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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(december/februari 2012-2013) 

43e jaargang, nummer 8 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 01-02-2013 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 18-01- 2013 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo. 23 dec    10.00 u. ds. Van Houwelingen, 4e Advent      
ma.   24 dec    22.00 u. ds. D.R. vd  Vaart Kerstnachtdienst 
di.     25 dec    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart  
zo.    30 dec    10.00 u. Gezamenlijke dienst Veghel  
ma.   31 dec    19.00 u. Gezamenlijke dienst Veghel 
zo.     06 jan    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart   
zo.     13 jan    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart  
zo.     20 jan    10.00 u. ds. Jansen (Heusen) 
zo.     20 jan    19.00 u. ds. D.R. vd  Vaart  Oecumenische bijeenkomst 
zo.     27 jan    10.00 u. kandidaat de Koning  
 

KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo. 23 dec 10.00 u.  ds. mevr. B. van Zwaag 4e advent 
ma.   24 dec    22.00 u. ds. J.G.B  Jansen  Kerstnachtdienst 
di.     25 dec    10.00 u.  ds. Plaatzer  (met Koor Kadanz) 
zo.    30 dec    10.00 u.  ds. D.R. vd Vaart  (Avondmaal) 
ma.   31 dec    19.00 u.  ds. D.R. vd Vaart  (oudejaarsavond) 
zo.     06 jan    10.00 u. ds. V. Beusekom 
zo.     13 jan    10.00 u. Gezamenlijke dienst Uden 
zo.     20 jan    10.00 u.  ds. D.R. vd Vaart   
zo.     27 jan    10.00 u.  ds. Van Tilburg   
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Van de redactie ………… 

 
 
 
 
 
 
 
Het werk is weer gedaan. Hier voor u ligt het kerstnummer van 2012.  
In dit nummer vindt u de mededelingen van dominee van der Vaart, 
een fors stuk van een werkbezoek van de diaconie, de jeugdbijdrage, 
de seniorenpagina en wat kleinere artikelen. 
 
Het blijft een lastig baantje om steeds weer een goed leesbare 
Klankbord te maken. Maar daar meer over in het januari nummer. 
 
Lees het maar eens rustig door. Bewaar hem goed, want alle diensten 
van de komende feestdagen staan hierin vermeld. 
 
Er gebeurt veel om ons heen. Een worstelende economie is een grote 
zorg voor jong en oud. Dominee van de Vaart schrijft: ”Advent is een 
tijd van bezinning en verwachting.” Ik sluit me daar graag bij aan. 
 
Namens de redactie wens ik iedereen een gezegende kerst en een 
verwachtingsvolle 2013. 
 
 
Bram van der Vijver 
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Mededelingen  

ds. Dick vd Vaart  

 
 
 
 
 

 
 
Advent is een tijd van bezinning en verwachting. De kleur van de 

zondagen is paars. Symbool van het nachtelijk duister van oorlog, 

haat en nijd die veroorzaakt wordt door machtswellust, hebzucht, 

kortzichtigheid, ideologische verblindheid en onrechtvaardigheid. Het 

leven van vele volkeren in onze wereld wordt hierdoor overschaduwd 

en verduisterd. Hier tegen in klinken onze adventsliederen:  

 

“Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal... De duisternis 

gaat wijken van de eeuwenlange nacht...... Zij die gebonden zaten in 

schaduw van de dood, van God en mens verlaten…. Begroeten het 

morgenrood.” 

 

In de adventsliederen wordt de geboorte aangekondigd van een  

Vredevorst, een Dienaar-Koning, die geen onderdanen of slaven heeft 

maar vrienden en dus een democratische koning is. Deze Vredevorst 

zal het opnemen voor alle gebeukten en gebukten en een wereldrijk 

stichten van vrede en recht. 

Deze  Koning  is Jezus, wij zijn met Hem verbonden door de Heilige 

Geest en vormen Zijn lichaam, Zijn ogen en oren en Zijn handen en 

voeten in deze wereld. In navolging van Hem willen wij “licht brengen 
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in het duister”, werken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de 

schepping.  

Iemand schreef dat de religieuze visioenen, visioenen zijn die niet  

van een andere wereld zijn, maar van déze wereld, die vervolmaakt 

is. Zo onthult het visioen van het Koninkrijk van God hoe onze wereld 

zou kunnen zijn en zal kunnen zijn. Het onthult het potentieel van 

onze wereld en het potentieel van de mensheid. Het  Koninkrijk van 

God is niet wereldvreemd, maar past op onze aarde als een deksel op 

een doos.  

