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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(februari 2013) 

44e jaargang, nummer 1 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 23 maart 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 9 maart 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo. 03 feb    10.00 u. Gezamenlijke dienst Veghel 
zo.    10 feb    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart  
zo.    17 feb    10.00 u. mw L. Oosten  
zo.    24 feb    10.00 u. mw. I. van Es   
zo..   03 mrt    10.00 u. Gezamenlijke dienst Veghel 
zo.    10 mrt    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart   
zo.    17 mrt    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart  
 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo. 03 feb    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart HA 
zo.    10 feb    10.00 u. ds. C.P. Bouman 
zo.    17 feb    10.00 u. Gezamenlijke dienst Uden 
zo.    24 feb    10.00 u. pastor mw. E.M Spijkerman   
zo..   03 mrt    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart   
zo.    10 mrt    10.00 u. ds. Veltkamp 
zo.    17 mrt    10.00 u. Gezamenlijke dienst Uden 
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Van de redactie ………… 

 
 
 

 
 
Hier voor u het eerste nummer van het nieuwe kalenderjaar. 
Mededelingen van dominee van der Vaart, bericht van de 
kerkenraad, jeugdpagina en nog wat andere zaken. 
 
Niet een erg zware plof op uw deurmat, echter voldoende 
informatie. Lees het maar eens rustig door.  
 
Ook vragen wij uw aandacht voor pagina negentien, een oproep 
met een knipoog. 
 
 
 
 
Veel leesplezier!! 
 
 
Namens de redactie, 
 
Bram van der Vijver 
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Mededelingen  

ds. Dick vd Vaart  

 
 
 
 
 

 
 

“ Ik heb je geschreven wat voor mij geloof betekent: een bepaalde 

toestand van geest, en wel een toestand van voortdurend energiek 

openstaan voor de dingen, van onophoudelijk vragen stellen, het is de 

behoefte steeds weer opnieuw en waar  mogelijk op ieder onverwacht 

moment de wereld  te  “ervaren.”  (Václav Havel) 

                                                                                                               

Het bovenstaande citaat van de Tsjechische schrijver  Václav Havel 

komt uit een brief die de voormalige president van Tsjecho –Slowakije 

aan zijn vrouw Olga schreef toen hij, nog onder het communistische 

bewind, in de gevangenis verbleef. 

Ik ontleen het citaat  uit een prachtig boek van de hand van Jan 

Oegema met als titel: “De stille stem, niet-weten als levenshouding.”  

Jan Oegema stelt in zijn boek dat geloven niet het aannemen van 

geloofswaarheden is maar een levenshouding die gekenmerkt wordt 

door openheid. Aan de hand van schrijvers als Václav Havel, Dag 

Hammerskjöld, Etty Hillesum e.a. maakt hij duidelijk wat hij met die 

levenshouding van openheid bedoelt. 

Een open geest  heeft niet een specifieke of kenmerkende opvatting 

over het leven. De “religie“ of de “spiritualiteit” van de open geest  
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bestaat niet. Een open geest zegt je niets voor, hij dóet  je iets voor- 

dát is zijn bijdrage aan religie en spiritualiteit. Zo zegt de  

 

middeleeuwse  mysticus  Meister Eckhart (ca. 1260 – 1327) in één 

van zijn laatste preken:  “Ik bid tot God dat Hij mij leeg maakt van 

God.“ Meister Eckhart ziet in dat hij , om tot een werkelijke ontmoeting 

met  God te kunnen komen zijn beeld van God moet loslaten.  Hij 

realiseert zich dat Hij de levende God de gelegenheid moet geven om 

door het beeld dat hij van Hem gemaakt heeft heen te breken. Eckhart 

realiseert zich dat hij niet weet wie God is in de zin van  “God ? Oh ja , 

die ken ik wel die is zo en zo en zo! “ Hij wil zijn geest openen voor 

God.  

