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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(maart- april 2013) 

44e jaargang, nummer 2 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 4 mei 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 19 april 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo. 24 mrt    10.00 u. ds. Van Luyk (Tilburg) 
do.    28 mrt    19.30 u. ds. D.R. vd  Vaart  (Witte Donderdag) 
vr.     29 mrt    Geen dienst  
za.    30 mrt    22.00 u. ds. D.R. vd  Vaart (Stille Zaterdag/Paaswake) 
zo.    31 mrt    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart   
zo.    07 apr    10.00 u. Gezamenlijke dienst Veghel 
zo.    14 apr    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart  
zo.    21 apr    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart  
zo.    28 apr    10.00 u. Mw. S. Floor  
 

                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo. 24 mrt    10.00 u. ds. B. Zoodsma (Eindhoven) 
do 28 mrt    19.30 u. Gezamenlijke dienst Uden 
vr.     29 mrt    19.30 u. ds. D.R. vd  Vaart  (Goede Vrijdag) 
za.    30 mrt    22.00 u. Gezamenlijke dienst Uden  
zo..   31 mrt    10.00 u. ds. A.R.  Plaatzer   
zo.    07 apr    10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart 
zo.    14 apr    10.00 u. Mw.  L. Oosten 
zo.    21 apr    10.00 u. Gezamenlijke dienst Uden 
zo.    28 apr    10.00 u. ds. B. Zoodsma (Eindhoven) 
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Van de redactie ………… 

 
 
 

Deze keer een wat zwaardere plof op uw deurmat. Het was wat 
geschuif maar het is hopelijk gelukt. Naast de vaste rubrieken 
van onze dominee, jeugd en de senioren, nu ook nieuws van 
anderen.  
 
In dit nummer start Bob Wielick met een serie artikelen over de 
protestantse kerk in onze regio vanaf 1600. Verder heeft Adrie 
Plantinga zich verdiept in Rebekka, een sterke vrouw uit de 
bijbel. 
 
Tijd gaat snel, ik heb dit wel eens eerder hier geschreven. Ik 
weet nog dat ik vroeger elke maandagochtend met een blauw 
gezangenbundel en een psalmliedboek naar school kroop, 
hopend op het wonder dat ik mijn versje toch weer goed kon 
opdreunen. De discussies over ons huidig vertrouwde rode 
bundel lijken zo ver weg en ‘ineens’ ben ik, en u dus ook, veertig 
jaar verder. Ons nieuwe liedboek komt eraan. In dit nummer 
wordt daarover bericht. 
 
Op het moment dat ik dit voorwoord typ zijn er veel mensen in 
onze gemeente ziek ten gevolge van de griep, of van iets 
anders.  Vanaf deze plek allen van harte beterschap en 
iedereen veel leesplezier. 
 

 
Namens de redactie, Bram van der Vijver 
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Mededelingen  

ds. Dick vd Vaart  

 
 
 
 
 

 
 

Rooksignaal 

De enige overlevende van een schipbreuk spoelde aan op een 

onbewoond eilandje. Hij bad vurig tot God of Hij hem wilde redden en 

speurde elke dag de horizon af of er soms hulp kwam opdagen, maar 

die bleef uit. Uiteindelijk lukte het hem een hutje te bouwen van 

wrakhout om zo zichzelf en zijn schamele bezittingen tegen de 

elementen te beschermen. 

 

Toen hij echter op een dag terugkwam van zijn strooptocht naar eten, 

stond zijn huisje in de fik. Zwarte rookwolken kolkten omhoog naar de 

hemel. Hij was alles kwijt. Uitzinnig van woede en verdriet 

schreeuwde de man naar de hemel: “God hoe kunt u mij dit 

aandoen?” 

 

De volgende ochtend werd hij gewekt door het geluid van een schip. 

Hij was gered! 

“Hoe hebben jullie mij gevonden?”, kon de man, die aan het eind van 

zijn latijn was, nog net uitbrengen. ”We zagen uw rooksignaal ”, 

antwoordden ze. 

 Bron: D. Millman, Wat is wijsheid, gevonden in een verhalen bundel van  

Stefan de Jong. 
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De man die zijn huisje in de brand zag staan , het enige dat hij nog 

had, meende dat hij zijn leven in rook zag opgaan. De rook bleek zijn 

redding. Hij verloor zijn leven niet maar won het. Zo verging het ook 

Jezus. In de Hof van Gethsemane bad Hij nog: “Vader laat deze beker 

toch aan Mij voorbij gaan.“ 

Drie jaren lang reisde Hij door het land. Zijn omgang met God en 

mensen was een venster waardoorheen het licht van God in deze 

wereld  straalde. Met hart en ziel had Jezus zich aan God en mensen 

gegeven. Een hoopvol begin als het begin van een nieuwe schepping. 

Dan voelt Jezus dat het verkeerd zal aflopen met Hem. Dat hij 

gearresteerd en gedood zal worden. Hij ziet Zijn levensproject. 

in rook opgaan. ”God hoe kunt U mij dit aandoen?”, zal ook hij 

uitgeroepen hebben.  