Er moet nog veel gebeuren: er moeten oplossingen worden gevonden 

voor  de vele conflicten die er in de wereld zijn, voor de armoede, voor 

onrecht, voor ziekte, voor bescherming tegen natuurgeweld. De 

Heilige Geest moet nog vele mensen (inclusief onszelf) omvormen tot 

“Christusgelijkvormigheid”, tot liefdevolle en zachtmoedige mensen 

die boos worden als ze onrecht zien en zich ontfermen over de 

vreemdeling, de weduw en de wees. Maar: “Reeds daagt het in het 

oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig 

heersen zal.“ 

 

Afscheid  ambtsdraagster  Mien van Strien 

In het vorige Klankbord heb ik een lange rij ambtsdragers bedankt 

voor hun inzet. Dom genoeg was ik Mien van Strien helemaal 

vergeten! Dom, maar eigenlijk kon ik er ook niets aan doen. Mien was 

als  diaken n.l. verantwoordelijk voor  de avondmaalsvieringen, zowel 

in de kerk als in de Sint Jan. En nu ze afgetreden is als diaken blijft ze 

toch betrokken bij de laatstgenoemde. Vlak voor ik mijn vorige stukje 

schreef hadden we nog samen dienst gedaan in de Sint Jan. Dus voor 

mijn gevoel was Mien nog helemaal niet weg, maar nog steeds 

diaken. Het is niet toevallig dat Mien nog betrokken blijft bij de  
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avondmaalsvieringen in de Sint Jan want de bediening van het 

avondmaal, de kerntaak van de diaken is ook de kern van Miens  

spiritualiteit. Hier klopt het hart van haar geloof. In de afgelopen jaren  

is Mien dikwijls ingevallen voor de medediakenen wanneer deze door 

ziekte of vakantie verhinderd waren. Het was nooit een ramp wanneer 

één van hen op zondagmorgen niet kwam opdagen want Mien was er 

toch altijd. Mien bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor onze 

gemeente. Bedankt voor je altijd opgewekte aanwezigheid, je  

doortastendheid en je pit! 

 

Kerkdiensten 

De kerstnachtdienst in Uden wordt voorbereid door de 

kerstnachtdienstcommissie.  Daarin hebben zitting: 

Corine Crone, Michel Spoelstra, Eline van Willigen, Sytze Westerhof, 

Peterine Kooijmans en Dick van der Vaart.   

 

Het koor Kadanz  zal in deze dienst zingen. We verheugen ons erop ! 

Aanvang 22.00 uur 

 

Op eerste kerstdag vieren we in Uden een dienst voor jong en oud. In 

deze dienst zal het koor Laudate Deo zingen. Het adventsproject 

voor de kinderen zal worden voltooid. We hopen op een feestelijke  

dienst! 

 

In Veghel gaat op zondag 23 december ds. mevr. B. van der Zwaag 

uit Eindhoven voor en op kerstavond 24 december is er om 22.00 uur 

een dienst met ds. J.G.B. Jansen uit Heusden. 

 

Op dinsdag 25 december, 1ste kerstdag, is er ook een dienst in 

Veghel, met als voorganger ds. Plaatzer. We hebben dan al 2  
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diensten achter de rug, en misschien kan er "kerkgangmoeheid" 

optreden. Daarom is geprobeerd om er een speciale dienst van te 

maken. Terwijl  in de dienst in Uden de aandacht vooral uit gaat naar  

 

de kinderen, wordt het in Veghel een dienst met misschien een heel 

andere opzet dan u gewend bent. In elk geval verleent het koor 

Kadanz haar medewerking. U bent van harte welkom. 

 

Op 30 december vieren we in de gezamenlijke dienst in Veghel het 

avondmaal.  Het zal een “lopende viering “ zijn.  Traditioneel wordt het 

avondmaal in Veghel in een kring gevierd. Maar in een gezamenlijke 

dienst moeten dikwijls meerdere kringen worden gevormd waardoor 

de dienst te lang dreigt te worden. Een lopende viering gaat sneller. 

Eén verkeersregel: houdt in het gangpad altijd rechts aan, net als op 

de weg. En loop dan langs de predikant die de schaal met brood 

vasthoudt en loop vervolgens langs de diakenen. Eén van de 

diakenen heeft een drinkbeker. De ander heeft een “doopbeker”  

waarin u uw brood kunt dopen. Ook wanneer u terugloopt naar uw 

plaats houdt u weer rechts aan. Eerst loopt de rechterhelft naar voren. 