Hierin ligt ook de betekenis van het beeldverbod uit de Tien Geboden 

(“Maak geen godenbeelden en kniel niet voor ze neer. Deut. 5). Dat 

betekent niet alleen dat we geen houten of stenen beelden van God 

mogen maken, maar ook geen denkbeelden.  Want met beelden 

bevriezen, stollen, verstenen we de levende God die ieder ogenblik 

nieuw is. En natuurlijk kunnen we niet anders dan ons een beeld 

vormen van God en medemens; anders zouden we niet kunnen 

communiceren en elkaar niet herkennen. Maar we mogen nooit 

denken dat we God of medemens wel kennen. We moeten de 

A/ander  met een open geest steeds weer opnieuw de gelegenheid 

geven om door het beeld dat wij van H/hem of H/haar gemaakt 

hebben  heen te breken.  De bekend 20ste eeuwse theoloog Karl Barth 

schreef eens heel mooi dat een beeld van God zich verhoudt tot de 

levende God zoals een foto van een vliegende vogel zich verhoudt tot 

de vogel die in werkelijkheid door de lucht vliegt. De beweging zie je 

niet. (Hoewel goede fotografen en kunstschilders deze soms wel 

kunnen laten zien, maar dan is het echte Kunst met een grote K). 

Maar meestal geldt: de beweging kun je niet vastleggen, het leven 

van God ook niet. 
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Een open geest maakt geen beelden van God of medemens of van 

zichzelf. Jezus maakte geen vijandsbeelden. Hij zag geen Romeinen,  

of Samaritanen of tollenaars, maar levende mensen, kinderen van 

God. De evangelisten  beschrijven Jezus zo dat  wij in Hem de   

levende God kunnen zien bewegen. Zij zijn kunstenaars met een 

grote K. 

 

Kerkdiensten 

Op 3 februari 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 er vaak meerdere kringen worden gevormd, waardoor 

de dienst te lang dreigt te worden. Daarom kiezen we deze  keer voor 

een lopende viering. 

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

de weg. Loop dan langs de predikant die de schaal met brood 

vasthoudt en loop vervolgens langs de diakenen. Eén van de 

diakenen heeft een “doopbeker” waarin u het brood kunt dopen. Deze 

beker is herkenbaar aan een lint. De andere diaken heeft een 

drinkbeker. Ook wanneer u terugloopt naar uw plaats houdt u rechts 

aan. Eerst loopt het rechter vak naar voren en vervolgens het linker 

vak. De ouderling van dienst zal het verkeer regelen. In het begin zal 

het wellicht onwennig zijn, maar het went snel! 

Op 10 februari  zingt  het jubilerende Laudate Deo  in de dienst in 

Uden. 

 

Werkzoekenden ook in onze gemeente  

Ook in onze gemeente zijn werkzoekenden. Voor hen is wellicht 

interessant het bericht over "Sterker verder" op de website van de 

kerk, in de rubriek " nieuws. " 
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Retraite predikant 

Van 15 t/m 24 februari ga ik een weekje in retraite in het klooster in 

Wapserveen waar ik al veel vaker geweest ben. Voor dringende 

pastorale zaken kunt u die week contact opnemen met de voorzitter 

van de kerkenraad: mevr. Lies Oosten, tel.350695. 

In het volgende Klankbord hoop ik verslag te doen van mijn verblijf in 

het klooster. 

 

In memoriam 

In de afgelopen tijd overleden er vier van onze gemeenteleden. 

Op  15 december overleed  op 94 jarige leeftijd mevr. Wilhelmina van 

Nes–de Bie.  De afscheidsdienst vond plaats op  20 december in het 

crematorium in Uden en werd geleid door mevr. Inge van Es die haar 

jarenlang trouw bezocht. 

 

Op 24 december overleed mevr. Fitri Verstraaten-Jurianti. Ze was nog 

maar veertig jaar oud. Op oudejaarsdag hebben we afscheid van haar 

genomen in de kerk in Uden. Daarna werd zij te ruste gelegd op de 

begraafplaats naast de kerk. 

 

Ook op 24 december overleed mevr.  T. Bezemer–Bos. .Zij mocht 91 

jaar oud worden. Op 29 december hebben we afscheid genomen van 

haar in een dienst in de kerk in Veghel die werd geleid door ds Jan 

van Drie. 