Wij vieren Pasen omdat wij weten dat met de dood van Jezus Zijn 

verhaal niet eindigde maar Zijn dood een rooksignaal van de 

Opstanding bleek te zijn. Historisch gezien was Jezus ’dood een 

moord. 

Jezus werd als opstandeling gezien en daarom uit de weg geruimd. 

Historisch gezien had Jezus’ dood geen zin.  En  menselijk gezien 

(van beneden af bekeken) geloof ik niet dat Zijn dood de wil van God 

was. Het was m.i. (maar wie ben ik dat ik mij  aanmatig te kunnen en 

mogen zeggen  wat Gods wil was) Gods wil dat  de mensen gehoor 

zouden geven aan Jezus’ oproep : “Kom tot inkeer want het Koninkrijk 

Gods is nabij gekomen.“  en zouden gaan leven in liefdevolle eenheid 

met God en mensen zoals Jezus dat deed. Jezus dood was een ramp 

“die ook God niet voorzien of gewild heeft”. ( nogmaals: wie ben ik om 

dat te mogen en kunnen zeggen ) . Menselijkerwijs gesproken ( en ik 

kan niet anders) zou wanneer Jezus’ dood door God voorzien en 

gewild was , Jezus’ oproep tot inkeer een schijnoproep geweest zijn . 

Het zou dan immers  Gods bedoeling geweest zijn dat deze oproep  
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niet gehoorzaamd werd. Jezus zou slechts een script uitgespeeld 

hebben dat God al voor Hem geschreven had maar voor geloof , hoop 

en liefde en vrijheid zou in dit script geen ruimte gelaten zijn. 

Van beneden af  gezien werd ook God overvallen door de moord op  

Jezus en was ook Hij hierdoor verbijsterd (zoals de Emmaüsgangers). 

Menselijkerwijs gezien en gesproken kunnen we geen sluitend 

verhaal maken van Jezus ‘ dood en opstanding. Net als de man op 

het eiland kunnen we pas achteraf stamelend en verwonderd 

constateren en vieren dat uit de rook en as van Jezus dood de 

Opgestane Heer verrezen is. 

 

Paascyclus 

Op  witte donderdag vieren we het avondmaal aan tafel ter 

herinnering aan het laatste 

Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde. Plaats: Uden 

.Aanvang :19.30 uur.  

 

Op Goede vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus door 

lezingen uit het Johannes 

Evangelie afgewisseld met zang en orgel en fluitspel. Plaats: Veghel. 

Aanvang: 19.30 uur 

 

In de paaswake vieren we de overgang van het duister naar het licht. 

We ontsteken de paaskaars en geven het licht van de opstanding met 

kleine kaarsjes aan elkaar door. Mogelijk ( u hoort daar nog meer van 

zal  een jongere in deze dienst gedoopt worden ) . Ook herinneren we 

ons onze eigen doop door doopwater te ontvangen in de palm van 

onze hand. Plaats: Uden. Aanvang: 22.00 uur 

 

Op eerste paasdag zal ds. Plaatzer voorgaan in Veghel en zal het 

koor Kadanz de dienst verrijken met hun zang. 
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Op eerste paasdag zal ds. Van der Vaart  voorgaan in Uden. Sopraan 

Daniëlle Sluijmers zal de dienst verrijken met haar zang en ook zal 

Erik Lammers op de trombone spelen. 

 

Aftreden en bevestiging ambtsdragers 

Op zondag 7 april zal diaken Nanda Michielsen aftreden en zal Jan 

Vermeulen worden bevestigd als ouderling . Aaldrik Westera en 

Gerrie van Hurne zullen bevestigd worden als diaken. Ik ervaar het als 

bemoedigend en hoopgevend voor de toekomst dat er weer mensen 

bereid gevonden zijn om een ambt te gaan bekleden! 

 

Dienst met VOGG 

Op 12 mei vieren we onze jaarlijkse dienst met de VOGG ( Vereniging 

van ouders met kind met verstandelijke handicap ).Omdat  de Vogg 

leden uit de hele regio kent begint de dienst om 10.30 uur. 

Plaats: Uden Voorgangers:  Pastor Eric Mickers en ds. Dick van der 

Vaart m.m.v. het  Sleutelorkest 

 

Geven en ontvangen 

In  een preek citeerde ik een prachtig liedje van Ruth Berbermeyer 

getiteld “Given to “.  Het spreekwoord luidt “Het is zaliger te geven dan 

te ontvangen. “ Maar uit het liedje blijkt dat het omgekeerde ook waar 

is. Je kan iemand geen groter plezier doen dan een geschenk van 

hem of haar in dankbaarheid te ontvangen. Hieronder zowel de 

Nederlandse vertaling als de het Engelse origineel omdat het laatste 

eigenlijk onvertaalbaar mooi is. 

 

Given to. 

I never feel more given to 

then when you take from me. 

To receive with grace 
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is the greatest giving. 

When you give to me 

I give you my receiving. 