Vervolgens de linkerhelft. De ouderling van dienst zal aanwijzingen 

geven.  In het begin zal dit wat onwennig zijn maar het went snel!  

 

De oudejaarsdienst wordt gehouden in Veghel en begint om 19.00 

uur. Dus om ZEVEN uur. 

 

Oecumenische bijeenkomsten 

In het kader van de week voor gebed van de eenheid van de kerken 

wordt op woensdag 23 januari 2013 een oecumenische bijeenkomst 

gehouden in de Samen op Weg kerk in Uden. Dit jaar geen viering 

maar een ontmoeting van leden van de Petrus parochie en onze  

protestante gemeente. 
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We gaan praten met elkaar n.a.v. een hoofdstuk uit een boek van Jan 

Terlouw (de oud-minister), “de koning van Katoren“. We hopen dat u 

door uw komst laat zien dat de oecumene u  ter harte gaat. 

 

In Veghel wordt op zaterdag 19 januari om 19.00 uur een 

oecumenische viering gehouden in de Johanneskerk. Dit zal een 

dienst zijn van de  parochies, de Christengemeente en onze 

gemeente. 

 

Ook hier geldt: laat door uw komst zien dat de oecumene u ter harte 

gaat! 

 

“Jezus hoe Hij staande bleef. “ 

Dat is de titel van een boek waarin een aantal evangelieteksten 

besproken worden die iets zeggen over de spiritualiteit van Jezus van 

Nazareth, zoals de betreffende evangelieschrijver daar tegenaan kijkt. 

Het gaat dus niet om de leer die Jezus verkondigd zou hebben, maar 

om de spiritualiteit waaruit Hij Zelf volgens de evangelisten heeft 

geleefd: wat bezielde Hem om te leven zoals Hij deed en waar haalde 

Hij de kracht vandaan om in alle beproevingen staande te blijven? 

Graag wil ik met wie hierin geïnteresseerd is een aantal hoofdstukken 

uit dit boek bespreken. Op dit moment zoek ik met de zes mensen  

die interesse hebben getoond naar drie data in januari en februari 

waarop we bij elkaar zullen kunnen komen. De  bijeenkomsten vinden 

plaats in de consistoriekamer in de Samen op Weg kerk in Uden, van 

20.00 uur – 21.30 uur. Mocht u ook geïnteresseerd zijn: meldt u dan 

s.v.p. aan bij ondergetekende.  De data worden nog bepaald. 

 

Helpende  handen  gevraagd 

Om de zondagse kerkdiensten, de rouw- en trouwdiensten, de 

vergaderingen van de kerkgroepen en commissies en de repetities 

van het koor te kunnen laten plaatsvinden, moet ons kerkgebouw in 
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voortdurende staat van paraatheid worden gehouden. Soms moeten 

er stoelen worden verplaatst, tafels worden klaargezet, 

schoongemaakt of stof gezogen worden.  Dit werk wordt nu al door  

een klein aantal mensen gedaan. Het zou fijn zijn als zij hulp zouden 

krijgen.  Hebt u belangstelling? Neem dan s.v.p. contact  op met 

kerkrentmeester André Troost, tel. 33 14 63 

 
Dr. Dick vd Vaart 
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Hervormd – Gereformeerd gesprek. 
 

Zoals misschien bekend ben ik momenteel bezig met het oud archief 
van onze kerk. Dat bracht me op het idee om ook mijn eigen 
historisch archief van de kerk wat bij te werken. Daarbij kwam ik het 
“kerkblad der Hervormde gemeente Veghel-Uden c.a.” tegen van 7 
mei 1966. Dat kostte toentertijd 10 cent per maand en werd geheel 
verzorgd door de Hr. Houweling. 
Daarin stond een artikeltje “Hervormd – Gereformeerd gesprek” van 
Ds. Gijsbers. 
  
“Zondag jl. heb ik in de kerkdienst uitvoerig stilgestaan bij de 
verhouding tot de Gereformeerde Kerken. Dit naar aanleiding van een 
verzoek van de Gereformeerde Kerkenraad van Uden om maandelijks 
met ons een gezamenlijke dienst te mogen houden. Een verzoek dat 
afgewezen is door de particuliere synode van Brabant van de 
Gereformeerde Kerken. 
Graag ruim ik hier plaats in voor wat Ds. Van Heesen in zijn eigen 
Kerkblad hierover schrijft. (Ds. Van Heesen was de Gereformeerde 
predikant in Uden.) 