 

Op 2 januari overleed Henny van Steenhoven–Musch. Jarenlang  zat 

zij in de redactie van het Klankbord. Ze werd 77 jaar oud.  Hoewel zij 

en haar man Jan in de zomer naar Rotterdam verhuisd waren, 

hebben we op 8 januari afscheid van haar genomen in de haar zo 

vertrouwde en geliefde kerk in Veghel. 
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“ Wij vertrouwen ons toe aan de Heer van ons leven. 

Hij heeft ons gedacht  

en uitgesproken 

blijvend tot Zijn vrienden bestemd. 

De aarde is het huis  

Waar Hij bij ons wonen zal. 

 

Wij geloven  

dat onze dagen niet tevergeefs zijn, 

ons leven niet voorgoed 

ten dode opgeschreven. 

Hij zal ons herscheppen 

naar lijf en leden nieuw 

bekleed met Christus. 

Bewogen door Zijn adem, 

tot leven gewekt 

Door de hartslag van  Zijn liefde 

zullen wij bestaan.“  

Sytze deVries 

 

Vriendelijke  groet, Ds. Dick van der Vaart 

 

Bedankt! 
 
Veel dank voor jullie betrokkenheid de afgelopen maanden. Op allerlei 
manieren: bezoeken, hulpaanbod, bloemen, kaarten, mailtjes, 
telefoontjes. Zoveel belangstelling is voor mij een heel grote steun 
geweest om deze hectische weken door te komen. Het herstelproces 
verloopt voorspoedig. Als het zo blijft doorgaan hoop ik in de loop van 
februari mijn werkzaamheden in de gemeente weer op te nemen. 

 
Hanneke van Beusekom. 
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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 word je aangesproken op je 
eigen verantwoordelijkheid. Velen roepen dan vanuit de spritualiteit: 
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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Jubileum Laudate Deo  
 

“Op donderdag 4 januari 1963 om 20.00 uur kwam een aantal dames 

en heren bij elkaar in het kleine kerkje aan de Altetiendstraat”. Zo luidt  

het pakkende begin van het jubileumboekje dat geschreven werd  ter 

gelegenheid van het veertig jarig jubileum van Laudate Deo. Dit jaar 

viert het koor  haar 50 jarig jubileum. Van harte gefeliciteerd! 

Vijftig jaar geleden was Uden veel kleiner dan nu het geval is. Uden 

begint de allures van een stad te krijgen, maar vijftig jaar geleden was 

het echt nog een dorp. Het was een dorp, maar bepaald geen saai 

dorp! Het borrelde en bruiste van leven in Uden. Uit heel Nederland 

kwamen mensen hier wonen om hun boterham te verdienen bij de 

luchtmacht, Philips, Mars en een groot aantal kleinere bedrijven. Zo 

kwamen er veel protestanten in Uden. Ze vonden elkaar snel en 

staken de handen uit de mouwen. Op kerkelijk gebied werd veel werk  

verzet. Dit leidde tot de vorming van één van de eerste Samen op 

Weg gemeenten in Nederland. Er kwam een protestantse school en 

de protestanten werden ook actief in de gemeentelijke politiek. 

Bovendien droegen de protestanten bij aan de opbouw van het 

buitenkerkelijke verenigingsleven. 

Het was in deze tijd van opbouw en bloei dat het koor Laudate Deo 

werd opgericht. Sindsdien heeft het koor vele uitvoeringen gegeven 

en  menige kerkdienst opgeluisterd met hun zang. Hoewel Uden in de 

afgelopen vijftig jaar sterk veranderd is, is de doelstelling van het koor 

al die jaren dezelfde gebleven. Deze doelstelling is verborgen in de 

Latijnse naam van het koor: “Laudate Deo: Looft de Heer!“ 

 Alle leden van het koor nogmaals : Van harte gefeliciteerd!  

 

Maar na het schitterende concert m.m.v. het Osse orkest en solisten, 

en het leuke verhaal in het Brabants Dagblad toch een oproep. 

Zingen is fijn. Denkt u er eens over na om mee te doen. Elke dinsdag  
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om 20 uur oefent het koor tijdens een gezellige avond in de kerk in 

Uden. U bent welkom. O ja, ook mannen..... 