When you take from me  

I feel so given to. 

 

Nooit ervaar ik een groter geschenk 

dan wanneer je wilt ontvangen 

Als je mijn vreugde herkent 

waarmee ik aan je geef. 

En je weet dat ik niet geef 

om iets van je terug te krijgen 

maar omwille van de liefde die ik voor je voel. 

Dankbaar iets ontvangen is wellicht de grootste gift. 

Geven en ontvangen  

ik kan ze niet scheiden. 

Als jij geeft 

geef ik aan jou mijn ontvangen. 

Als jij van mij wilt ontvangen,dan 

ervaar ik dat als een groots geschenk. 

Lied uit het album “Given to “(1978) Van Ruth Bebermeyer          

 

 

 

In memoriam 

Wij gedenken broeder Johan Maarten Snijders. Hij woonde op 

Rondeel 27 Hij overleed op 2 februari 2013 in de leeftijd van 78 jaar.  

We wensen zijn echtgenote mevr. Acampo Gods Nabijheid toe   

 

Vriendelijke groet, Ds. Dick van der Vaart 
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Vrouwen in de bijbel – Rebekka. 
 

In de afgelopen jaren heeft u, lezer, meerdere malen artikelen van mij 

in het Klankbord kunnen lezen. Eerst een serie over ‘Planten in de 

bijbel’ en later een serie over de ‘Psalmen’. 

Nu richt ik mij op “Vrouwen in de bijbel’. Het worden geen 

theologische verhandelingen of diepzinnige theorieën. Het is gewoon  

interessant om je te verdiepen in de leefwijze van deze vrouwen. Niet 

dat er in wezen veel is veranderd, want ook in die tijd was de vrouw, 

lees moeder, de spil waar het om draaide in huishouden en gezin. 

Maar een aantal vrouwen vragen om extra aandacht. Daar wordt in de 

bijbel wat uitvoeriger over gesproken en aangevuld met Joodse 

legenden wordt een prachtig beeld gegeven over de dagelijkse gang. 

 

Neem nu Rebekka. Vrouw van Isaac, moeder van Jacob en Ezau. 

Ze was de dochter van een rijke kudde-eigenaar, koning Haran uit 

Mesopotamië, het geboorteland van Abraham. 

Abraham zocht een vrouw voor zijn zoon Isaac het liefste uit zijn eigen 

land. Daarom stuurde hij zijn rentmeester Eliëzer om een vrouw te 

zoeken. Het verhaal gaat dat hij Rebekka ontmoette bij de waterput 

en wist dat zij de vrouw moest zijn.  

Hij overlaadde Rebekka met sieraden van goud en zilver.  

Het is de eerste keer in de bijbel dat er over sieraden wordt 

gesproken, een neusring en armbanden. 

Er zijn verschillende schattingen gemaakt over de hoeveelheid goud. 

Waarschijnlijk was het gewicht van het hoofdsieraad 4 gram goud en 

van de armbanden, ieder minimaal 80 gram goud. Het was de eerste 

aanbetaling van de bruidsschat. 

 

De Romeinse wetenschapper Plinius, die eeuwen daarna leefde (ong. 

70 na Chr.), en het boek ‘Naturalis historia’ heeft geschreven over alle  
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gangbare zaken van die tijd, maakte de volgende opmerking: ‘De 

ergste misdaad tegen de mensheid beging hij die als eerste goud aan 

zijn vingers stak’. Wie dit deed, vermeldt de geschiedenis niet. Hij 

deed zijn uitspraak, omdat hij vond dat het graven in de grond, stelen 

van de aarde was. ‘Is het oppervlak van de aarde niet vrijgevig 

genoeg? Hoe gelukkig zou de mensheid niet zijn als het slechts zou 

hunkeren naar wat aan het aardoppervlak wordt aangetroffen, kortom 

slechts naar datgene wat binnen handbereik ligt’. 

Dit laatste is iets om over na te denken. 

 

Rebekka zou 14 jaar geweest zijn toen Isaac haar als vrouw nam, ze 

bleef 20 jaar kinderloos en had de hoop op kinderen eigenlijk al 

opgegeven. 

Daarna baarde ze een ongelijke tweeling na een zeer moeilijke 

zwangerschap. 

Een legende vertelt dat de twee broers al in de moederschoot met 

elkaar vochten en Rebekka veel pijn had. Wanneer ze zich in de buurt 

van tempelgoden bevond, dan bewoog Ezau in haar schoot, maar 

was ze in de buurt van de synagoge, dan bewoog Jacob. Na hun 

geboorte ging de strijd tussen de broers verder. 

 

Rebekka had sterke karaktereigenschappen, ze had moed, je land 

verlaten en wegtrekken naar een onbekende man. Ze was 

vastberaden en krachtdadig, tenslotte liet ze Jacob het 

eerstgeboorterecht van Ezau aftroggelen en ze  had de wil om de 

gevolgen van haar daden op zich te nemen. 