 
Van de Particuliere Synode. 
Het antwoord, dat gegeven werd door de P.S. van Brabant en 
Limburg op een verzoek van de kerk van Uden/Grave (indertijd nog 
door Oss op de classis gebracht), dat door de Classis doorgezonden 
was naar genoemde Synode, kan het best kort samengevat worden in 
wat ieder in de krant heeft kunnen lezen (Trouw van 13 april): 

 
Een verzoek van de kerk van Uden-Grave om uitbreiding van het 
aantal gemeenschappelijke kerkdiensten met de Hervormde 
gemeente in Uden tot boven landelijk geldende norm van “bijzondere 
gelegenheden” is niet door deze particuliere synode ingewilligd. Zij 
meende dat bij zo’n uitbreiding van een mogelijke uitzondering wordt 
overgegaan naar een vaste regel, “van welke overgang de 
consequenties nog niet te overzien zijn, maar wel overzien dienen te  
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worden”. Mocht dat overzien leiden tot een hernieuwd verzoek dan 
kan een volgende provinciale synode daarover oordelen. 
 
Over die consequenties stond in een commissierapport, dat de 
bijzondere situatie in Uden het verzoek begrijpelijk maakt. De kleine 
protestantse gemeenschap heeft één kerk, doet er alles samen, en wil 
ook niet anders. Verdere integratie van beide groepen zal echter bijna 
onvermijdelijk leiden tot vorming van één kerk, maar betekent tevens 
een overgang naar een kerkelijk niemandsland, waarbij men de steun 
van de beide kerkverbanden zal missen. 

 
Tot zover wat ieder daarvan heeft kunnen lezen.” 

 
Het leek mij interessant dit bericht weer te geven. Hieruit moge blijken 
dat “Samen op Weg” tot nu PKN een “hobbelige weg” heeft moeten 
gaan. 
 
Bob Wielick 
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Het laatste Klankbord van 2012. Binnenkort lekker genieten van de 
kerstvakantie, de ijsbaan en de mooie kerkdiensten. Namens de 
kerkgroep Jeugd wens ik iedereen een hele fijne tijd en een mooie 
start van het nieuwe jaar. Vergeten jullie de mensen om je heen ook 
niet? 
 
Kindernevendienst: 
Kerst is het feest van de geboorte van Jezus. Engelen vertellen dit 
mooie nieuws aan de herders. Jullie kunnen zelf heel gemakkelijk een 
engel maken. Knip het plaatje hieronder maar eens uit en schuif de 
vleugels van de engel achter het hoofd langs in elkaar. Je kunt de 
engel natuurlijk extra mooi maken met stift of glitters.  
Tijdens de dienst op kerstochtend in Uden vertellen we het 
kerstverhaal met de kindernevendienstleiding op een bijzondere 
manier. Ik hoop dat jullie allemaal komen! 
Veel plezier in de kerstvakantie en een hele fijne kerst gewenst! 
 
Tienerkerk:  
Noteer in je agenda vast de volgende datum: 23 december. 
Kerstviering, hou je mail in de gaten. Voor het volgend jaar kunnen 
jullie vast de volgende datums reserveren: 6 januari, 20 januari, 3 
februari, 17 februari, 3 maart, 17 maart, 14 april, 28 april, 12 mei,  
26 mei, 9 juni en 23 juni. 
 
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.  Ria de Ruiter 
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Met kerst mogen we kaarsjes zijn 
met geelkartonnen vlammen 
de mensen mogen aan ons zien 
hoe mooi de lichtjes branden. 

Door al die vlammen wordt het warm 
en zal de kou verdwijnen,       
ook in het donker is het goed 
als je een licht ziet schijnen. 

Zo mogen we naar binnen, 
die vlammen om ons hoofd, 
in onze hand een kaarsje 
dat na afloop wordt gedoofd 

 

want kerstfeest is vol warmte 
en vol van stralend licht, 
we vieren de geboorte van 
het Kind met blij gezicht. 

Coby Poelman-Duisterwinkel. 
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Leerhuis 
  
Voor ervaren leerhuisgangers en nieuwe leergierigen gaan we in het 
nieuwe seizoen weer op ontdekkingstocht naar de betekenis van 
Bijbelse kernwoorden en feesten in hun Joodse context. Want om de 
Oudtestamentische verhalen en de leefwereld van Jezus te kunnen 
begrijpen, moeten we iets weten over Israël en het Jodendom. En 
omdat het in de Bijbelverhalen over alle facetten van het leven gaat, 
zullen we dus vanzelf grote thema's  tegenkomen zoals schuld, 
vergeving, verantwoordelijkheid en familierelaties. Maar ook de relatie 
Kerk – Israël, die in deze tijd veel vragen oproept, kan nog wel wat 
uitleg gebruiken. Kortom, geen gebrek aan boeiende onderwerpen. 
Behalve uitleg zal er ook volop gelegenheid zijn tot reageren en 
vragen stellen. 
De avonden staan weer onder leiding van ds. Marja van den Beld. 
  