 

Inmiddels is het concert achter de rug. Een geweldige opkomst van 

tegen de honderd man die ook nog heel gezellig op de receptie 

gebleven zijn. En dat ondanks het barre weer. Koor, orkest en solisten 

waren in topvorm.  De twee vrouwelijke jubilarissen werden niet 

vergeten.  Wil van Polen en  Wil van Beek, beiden vijftig jaar lid, 

werden in de bloemetjes gezet. 

 
 
Post 
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Uit de kerkenraad…… 

 
Misschien is dit niet het artikel wat u als eerste opzoekt bij het 
doorbladeren van het Klankbord. Wat kan er boeiend zijn aan wat er 
in de kerkenraad besproken wordt? Wat draagt het bij aan de 
“bloeiende gemeente” die we (willen) zijn? 
Toch denk ik dat het van belang is dat u weet wat er omgaat in de 
kerkenraad, ook al is het lastig om in een paar regels samen te vatten 
wat door een behoorlijk aantal mensen wordt voorbereid en 
uitgevoerd. Dus een poging: 
 
Nieuwe ambtsdragers. 
In het najaar zijn een aantal nieuwe ambtsdragers aangetreden. 
Daardoor moeten sommige taken opnieuw verdeeld worden. Het is 
voor iedereen even wennen: niet alles loopt direct “vanzelf”, zoals 
daarvoor het geval was. 
 
Bloeiende gemeente. 
In een vorig Klankbord hebt u kunnen lezen dat de kerkenraad gestart 
is met de bespreking van de vraag: “Wat is een bloeiende gemeente”. 
Dit aan de hand van een notitie van ds. Dick van der Vaart. Deze 
besprekingen zijn een voorbereiding op een nieuw te maken 
beleidsplan. Het is niet een onderwerp wat je “even” behandelt en 
daarom is in november hieraan een vervolg gegeven. 
In deze tweede bespreking werden zorgen uitgesproken over het 
teruglopend aantal kerkbezoekers en de beperkte personele 
bezetting. Dit kan een aanslag betekenen op de motivatie. 
 
Daartegenover werd gesteld dat we niet moeten denken vanuit 
somberheid maar meer moeten kijken naar de kansen die er liggen. 
Er bestaan genoeg ideeën om meer mensen bij het kerkenwerk te 
betrekken, buiten de wekelijkse diensten. Die ideeën moeten we 
uitvoeren. En er gebeuren al veel goede zaken. Daar moeten we ons 
meer van bewust zijn en meer aandacht aan besteden. 
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Roosters. 
Een nieuw jaar betekent ook nieuwe roosters: voor de diensten, de 
predikanten, de organisten, de ambtsdragers, de collectes, en al die 
andere mensen helpen om de kerkdiensten goed te laten verlopen. 
Veel mensen zijn hiermee de afgelopen tijd bezig geweest. 
Het afnemend aantal kerkbezoekers en ambtsdragers heeft ook 
(opnieuw) geleid tot een discussie over het aantal gezamenlijke 
diensten in de tweede helft van 2013: moeten dat er meer worden? 
En wat zijn dan de gevolgen voor het gemeente zijn? 
Het onderwerp zal in een volgende vergadering verder aan de orde 
komen. 
 
Kerkgroepen. 
De begroting voor 2013 van het College van Kerkrentmeesters is 
goedgekeurd. Het ziet er positief uit, maar nu moet het nog uitgevoerd 
worden: Kerkbalans is daar een belangrijk deel van. 
Ook is dit college bezig met de voorbereidingen voor de nodige 
restauratie van het kerkgebouw in Veghel. 
De begroting van de diaconie is eveneens besproken en 
goedgekeurd. 
 
Enzovoort… 
Ik schreef het al: het is lastig om alles wat er besproken is in een paar 
regels samen te vatten. Zoals de invoering van het nieuwe liedboek,  
 
de kindernevendienst, de “permanente educatie” van de predikant, 
enz. 
 
Kortom: toch wel belangrijk allemaal. En ook boeiend. 
 