 

Adrie Plantinga 

  

Bron: De bijbel, Genesis. Haag: Vrouwen in de bijbel 

Feinberg: Vrouwen in de tijd van de bijbel, Plinius: Naturalis historia 
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SENIORENGROEP 

 

 

Na een welkomstwoord van voorzitter Frans 
de Waal en een korte introductie van Kees 
Nickel, onze gastspreker, over de PCOB-
Uden, begonnen we vorige maand onze 
senioren-middag met beelden van het 
Joegoslavië uit de tijd van Tito. 
De heer Nickel, vergezeld van zijn vrouw, liet 
hierna een film zien over Kroatië.  

 

Ruim 55 bezoekers genoten bijna ademloos van de presentaties. De 
beelden gaven een voortreffelijke sfeer weer, waren voorzien van 
prachtige achtergrondmuziek en een stukje ´privé´. Alles bij elkaar 
maakte dit een mooi geheel. Na een dankwoord van Bea Wadners 
aan onze gastspreker konden we terugzien op een bijzonder 
geslaagde middag! 
 

Onze volgende bijeenkomst zal in het teken staan van de Gerechts-
deurwaarder. De heer G. van Druten, die ruim 40 jaar 
als Gerechtsdeurwaarder in Veghel heeft gewerkt, zal op 
19 maart a.s. een presentatie geven over het worden en 
zijn van deurwaarder. 
Een niet onbelangrijk deel van zijn presentatie zal gaan 
over voorvallen uit de praktijk. Het belooft een 
interessante en leerzame middag te worden, omdat ook 
de taakvelden ‘incasso’ en ‘advies’ tot het werkterrein van de heer van 
Druten behoorden.  
 

Dus: Dinsdag, 19 maart a.s. van 14.00 – 16.00 uur in de 

Schakel, achter de Protestantse Kerk te Veghel een middag 

over de Gerechtsdeurwaarder. Vooraf en in de pauze 

schenken we koffie en thee. Voor de kosten vragen we een 

kleine bijdrage van € 2,- per persoon. Introducés zijn van harte 

welkom.                                 De Seniorengroep, nd Rien Wadners 
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Protestanten  Uden/Veghel van 

1648 tot 1822. 
 

Op 15 en 16 Mei 1648 had in het raadhuis van 
Munster de ondertekening en eedaflegging op de 

vrede van Munster plaats. Dit was het einde van de 80-jarige oorlog. 
In de akte werd bepaald dat de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden zijn veroveringen mocht behouden, waartoe ook Staats 
Brabant behoorde.  
Van 21 Juli t/m 21 December 1648 kwamen afgevaardigden van de 
Zeven Verenigde 
Nederlanden bij elkaar 
met het doel: 
“Om de lang gewenste 

reformatie van de 
gehele Meijerij van          

’s-Hertogenbosch bij 
de hant te nemen”. 

Veghel lag in de 
Meierij van Den Bosch 
en daar werd het 
protestantisme 
staatsgodsdienst. Dat 
gold niet voor Uden dat in het Land van Ravenstein lag dat onder de 
Hertog van Neuburg viel. 
In de 17e eeuw domineerde de kerk het kleine dorp Veghel. Deze kerk 
was nu voor de Gereformeerden, zoals de protestanten toen werden 
genoemd. Daar gingen toen 7 Gereformeerden (6 uit Uden en 1 uit 
Veghel) ter kerke in een klein deel van de kerk. Het overige deel van 
de kerk werd gebruikt voor de gemeente brandspuiten en tijdelijk ook 
door een kuiperij. 
Dominee Plancius werd 28 Oktober 1648 in het ambt bevestigd, maar 
in 1649 vertrok hij en werd opgevolgd door ds. van Laren, die in 1651 
vertrok. Dominee Johannes van Broekhuizen uit Oerle werd op 18 
Februari 1652 bevestigd. Hij is de opbouw van de gemeente gestart.  
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Hij verzocht de classis Kempo Peellandia in 1663 toestemming om 
een kerkenraad te vormen. Na verkregen toestemming werd op 24 
April een vergadering van ledematen, te weten de ‘manspersonen’, 
belegd. En zo werden twee ouderlingen en twee diakenen benoemd. 
 
In de 17e en 18e eeuw waren er veel problemen met de paapsen, 
zoals de Katholieken toen genoemd werden. Met tromgeroffel en 
trompetgeschal werden de diensten verstoord door de gilden. 
In de kerkenraadsverslagen uit die tijd staan interessante zaken o.a. 
dat ‘zondaars’ de toegang tot het Avondmaal werd ontzegd, dat was 
een strafmaatregel. Zo lezen we in 1773 dat Catharina Hijnsbergen 
die straf kreeg opgelegd, vanwege: 
“Zij was bezwangerd door een paepsgetrouwd  persoon dewelke zich 

uitgaf voor medisch doctor”. 
 
En in 1788 over Jacobus van Eijmeren en zijn vrouw, omdat: 

“Zijn onkuis gedrag waaraan hij zich reeds voor den trouw heeft 
schuldig gemaakt, zoals bij den uitkomst is gebleken”. 