Data: 14, 28 januari en 11 februari 2013   Tijd: 20.00 uur 
Plaats: de Schakel te Veghel 
Kosten: € 5.- per avond 
Informatie en/of opgeven bij: Aaldrik Westera, tel.: 0413 - 266236 

 

DIACONIE 
 
 In Veghel maken veel mensen gebruik van de voedselbank en er is 
gebleken dat er in Uden, waar de voedselbank niet aanwezig is, ook 
behoefte aan is. 
Op initiatief van Piet van de Wilden is dit in gang gezet en 
samenwerking gezocht met de organisatie van Veghel. 
Om dit te ondersteunen verzorgen regelmatig vrijwilligers uit onze 
kerk in Uden mede voor het uitreiken van deze pakketten. 
Op 29 november jl. was ik voor een bespreking ter plaatse en zag ik 
onze dominee Dick vd Vaart en Nanda de Wilde enthousiast hiermee 
helpen. Dit is kerk zijn buiten de kerk. Dat is geweldig! 
  
Niek Müller, diaconaal medewerker 
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Leevboerderij te Werkendam  
 
Zaterdag 29 september 2012 zijn we met een aantal medewerkers 
van ons diaconaal team in Werkendam geweest. We hebben daar de 
Leevboerderij bezocht.  
Kijk ook eens op www.leevboerderijheterfdeel.nl.  
Deze christelijke stichting is in 2012 ons project binnenland. Dit houdt 
in dat we aan dit collectedoel extra aandacht geven en dat we drie 
collectes aan dit doel hebben besteed. We hebben aan de tieners van 
onze kerk gevraagd zich eens in dit doel te verdiepen. Ze hebben een 
aantal vragen geformuleerd die wij hebben gesteld aan een inwoner 
van de leevboerderij.  
 
Algemene informatie 
De Leevboerderij is er voor jongvolwassenen die om wat voor een 
reden dan ook niet thuis kunnen wonen en/of nog niet toe zijn aan 
zelfstandig wonen. Het Erfdeel wil vanuit diaconaal perspectief  
onvoorwaardelijk hulp bieden aan kwetsbare jongeren (18-26 jaar 
oud). Deze jongeren hebben te maken met gedragsproblemen,  
problemen op het gebied van identiteit en eenzaamheid, of een 
instabiele thuissituatie. Zij verdienen een kans om hun leven op de 
rails te zetten. De hulp voor deze jongeren is schaars in Nederland. 
 
Waar nodig wordt er professionele hulpverlening ingeschakeld bij 
specifieke zorgvragen of op juridisch gebied. Jongeren die 
psychotherapeutische hulp hebben of dat nodig hebben, kunnen wel 
bij Het Erfdeel terecht voor de woon- en begeleidingsfunctie, maar 
zullen de genoemde behandeling ‘ambulant’ volgen / blijven volgen. 
De vakterm die bij dit werk hoort is ‘maatschappelijke opvang’. Het 
erfdeel is een initiatief van diverse mensen om vanuit christelijk, 
diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan kwetsbare 
mensen.  
Eind 2007 is de historische boerderij aan de Werkensedijk 45 te 
Werkendam aangekocht met de bedoeling een plek te creëren voor 
jongeren die “tussen wal en schip” dreigen te raken. 
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In het voorhuis van de boerderij woont het beheerderechtpaar. Dit zijn 
Gerwin, Tine en hun dochter Emily. Zij zijn de buren van de bewoners, 
maar schuiven eens per week ook aan bij het eten en komen 
regelmatig een bakkie doen. Zij zijn zoveel als mogelijk bereikbaar en 
de bewoners kunnen dus altijd bij hen aankloppen met een vraag of 
voor een praatje. Omdat er wordt toewerkt naar zelfstandigheid, 
bieden zij de begeleiding waar en wanneer de bewoner dat nodig 
heeft. Tine is verantwoordelijk voor de begeleiding en werkt met de 
bewoners aan persoonlijke doelen. Er vindt wekelijks een 1 op 1- 
gesprek plaats met de jongeren om te praten over de voortgang en de 
gestelde doelen. Daarnaast is er een systeem opgezet van buddy’s. 
Dit zijn mensen die in de buurt van de leevboederij wonen en die de 
jongeren eens meenemen in hun eigen leefomgeving om iets leuks te 
doen en die komen op visite om over diverse onderwerpen te praten. 
Dit om een zo goed mogelijk contact met de buitenwereld, de gewone 
wereld, te hebben. Zo kunnen de jongeren oefenen met sociale 
contacten. Daarnaast komt er eens per 3 weken een vrijwilliger die 
een groepsmoment over uiteenlopende onderwerpen organiseert. 
Eens in de 6 weken zijn daar ook buddy’s bij. In totaal zijn er wel zo’n  
30 vrijwilligers verbonden aan de leevboerderij, ondermeer afkomstig 
van verschillende kerken in de regio 
 