Bert Brussaard, scriba. 
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SENIORENGROEP 

 

 

HERKANSING SENIORENGROEP 
 
Op 15 januari jl zouden wij onze 
seniorenmiddag houden. Helaas gooide het 
winterse weer roet in het eten en besloot het 
bestuur de middag niet door te laten gaan. 
Een ieder, waarvan het telefoonnummer 
bekend was, werd afgebeld. Toch waren nog 

tien personen, die de publicatie in de krant hadden gelezen, er op af 
gekomen zijn. In de Schakel werden zij opgevangen en hun 
telefoonnummer genoteerd met de belofte hen te bellen als bekend 
werd wanneer de middag wel gehouden zou worden. In samenspraak 
met de heer Kees Nickel is overeengekomen om de filmmiddag over 
Kroatië medio februari a.s. te houden. 
 
De bijeenkomst is nu op DINSDAG, 26 februari 2013 van 14.00 tot 
16.00 uur. Alsnog zal Kees Nickel dan zijn reisverslag over Kroatië 
presenteren. Een ongeveer drie-kwartier durende film laat ons 
plaatsen zien zoals Zadar, Split, Trogir-eiland Hvar. Een film met een 
educatieve inhoud en een mix van cultuur en natuur. 
Afhankelijk van de tijd die overblijft, presenteert de heer Nickel nog 
een andere film. 
 
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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In memoriam 

Op 2 januari overleed Henny van Steenhoven-Musch op 77-jarige 
leeftijd. Alhoewel ze sinds het begin van zomer 2012 in Rotterdam 
woonde met haar man Jan, maakte ze nog min of meer deel uit van 
de redactie van het Klankbord. Het samenstellen, de lay-out heeft ze 
overgedragen aan Bram van de Vijver, maar met uitzondering van de 
verhuisperiode hadden Henny en Jan de stijl- en taalcorrectie weer op 
zich genomen om op deze wijze toch betrokken te blijven bij het reilen 
en zeilen van onze gemeente. Dankzij internet is dit ook in de praktijk 
goed mogelijk gebleken. 
 
De inzet van Henny is de afgelopen jaren groot geweest en van de 
resultaten maken we nog steeds gebruik. Zo is er na jaren een nieuwe 
in kleur ontworpen omslag voor het Klankbord (en het 
informatieboekje van onze kerk), werd er een min of meer vaste  
volgorde van artikelen gehandhaafd. Ook aan de lay-out werd met  
haar gedetailleerde blik steeds geschaafd. Ze verzorgde niet alleen de 
kaartjes bij de wekelijkse bloemengroet, maar ook het aanvullende 
kaartje bij de eindejaar attentie van de medewerkers en bezorgers 
van het Klankbord. Ze kocht deze cadeautjes en zorgde ervoor dat ze 
netjes ingepakt werden, meestal samen met Lies Oosten. Ook de 
aankleding van de jaarvergadering kwam niet tot stand zonder haar 
nadrukkelijke inbreng. Soms tot vervelens toe benaderde ze mensen 
om de benodigde copij te verzamelen, omdat ze belangrijk vond dat 
de gemeenteleden zo volledig mogelijk geïnformeerd worden. 
 
We zullen nu nog sterker dan  in de afgelopen zomer haar 
aanwezigheid en inzet bij het tot stand komen van het Klankbord 
missen. De precisie en aandacht voor details die ze ons bij bracht 
hopen we verder te gebruiken bij elk nummer van dit Klankbord. 
We wensen Jan en verdere familie heel sterkte toe de komende tijd. 
 
Redactie: 
Aad Begemann, Bram van de Vijver, Rien Wadners en Wiebe Oosten. 
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Leerhuis 2013 
  

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, 
moet 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: 19.30 uur 
Plaats: de Schakel te Veghel       Kosten € 5,00 
 Informatie en opgeven bij: Aaldrik Westera 
(email westera5@xs4all.nl) of tel.: 0413 – 266236. 
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Hallo allemaal                                       l,  
 
Alweer een Nieuwjaar 2013!!!!! Vanuit de kerkgroep Jeugd willen we 
iedereen een fijn, gelukkig, gezond en vrolijk Nieuwjaar wensen. Ook 
dit jaar zullen we ons weer inzetten voor alle activiteiten van de 
oppas, de kindernevendienst en de tienerkerk. We hopen er samen 
met jullie weer een fijn en leerzaam jaar van te maken waarin we veel 
voor elkaar kunnen betekenen. Hebben jullie wensen of ideeën voor 
een leuk uitstapje, laat het ons weten. 
Natuurlijk mag je ook zomaar een stukje aanleveren voor het 
Klankbord. Hoe meer we samen delen, hoe beter we elkaar leren 
kennen. 
 
