerst in overleg 
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Mocht u/jij interesse hebben neem dan contact op met Ina Manders 
tel: 0413-271778 of mail: mandersdraaijer@home.nl 
 
 

 
 
Kindernevendienst: 
 
Hallo allemaal, 
De vorige keer is er helaas iets misgegaan bij het plaatsen van de 
kleurplaat in het klankbord. Dus proberen we het nog maar een keer. 
Deze keer een puzzel over de verloren zoon.  
In de kindernevendienst lezen we iedere week over verhalen die 
Jezus vertelt of dingen die Hij meemaakt. In de herfstvakantie is er 
geen kindernevendienst in Veghel, in Uden is er op de eerste zondag 
van de herfstvakantie (14 oktober) wel kindernevendienst. 
 
Tienerkerk:  
Noteer in je agenda vast de volgende datums: 30 september, 14 
oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december en 23 
december. 
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SOW- Kamp 2012 
  
Hallo allemaal, 
  
Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven over het SOW-kamp. 
Ik was meteen enthousiast, maar dat betekende wel dat ik dezelfde  
avond moest beginnen, want dan zit alles nog vers in mijn geheugen. 
Voor mij en mijn dochter Naomi was het de eerste keer dat we 
meegingen. 
Op vrijdag 17 augustus werden we rond 17.00 uur op kampeer-
boerderij ’t Zand verwacht. 
We maakten kennis met de mensen die er al waren en gingen daarna 
onze tent opzetten. Na al dat zware werk, met een temperatuur van 
ruim 30 graden, waren we al snel aan een drinkpauze toe. 
Kort daarna was het etenstijd. We hebben heerlijk zitten smullen van 
de pannenkoeken en de bami. En alles ging op!! 
Rond 20.00 uur konden de kinderen een lampion in elkaar knutselen, 
die we daarna in een spel gingen gebruiken. 
Het spel vond plaats in het bos, wat vlakbij gelegen was en het werd 
al een beetje donker. 
We moesten verschillende landen zoeken en ondertussen liepen 
er enge piraten rond die dat moesten proberen te voorkomen.  
Ik ben eerder met het spel gestopt, want Naomi vond het toch wel een 
beetje te eng. 
Na het bosspel was het tijd om wat te drinken en gezellig na te praten 
tot in de late uurtjes. 
Zaterdagochtend om 9.00 uur was het ontbijt en je voelde al snel dat 
het warm ging worden. 
Er stonden waterspelletjes op het programma, zoals: 
gooien met waterballonnen, natte sponzen en lopen met plastic 
bekers op een dienblad om zoveel mogelijk water te verzamelen. 
Het was een gezellige natte middag en ook heerlijk ter verkoeling. 
Van al dat water gooien hadden we trek gekregen. Vandaag 
stond barbecueën op het programma. Er waren ook lekkere salades 
klaargemaakt. 
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Nadat we gegeten hadden, stond er een muziekquiz op het 
programma. 
In groepjes moesten we luisteren naar korte muziekstukjes om zo de 
artiest en het nummer te raden. De tussenstand was erg 
spannend, want de laatste ronde gaf de beslissing. Tijdens het 
luisteren naar de muziekstukjes was er een klein meisje dat 
enthousiast meedanste. 
We hadden een gezellige en vrolijke muziekavond met elkaar. 
  
De laatste ochtend van het kampweekend was aangebroken. Het 
werd weer een hele mooie en warme dag. 
Deze ochtend stond in het teken van opruimen, de tenten afbreken, 
alles poetsen en afwassen enz. 
Rond 10.00 uur stond er een dienst gepland met als thema “stilte”. 
Samen praten en nadenken over wat het woord stilte voor je betekent. 
Na van bijna iedereen afscheid te hebben genomen, was het tijd om 
te gaan. Het einde van een gezellig weekend was aangebroken. 
Tot volgend jaar! 
  
Ina en Naomi Manders 
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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  