 
Interview met bewoner 
Een bewoner die er nog maar een paar weken zat heeft verteld hoe 
hij hier terecht is gekomen en dat hij hele blij is met deze kans om een 
eigen bestaan op te bouwen. Hij was verslaafd en heeft wat verkeerde 
dingen gedaan zoals hij het zelf noemde, hij ging met de verkeerde 
mensen om. Met deze mensen heeft hij gebroken om een beter 
bestaan op te bouwen. Hij was verslaafd maar nu niet meer en 
voldeed daarom aan de voorwaarden om in de leevboerderij te 
worden opgenomen. Hij moet nu leren op zichzelf te wonen. Hij moet 
meehelpen met koken en schoonmaken/opruimen. Er wonen 9 
jongeren en twee jongeren koken om de beurt voor de hele groep. Hij 
heeft via de contacten van de leevboerderij een baan bij een hovenier  
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gewonden en werkt nu lekker buiten. Zo verdient hij zijn eigen geld. 
Een deel wordt aan huur uitgegeven. Ze kunnen ook uit, maar er zijn 
wel regels om samen te kunnen leven. Het is net alsof hij op kamers 
zit maar dan wel met een beheerderechtpaar die alles in de gaten 
houdt en ze advies geeft waar nodig. Dat is in het begin veel en wordt 
later afgebouwd. Hij vond het wel wennen omdat er veel meiden in het 
huis wonen en dat vindt hij wel eens lastig. Hij moet ook wennen aan 
een werkend leven en het koken en boodschappen doen. Hij moet 
gaan nadenken wat hij met zijn leven wil doen. Hij wil in ieder geval 
niet terug naar de regio Rotterdam waar hij vandaan kwam, om niet in 
de zelfde valkuilen te stappen. Hij wil misschien wel naar een iets 
grotere stad, dat wel. Hij moet nu alles zelf doen zoals wassen 
strijken. Hij wil zijn kamer nog een beetje opvrolijken om echt een 
thuisgevoel te creëren. De boerderij is volledig gerenoveerd en ziet 
eruit als nieuw. Door giften van diverse bedrijven hebben ze mooie 
kasten en goede bedden voor de bewoners. En alles ziet er mooi 
geschilderd uit. Het straalt veel rust uit en dat hebben de bewoners 
natuurlijk nodig.  
 
 
 
 
Diapresentatie van de stichting 
Uit de diapresentatie die we hebben gezien die dag blijkt dat het een 
volledig particulier initiatief is en dat de stichting alleen kan bestaan 
door giften. Dat is wel bijzonder, geen overheidssteun dan wel 
subsidies. Het is leuk om te zien dat ze samenwerken met andere 
organisaties die wij ook kennen.  
Zoals de stichting Hoop, verslavingszorg. Dat is een jaarlijks 
terugkerend doel op ons collecterooster en daar heeft de stichting 
Leevboerderij het erfdeel veel nauwe contacten mee. Ook bijzonder is 
dat het geen initiatief vanuit 1 kerk of stroming is. Het is echt een 
gezamenlijk initiatie van meerdere kerken uit die regio en ook veel 
kerken buiten die regio (zoals de onze) geven geld. De vrijwilligers 
komen bijna allen uit de buurt van Werkendam. De bewoners komen 
niet alleen uit de buurt, maar soms wel.  
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Conclusie 
Wij hebben een zeer professionele en hartelijke organisatie gezien die 
met een christelijk hart die jongeren op weg wil helpen. Het is een 
goed initiatief en erg professioneel opgezet. Dat geeft vertrouwen. Het 
echtpaar is hartelijk en professioneel. En zij staan los van het 
stichtingsbestuur. De bewoner die we hebben gesproken, was heel 
open en nieuwsgierig en erg gemotiveerd om zijn “foute” verleden te 
vergeten en om een nieuw liefdevol en eerlijk bestaan op te bouwen. 
Hij was heel blij met deze kans. Anders was hij op straat gekomen of 
had in een verkeerde instelling (verslavingszorg) moeten blijven en 
dan had het allemaal veel langer geduurd. Nu heeft hij uitzicht op een 
zelfstandig bestaan. Hij was heel dankbaar voor deze kans. Het is fijn 
dat wij als kerk hieraan hebben bijgedragen. Wat ons betreft blijft dit 
doel aan onze kerk verbonden! 
Hiernaast treft u een bedankbrief aan van de Leevboerderij. Hierin 
staat een gift vermeld, dat was de opbrengst van 1 collecte en ze 
krijgen dit jaar dus de opbrengst van 3 collectes. Ook treft u foto’s aan 
van ons bezoek.  
Namens de diaconie:  
 