 
Maar ook lezen we: 

“Ook de bezorging van wijn en brood bij het avondmaal, wordt voor 
het vervolg aan de predikant opgedragen, onder dien verstande, dat 
deze telkens wanneer zulks nodig is, een kwart anker witte wijn voor 

rekening van het kerkfonds zal bestellen”. 
 
Een kwart anker witte wijn komt overeen met 11 flessen witte wijn. Ik 
heb geprobeerd een verklaring te krijgen waarom WITTE wijn? Ook 
predikanten heb ik die vraag voorgelegd, maar helaas….. 
Weet U het? Laat het mij weten! 
 
In 1798 is er een staatsregeling waarin teruggave van kerken in heel 
de Bataafse Republiek is geregeld. Het was een doorn in het oog van 
de Katholieken dat er zo’n 30 personen van de Gereformeerden in 
hun kerk diensten hielden. Zij telden 2985 zielen tegenover 85 
protestanten! 
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6 Juni 1801 besluit de 1e kamer: 
“Dat het kerkgebouw zal overgaan en ten allen tijde blijven onder de 

bezitting, behering en het speciaal onderhoud van het Rooms 
Katholieke kerkgenootschap”. 

 
De Roomsen maakten er geen gebruik van. In 1809 neemt koning 
Lodewijk eenzelfde besluit en zegde een bijdrage van 7.000 gulden 
toe voor een nieuw te bouwen kerk. Toen de Roomsen een rekest 
aan de koning stuurden omdat het allemaal te lang duurde, reageerde 
ds. Potholt van Dorp met een uitgebreid schrijven. In een schets zette 
hij het gebruik van de kerk uiteen. 
In 1821 startte de bouw en in 1822 werd het kerkje in gebruik 
genomen. 

                                                                                             Bob Wielick 
 

PCOB 25 jaar. 
  
Op vrijdag 15 maart 2013 viert de afdeling PCOB Uden haar 25 jarig 
bestaan. Hoewel het een vereniging  voor ouderen is wordt op die dag 
het jubileumfeest met veel enthousiasme en een goed programma 
gevierd.  Het feest vindt plaats in het Protestants Centrum in Uden. 
 
Drie leden zijn vanaf het begin van deze afdeling nog in leven.  
Zoals bekend is de PCOB Uden een onderdeel van een landelijke 
organisatie, die zich inzet om de belangen van de ouderen in een zo 
breed mogelijke opzet te vertegenwoordigen. Ook lokaal blaast de 
afdeling een belangrijk deuntje  mee. Via vertegenwoordiging in de 
SBU worden de belangen van onze ouderen zo veel mogelijk 
gediend.  
 
Daar Veghel geen eigen PCOB afdeling heeft zijn enkele leden van 
onze kerk in Veghel  ook lid in Uden. Gezien de verregaande 
kerkelijke samenwerking zou het leuk zijn dat ook vanuit Veghel meer 
leden zich aanmelden. U bent van harte welkom en u zult  het zeker 
naar uw zin hebben bij ons. 

Namens PCOB Uden,  Hans Schilder. 
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Paasgroetenactie 2013 
 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden 
ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in Nederlandse 
gevangenissen. De kaarten worden verzonden naar het 
gevangenispastoraat van de verschillende gevangenissen. Zij 
verdelen de kaarten. 
 
Gedetineerden stellen de paaskaarten over het algemeen zeer op 
prijs, laten justitiepastores weten. “Gedetineerden horen vaak dat de 
maatschappij een gevangenis als het afvoerputje van de samenleving 
ziet. De paasgroetenactie laat zien dat er ook op een andere manier 
aan hen gedacht wordt”. 
 
Paasliederen uit het Liedboek voor de Kerken zijn populair als 
boodschap. Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat, maar 
des te meer als iemand ook nog de moeite heeft genomen om er een 
persoonlijke noot bij te schrijven. Het kan zijn dat het voor u als 
afzender een wat onpersoonlijke zaak lijkt, omdat u niet weet aan wie 
u de kaart stuurt. Dat heeft te maken met de privacy. Maar uit reacties 
blijkt wel dat uw groet toch zeer gewaardeerd wordt en dat het 
gedetineerden goed doet als mensen door zo'n kaart met een 
bemoedigend woord, hen een hart onder de riem willen steken. 
 
Ook wij in Uden en Veghel doen mee aan de Paasgroetenactie. Wij 
hebben als diaconie besloten om zelf geen kaarten aan te schaffen, 
omdat in het verleden vele gemeenteleden aangegeven hebben een 
zelf uitgekozen kaart te willen versturen. U kunt dan een persoonlijke 
tekst/groet op uw kaart zetten. Zo geeft u met deze Paasgroet de 
boodschap van Pasen door. Als u aan deze actie mee wilt doen, dan 
kunt u op zondag 10 en 17 maart één of meerdere adressen van 
gedetineerden meenemen. Belangrijk is dat u géén adres en/of 
woonplaats van uzelf vermeldt! Wel uw naam, dat is wel zo hartelijk. 
Wilt u meer weten over de actie, www.kerkinactie.nl/paasgroeten.  
Wij hopen dat er veel Paasgroeten worden verstuurd! 
Diaconie Uden/Veghel 
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Bij verlies van uw partner…… 
 

Bij het maatschappelijk werk van Aanzet begint een nieuwe 

rouwverwerkingsgroep waarin je op je eigen manier leert het verdriet 

en gemis een plaats te geven. De eerste bijeenkomst is op 

woensdagavond 20 maart van 19.00 tot 21.00 uur bij Aanzet, de 

Misse 46 in Uden.  