Kindernevendienst: 
Na carnaval start de 40-dagentijd. Dat is de tijd waarin we toeleven 
naar Pasen. Dit jaar lezen we in die periode verhalen over David, die 
eerst herdersjongen is en later koning wordt. Hij is een van de 
voorvaders (over-over-over-overgroot opa) van Jezus. We gaan op 
zoek naar de dingen waarin David en Jezus op elkaar lijken. Natuurlijk 
hebben we ook weer leuke knutsels en spelletjes tijdens de 
kindernevendienst. 
Tot snel! 
 
Groet van de leiding kindernevendienst 
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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; 3 februari, 17 februari, 3 
maart, 17 maart, 14 april, 28 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni en 23 juni.  
 
In de eerste tienerkerk van januari hebben we gesproken over een 
goed begin. In onderstaand gebed van de website “kinderen en 
geloof” komen deze onderwerpen weer terug. 

Gebed 

Wij willen eerlijk zijn, maar we liegen. 
Wij willen goede vrienden zijn, maar we schrikken terug voor een 
vriendendienst. 
Wij willen met iedereen goede vrienden zijn, maar we maken ruzie 
voor een kleinigheid. 
Wij willen persoonlijk zijn, maar laten ons beïnvloeden 
door de anderen. 
We willen delen met wie minder heeft, maar het doet ons pijn 
iets van ons bezit af te staan. 

 

______________________________________________________ 
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 Het is soms zo moeilijk om te blijven geloven 
in een wereld vol vrede, zonder egoïsme haat of geweld. 
Het is soms zo moeilijk om te blijven geloven 
dat wij als jonge mensen kunnen leven naar Uw beeld. 
Stuur daarom Uw Geest, en maak ons zo sterk, 
Dat wij durven getuigen over Jezus en zijn Kerk. 
Met de kracht van Zijn Geest durven wij het aan, 
niet bang voor de toekomst want wij staan niet alleen. 
Met de kracht van Zijn Geest durven wij het aan 
om dan tegen de stroom te leven naar Uw Naam. 

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  
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Redactionele mijmeringen…………… 
 
Het is altijd spannend bij het samenstellen van het Klankbord of we uit 
komen met de ingestuurde kopij. Technisch verhaal, maar het aantal 
pagina’s moet in totaal een veelvoud zijn van vier. In de praktijk, drie 
pagina’s is één te weinig, vijf pagina’s is drie tekort. Dit keer kwamen 
we perfect uit op zestien pagina’s. Toen kwam er nog iets bij, twee 
artikelen werden wat langer, een dominee stuurde wat nog na, (ik 
noem hier geen namen), en ineens een totaal van 18 pagina’s. Dus 
twee te kort. 
 
Leeg laten, staat niet mooi, dus we schuiven wat, maken het wat 
ruimer en met wat plaatjes……..negentien kantjes. Is dus nog één 
tekort. 
 
U begrijpt, het is steeds weer een gepuzzel. Soms schrijft 
ondergetekende wel eens wat, maar na wat constructieve feedback 
van de redactie is dit zelden geschikt voor ons Klankbord.  
 
Eigenlijk is dit een verkapte oproep. Ons klankbord is altijd op zoek 
naar kopij. Stuur het in, het liefst via de mail, per post kan ook nog. 
Waarover? Dat mag van alles zijn. De redactie bekijkt zo objectief 
mogelijk of het zinvol is om een artikel te plaatsen. Niet plaatsen heeft 
natuurlijk iets te maken met de kwaliteit van het artikel, maar zeker 
ook over de inhoud en de relevantie voor onze kerk. Lengte graag 
maximaal een half a-4tje.  
 
Zowaar, door onze mijmering, de laatste pagina gevuld. Het is dus 
weer gelukt. 
 
Namens de redactie, 
 
Bram van der Vijver, email: kopij_klankbord@hotmail.com 

 

 