Nanda Michielsen-de Wilde, Wallie Dalmole 
 
 

Laudate Deo 50 Jaar 

 
Laudate Deo bestaat vijftig jaar. Dit gouden jubileum wordt in januari 
gevierd met een bijzonder concert. De datum is 20 januari. Het 
concert wordt gehouden in onze kerk in Uden en begint om 20.30 uur. 
Medewerking verleent o.a. het kamerorkest Muzelinck uit Oss en  
zangeres Eveline Overtoom, de zus van Tom Overtoom, de dirigent 
van Laudate Deo. Ook pianiste Iteke v.d. Graaf verleent haar 
medewerking. Na het concert is er koffie met wat lekkers en eventueel 
een drankje. Het wordt een heel feestelijk geheel. O ja, de entree is 
gratis. In het volgend nummer van Het Klankbord zullen we dieper 
ingaan op het bijzondere jubileum van ons koor. 
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SENIORENGROEP 

 

 
 

Begin november luisterden zo’n 25 personen 
naar het verhaal van pastor Peter Konings 
(Veghel Zuid) over zijn broer Martien die in 
Kongo, Zuid-Afrika het ‘Centre Simama’ runt.  
Dit centrum verleent o.a. ondersteuning aan 
mensen met polio en verstandelijk 
gehandicapten. Ook geeft het centrum 
voorlichting en onderwijs.  
In de timmerwerkplaats op het terrein maakt 

men protheses. De leerlooierij, smederij en (volks-)tuinen voorzien in 
andere behoeften. 
Martien, getroffen door een tropische ziekte en daardoor verlamd, 
wordt in zijn werk bijgestaan door een fysiotherapeut, een dokter, 
administrateurs en beveiligers. 
Pastor Konings doet zoveel als mogelijk om zijn broer te steunen: 
financieel en materieel.  
Aan het eind van zijn verhaal werd pastor Konings bedankt en ontving 
hij een envelop met inhoud ter ondersteuning van het ‘Centre 
Simama’.  
 
 
Onze volgende bijeenkomst is op DINSDAG, 15 JANUARI 2013 VAN 
14.00 TOT 16.00 UUR. Deze middag zal in het teken staan van een 
reisverslag door Kees Nickel over Kroatië. 
Vooraf en in de pauze schenken we koffie en thee. Voor de kosten 
vragen we een kleine bijdrage van € 2,- per persoon. Ook nu belooft 
het een boeiende middag te worden. 
 
De Seniorengroep 
nd Rien Wadners 
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Lopend vuurdienst 
 

Op 17 maart 2013 houden we weer een lopend vuurdienst, met als 
thema:  

“Heb je naaste lief als jezelf – Met de nadruk op: Jezelf liefhebben” 

 

In een tijd waarin steeds meer zekerheden wegvallen, raak je meer en 
meer op jezelf aangewezen. Daarbij wordt je aangesproken op je 
eigen verantwoordelijkheid. Velen roepen dan vanuit de spiritualiteit: 
binnen in je, daar is het te vinden. In de bijbel staat: Heb je naaste lief 
als jezelf. Wat betekent dat, van jezelf houden? Een uitspraak die 
daar bij aansluit is: Pas als je onvoorwaardelijk van jezelf houdt, kun 
je er voor de wereld zijn, kun je van de wereld om je heen houden, 
van de ander houden. Pas dan kunnen we echt samenleven en is er 
vrede. 