Er zijn 11 bijeenkomsten op de woensdagavond. De groep wordt 

begeleid door twee maatschappelijk werkers.  

Als je partner je ontvalt verkeer je de eerste tijd in een soort roes. 

Misschien functioneer je op de automatische piloot. Je regelt wat 

geregeld moet worden en hebt het idee dat het allemaal niet waar is. 

Dan besef je dat het voor altijd is. Allerlei gevoelens bestormen je: 

wanhoop, boosheid, verdriet, schuld en machteloosheid. En vooral 

leegte en gemis. Je reageert instinctief: je wordt passief of je verliest 

je in je werk. Of je blijft hangen in  herinneringen of zegt dat het 

allemaal wel meevalt.  

Je omgeving is er vaak sneller klaar mee dan jijzelf.  Want ‘het leven 

gaat door’ en 'de tijd heelt alle wonden’. Makkelijk gezegd. Je stoort je 

er misschien wel aan. Het gevaar bestaat dat je niet meer goed met je 

omgeving communiceert en in een neerwaartse spiraal terecht komt. 

Misschien dat mensen zelfs wegblijven. Door te praten met lotgenoten 

leer je dat je niet alleen staat in je verdriet.  

Na aanmelding voor de Rouwgroep krijgt u een kennismakings-

gesprek. Daarna besluit u of dit een goede keuze voor u is.  

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.  

 

Informatie en aanmelden kan bij  Cocky van Ravensteijn-van Oers en 

Simone Hendriks  via 0413-253900. 

Op onze website leest u meer: www.aanzet.nu 
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Een nieuw Liedboek verschijnt! 
 

Precies veertig jaar na het ‘Liedboek voor de kerken’ verschijnt op 25 
mei 2013 het nieuwe ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’.  
In veel opzichten zal het nieuwe Liedboek anders zijn dan het oude 
en zal bestaan uit ruim 1100 liederen.  
 
Wat zal er anders zijn?  
Het nieuwe Liedboek krijgt een veel bredere opzet dan het huidige. 
Een redactieteam met werkgroepen (zo’n honderd vrijwilligers!) heeft 
een selectie gemaakt.  
Om het selectieproces enigszins te kunnen sturen, zijn er acht 
'aandachtsvelden' te onderscheiden: 
 
1. Psalmen: 
De 'Psalmberijming 1967' (de 150 psalmen zoals wij deze nu kennen) 
wordt integraal opgenomen in het nieuwe Liedboek. Daarnaast zullen 
er ook andere berijmde en onberijmde psalmen worden gekozen. Bij 
de onberijmde psalmen moet men vooral denken aan de 
'antwoordpsalmen' zoals deze bijvoorbeeld in Gezangen voor Liturgie 
zijn te vinden. 
 
2. Gezangen in het Liedboek: 
Uit de gezangen die in het huidige Liedboek is een ruime keuze 
gemaakt. In deze liederen komt de traditie tot ons en zo blijft de kerk  
 
van de 21e eeuw verbonden met hen die door de eeuwen heen 
zingend zijn voorgegaan. Naast oude liederen moeten we dan ook 
vooral denken aan liederen die ontstaan zijn in de jaren 50 en 60 van 
de vorige eeuw en inmiddels tot de 'klassiekers' van het Nederlandse 
kerklied zijn gaan behoren. 
 
3. Nieuwe Nederlandse liederen: 
Na de verschijning van het Liedboek is de ontwikkeling van nieuwe 
kerkliederen in Nederland doorgegaan. Daarbij is een grote 
verscheidenheid aan stijlen ontstaan, passend bij de pluriformiteit van  
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de kerken. Deze liederen zijn verzameld in liedbundels van 
kerkgenootschappen (zoals Gezangen voor Liturgie en Oud-Katholiek 
Gezangboek) maar ook in andere verzamelingen (zoals Tussentijds, 
Zingend Geloven, Evangelische Liedbundel) en in bundels met 
liederen van één dichter (zoals Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, 
André Troost).  
 
4. Nieuwe buitenlandse liederen: 
Hierbij valt te denken aan liederen uit recent verschenen 
gezangboeken in het buitenland (zoals Duitsland, Zwitserland, 
Schotland en de Scandinavische landen), maar ook aan liederen uit 
Taizé en Iona. 
 