 

Een prachtig thema, zeer actueel, wat je dicht bij jezelf brengt. Graag 
wil ik deze dienst met een aantal mensen voorbereiden en inhoud 
geven. Inspirerend, ontroerend, van alle tijden en nu actueler dan ooit. 
En houd uiteraard deze zondag vrij in je agenda: het gaat over jou! 

 

Een ieder die zich wil aanmelden om deze dienst inhoud te geven, 
meldt zich bij: 

Sytze Westerhof 

Tel.: 0413-252442 

e-mail: westerhof.sytze@gmail.com 
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Kathleen Ferrier en Hilde Kieboom te gast tijdens oecumenische 
bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch 

 
Donderdag 17 januari 2013 vindt er in ’s-Hertogenbosch een 
oecumenische bijeenkomst plaats in het kader van de Week van 
Gebed voor de Eenheid van de Christenen (20 t/m 27 januari 2013). 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Classis ’s-
Hertogenbosch van de Protestantse Kerk in Nederland en het Bisdom 
van ‘s-Hertogenbosch 
 
Wandelen met God  
Het motto van de Week van de Eenheid is dit jaar “Wandelen met 
God”, met een verwijzing naar Micha 6, 6-8  (“je weet wat de HEER 
van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en 
nederig de weg te gaan van je God.”) 
We willen dit thema van rechtvaardigheid belichten met het oog op de 
situatie van de vluchtelingen in ons midden en de inzet voor en 
omgang met hen vanuit kerkelijke kring 
 
De samenkomst begint om 19.30 uur met een vesperviering in de St. 
Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.  
Daarna wordt het programma vervolgd met twee lezingen door mevr. 
Hilde Kieboom en mevr. Kathleen Ferrier. 
 
Hilde Kieboom 
Mevr. Hilde Kieboom is voorzitster van de Sint-Egidiusgemeenschap 
in Antwerpen.   
Hilde Kieboom is al bijna 20 jaar actief in de samenleving op sociaal 
en religieus vlak. In 1985 richtte zij in Antwerpen de Sint-
Egidiusgemeenschap op, de Belgische tak van het Italiaanse Sant’ 
Egidio dat ze twee jaar eerder in Rome had leren kennen. Tot op 
vandaag is zij voor België voorzitter en bezielster van deze 
lekengemeenschap met steunpunten in Antwerpen, Brussel, Luik,  
Hasselt, Leuven, Louvain-la-Neuve en Brugge en in Nederland Den 
Haag en Amsterdam. 
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Zij startte verschillende werkingen op in het kader van 
armoedebestrijding en jaarlijks zet Hilde Kieboom een aantal 
initiatieven op touw ter bevordering van een verdraagzame 
samenleving en het respect tussen de verschillende culturen in 
Antwerpen.  
 
Kathleen Ferrier 
Mevr. Kathleen Ferrier (1957) was van 23 mei 2002 tot 20 september 
2012 Tweede Kamerlid voor het CDA.  
Van 1984 tot 1991 werkte ze in Chili als deskundige 
ontwikkelingssamenwerking, daarna tot 1994 in Brazilië. In 1994 
keerde ze terug naar Nederland. Ze werd secretaris van de vereniging 
Samen Kerk in Nederland (SKIN), een organisatie van 
migrantenkerken, en vanaf 1996 ook secretaris van de Latijns-
Amerikaanse zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met 
ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Zij was ondervoorzitter van 
de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Mevrouw Ferrier is een dochter van oud-president Johan Ferrier van 
Suriname.  

 
Programma  
Het programma is als volgt: 

• 19.00 uur  oecumenische vesperviering St. Jan 

• 19.30 uur  ontvangst in Grote Kerk met koffie  

• 19.50 uur  lezing Hilde Kieboom  

• 20.20 uur  Lezing Kathleen Ferrier 

• 20.50 uur  pauze 

• 21.10 uur  gesprek met aanwezigen 

• 21.55 uur            afsluiting officiële gedeelte  
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Na het officiële  gedeelte is er nog tijd voor een informeel gesprek, 

met een hapje en een drankje.  

Ieder is van harte welkom. 
 
(De vesper wordt muzikaal ondersteund door een projectkoor onder 
leiding van Jamie de Goei. Er wordt voorafgaande aan de vesper, 
éénmalig, geoefend, van 18.00-19.45 uur. Iedereen is welkom om 
mee te zingen in het projectkoor. Opgave bij Erica Scheenstra, 
ericascheenstra@gmail.com, 073 6446090) 
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