5. Kinder-, jeugd- en tienerliederen: 
Het ontbreken van deze liederen in het Liedboek wordt allang als een 
gemis ervaren. Er zal een eigen repertoire van dergelijke liederen 
worden opgenomen. Deze liederen moeten een zodanig niveau 
hebben dat zij door de hele geloofsgemeenschap kunnen worden 
meegezongen zonder dat iemand zich tekort gedaan voelt. Hierbij 
moet worden gedacht aan liederen uit de bundels “Alles wordt nieuw” 
van Hanna Lam en Wim ter Burg en de bundel “Zitten of opstaan”. 
 
6. Liturgische gezangen: 
De liturgische praktijk van onze tijd vraagt om te zingen varianten voor 
vaste elementen uit de orde van dienst (gezongen drempelgebeden, 
acclamaties, tafelgebeden, etc.). Maar ook moet men denken aan wat 
in de huiskring gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij de 
groothuisbezoeken.  
 
7. Overige zangvormen: 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan canons en kernverzen (een 
toonzetting van een enkel bijbelvers dat op allerlei manieren 
zelfstandig gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als refrein bij een 
gesproken tekst). Het zijn zangvormen die de eredienst en andere 
bijeenkomsten kunnen verlevendigen.  
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8. Gebeden en teksten voor meditatie: 
Het nieuwe Liedboek is ook bedoeld als persoonlijk meditatieboek 
voor gebruik thuis. Meditatieve teksten en gebedsteksten kunnen, 
naast liederen, ook een belangrijke functie vervullen in het pastoraat. 
In de Nederlandse traditie is een Liedboek nagenoeg uitsluitend 
bestemd geweest voor gebruik in de eredienst. In een nieuw Liedboek 
zullen ook meditatieve teksten worden opgenomen in verband met de 
toegenomen behoefte daaraan voor het persoonlijke geloofsleven. 
  

Aanbieding. 
Op zaterdag 25 mei 2013 zal de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het 
Kerklied) het nieuwe Liedboek aanbieden aan de kerken die haar de 
opdracht tot samenstelling hebben gegeven. Dat wordt een feestelijke 
dag in Monnickendam, met na het officiële moment (alleen al door het 
vele zingen ook heel feestelijk!) een uitgebreid en veelkleurig 
feestprogramma op allerlei locaties in het centrum van het 
IJsselmeerstadje.  
De ISK is een breed samenwerkingsverband. Naast de protestanten 
(hervormden, gereformeerden en lutheranen) die met de 
doopsgezinden en remonstranten aanvankelijk de ISK vormden, 
hebben zich de laatste jaren ook de gereformeerden-vrijgemaakt, de 
Nederlands gereformeerden, de vrijzinnig protestanten en vanuit 
België de protestanten en lutheranen aangesloten.  
Hiermee wordt aangegeven dat het nieuwe Liedboek niet maar van 
één kerk is.  
 
Tot slot. 
Er staat kerkelijk en gelovig Nederland iets moois te wachten.  
In de diverse bijeenkomsten die in het land zijn gehouden, en uit de 
discussies in de media, wordt benadrukt dat je je als plaatselijke 
organisten, kerkgroep erediensten en predikanten moet afvragen “Wat 
willen en kunnen wij?”. Niet alles in het nieuwe Liedboek zal door 
iedere gemeente gebruikt kunnen worden. 
Maar vast staat wel dat er ook voor de Protestantse Kerk 
Uden/Veghel een schat aan nieuw materiaal beschikbaar is gekomen  
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en aan ons is de uitdaging om dat, met de middelen die ons ter 
beschikking staan, tot ons te nemen. 
 
 
Bovenstaand is een samenvatting van allerlei publicaties in de media 
die verschenen zijn rondom het nieuwe Liedboek. 

Wim van Hoek 
 

 
 
Betaling Klankbord 
 
Enige tijd na aanvang van het nieuwe abonnementsjaar doen we als 
redactie weer een beroep op u  om een financiële bijdrage te leveren 
aan het verschijnen en verspreiden van het Klankbord. Het aantal 
betalende lezers is tot op dit moment nog erg laag! 
 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen we de prijs laag houden 
en blijft de minimale bijdrage net als voorgaande jaren op € 6,00.  
 
Als u niet langer dit Klankbord in de bus wilt krijgen, laat het ons dan 
a.u.b. weten, zodat we geen onnodige onkosten maken bij het 
produceren van de kerkinformatie, maar ook onze vrijwilligers niet 
onnodig bij u langs laten lopen. Een deel van de informatie is 
natuurlijk te vinden op de website: www.sowkerk-uv.nl 
 
U kunt uw bijdrage voor dit kerkblad voor 2013 overmaken als u 
verdere toezending van het Klankbord op prijs stelt. Uw bijdrage kan 
gestort worden op  
INGrekening 2777154 t.n.v. hr. W. Oosten en/of hr. R.D. Wadners. 
 

Namens de redactie van het Klankbord, 
Wiebe Oosten. 
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Daar word je niet vrolijk van ………. 
 
Op 1 juli keek ik rond tijdens de dienst in Veghel . Het aantal mensen 
zonder grijs hoofd was niet groot .Ik dacht : “Wie van de aanwezigen 
kan over 10 jaar hier nog zitten”. De mogelijkheden in en van onze 
gemeente wordt bepaald door de inzet van mensen . 
Een groot deel van de actievelingen hebben grijze hoofden. Als de 
huidige dragers ( leeftijd 70 – 80 jaar ) van het kosterwerk , de 
geluidsinstallatie , het schoonhouden gebouw , de tuin , enz . niet 
meer kunnen;  wat dan?  
(Mijn blik betreffende het hierboven gestelde beperkt in deze zich 
veiligheidshalve tot Uden.) 
Zijn er dan andere vrijwilligers beschikbaar of moet er personeel 
ingehuurd worden ?? 
Toen zat ik ineens op het financiële spoor.  
Ik vermoed dat de financiële bijdrage voor ons kerkelijk 
huishoudboekje voor een groot deel komt van de grijze hoofden. Zij 
dragen waarschijnlijk ook hoofdelijk het meeste bij. Doordenkend: 
“Wie van de aanwezigen is over 10 jaar nog beschikbaar voor de 
financiële instandhouding van onze gemeente? 
Daar werd ik niet vrolijk van. 
Eerste vereiste voor pastorale zorg en ondersteuning van de 
lekenpredikers is een predikant .Dat is niet in te huren of uit te 
besteden. Beschikking over passend onroerend goed is eenvoudiger 
en flexibeler te regelen . 
Het lijkt mij een goede zaak dat de kerkrentmeesters een overzicht 
aanleggen van de vrijwillige bijdrage in relatie met de leeftijd van de 
gever . 
Ik geloof dat daarmee een betere prognose voor financiën van onze 
gemeente wordt verkregen , dan de normale statistische financiële 
benadering met gegevens uit het verleden . Dit is naar mijn mening 
nodig om tijdig het beleid inzake de behoefte aan onroerend goed aan 
te passen . Ik zie nog wel toekomst voor het kerkje met het engeltje 
voor onze gemeente. 

D.Schoenmaker 
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Hallo allemaal, 
 
Deze keer beginnen we met een leuk nieuwtje: We gaan weer een 
activiteit voor iedereen organiseren en wel op zondagmiddag 16 
juni. We gaan met elkaar een GPS tocht lopen. Welke dat wordt, dat 
blijft nog even een verrassing. Binnenkort komen de posters weer in 
de kerken te hangen waarop je je aan kan melden. Aanmelden kan 
ook via de mail. 
Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar is de activiteit gratis. Van de 
volwassenen vragen we       € 2,00 per persoon. In het volgend 
Klankbord meer nieuw hierover. 
 
Pasen 
Het Paasfeest is zowel in de Oosterse als in de Westerse kerk het 
grootste feest van het jaar. Wij vieren met Pasen dat Jezus niet meer 
dood is maar leeft. Hij heeft de dood overwonnen. 
Dat heet: "De Verrijzenis"  
De verrijzenis van Jezus is de grootste waarheid van ons geloof in 
Jezus. 
 
Kindernevendienst: 
Het is alweer bijna Pasen. Met de kindernevendienst hebben we de 
afgelopen weken veel verhalen over David gehoord. We zijn samen 
met Jacobien Stam, stamboomonderzoekster, op zoek gegaan naar 
kenmerken waarin David en Jezus op elkaar lijken. Ze zijn immers 
(verre) familie van elkaar en net zoals wij eigenschappen hebben van 
onze papa’s, mama’s, opa’s of oma’s, zo leek ook Jezus op zijn over-, 
over-, overgrootvader David. Zo konden ze allebei goed troosten,  
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hielden ze van andere mensen, ook als die niet aardig waren tegen 
hen en gingen ze vaak bidden. 
Met Palmpasen maken we weer mooie palmpaastakken, dat is altijd 
een van de leukste kindernevendiensten van het jaar, dus kom 
allemaal! 
Met Pasen sluiten we het project af en vieren we de opstanding van 
Jezus. 
 

Gebedje bij het donkere kruis:  

Dit is een donker kruis, God. 
Er is zoveel verdriet op de wereld, 
we zijn er stil van. 
Er is pijn, angst, eenzaamheid. 
Er gebeuren ongelukken, mensen maken ruzie,  
mensen zijn ziek, 
of gaan dood. 
Er is zinloos geweld, oorlog en honger. 
Er zijn mensen die geen huis hebben, die moesten 
vluchten uit hun land, en daardoor elkaar zijn kwijtgeraakt. 
Soms voelen we dat ineens heel duidelijk. 
Weet U wat we zouden willen, God? 
dat dat allemaal niet bestond! 
Dat het moeilijke donkere kruis zou verdwijnen, 
en dat alles goed en blij en vrolijk was 
op de wereld.  

Amen.  
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Tienerkerk:  
Noteer in je agenda vast de volgende datum: 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. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd.   
Ria de Ruiter: Telefoon 0413 254937 
E mail riaderuiter2@gmail.com 

 

 


