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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(juni-juli-augustus 2013) 
44e jaargang, nummer 4 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 17 aug 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 3 augustus 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo. 23 juni   10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart 
zo.    30 juni   Gezamenlijke dienst Veghel  
zo.    07 juli    10.00 u. ds. J.G.B Janssen (Heusden) 
zo.    14 juli    Gezamenlijke dienst Veghel 
zo.    21 juli    10.00 u mw. L. Oosten 
zo.    28 juli    Gezamenlijke dienst Veghel 
zo.    04 aug   10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart  (Avondmaal) 
zo.    11 aug   Gezamenlijke dienst Veghel 
 
 

                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo. 23 juni   10.00 u. dhr. Boers 
zo.    30 juni   10.00 u. ds B.Zoodsma (Eindhoven) 
zo.    07 juli    Gezamenlijke dienst Uden 
zo.    14 juli    10.00 u. ds. H.Veltkamp (Zaltbommel) 
zo.    21 juli    Gezamenlijke dienst Uden 
zo.    28 juli    10.00 u. ds H.Veltkamp (Zaltbommel) 
zo.    04 aug   Gezamenlijke dienst Uden 
zo.    11 aug   10.00 u. ds. D.R. vd  Vaart 
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Van de redactie ………… 
 
 
 
 
 
 
Alweer het laatste nummer voor de grote vakantie. Natuurlijk in dit 
nummer de vaste bijdrage van onze dominee Dick van der Vaart. 
Verder een bijdrage over de protestantse kerk van Erp en de vrouw uit 
de bijbel die dit keer wordt belicht is Hagar. 
 
Hulpdienst Diakonie Veghel, Kerkgroep Jeugd  en de Seniorengroep 
zijn de onderwerpen die dit seizoen gaan afronden. U leest het, voor 
elk wat wils. 
 
Rest mij alleen nog maar iedereen een fijne zomervakantie toe te 
wensen. Iedereen, voor de mensen die op pad gaan maar zeker ook 
voor hen die thuis blijven.  
 
 
Namens de redactie, 
 

Bram van der Vijver 
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Mededelingen  

ds. Dick vd Vaart  

 
 

 

 

 

 

 

 

“Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. 

Zij gaat in alle nood door heel het leven heen.“ 

Gezang 223: 2 

 

 

Zoals je slechts van een mens in zijn totaliteit kunt houden, inclusief 

zijn minder leuke kanten, zo kun je ook het leven slechts in zijn 

totaliteit omarmen. En het leven vieren impliceert ook ruimte geven 

aan pijn en  verdriet. Waar deze verdrongen worden kan niet werkelijk 

worden gevierd. Daarom schrijft Henri Nouwen : 

 

“Misschien is de voornaamste taak van de pastor (en dat zijn wij allen 

-DvdV) wel te voorkomen dat mensen om verkeerde redenen lijden. 

Veel mensen lijden omdat zij hun leven gebouwd hebben op de 

verkeerde veronderstelling. De veronderstelling namelijk dat er geen 

angst, of eenzaamheid, geen verwarring of twijfel hoort te zijn. Maar 

men kan alleen creatief met dit lijden omgaan als het begrepen wordt 

als een verwonding die eigen is aan onze menselijke conditie.  
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Daarom is de christelijke dienstbaarheid een zeer confronterende 

dienst. Ze staat mensen niet toe om met de illusie van onsterfelijkheid 

en gezondheid te leven. Ze blijft de ander er aan herinneren dat hij 

sterfelijk en gebrekkig is, maar ook dat met de erkenning van deze 

situatie de bevrijding begint.“ 

                                                                                                                         

Helen blz. 310 

“Wie samen met anderen lijden onder ogen durft te zien deelt 

zijn/haar smart en ervaart dat gedeelde smart halve smart is. En 

daarna kan vreugde worden gedeeld die daardoor verdubbeld wordt.” 

 

Nouwen. blz,. 311 

“Door het delen van de pijn wordt diezelfde pijn getransformeerd van 

uiting van wanhoop tot teken van hoop.“ 

 

Mieke Bouma schrijft in haar boek “De held in je eigen verhaal“ 

(blz.148) 

“In The Lord of the Rings“ (The return of the king) zit een mooie scene 

waarin de elfenprinses Arwen tijdens de vlucht naar een oord waar ze 

onsterfelijk kan blijven, een licht op haar ziet afkomen. Dan krijgt ze 

een visioen van de zoon die ze met haar geliefde zou kunnen krijgen 

als ze niét vlucht. Ze ziet het ineens en spoort haar paard aan om 

terug te keren, om te leven, om lief te hebben en uiteindelijk gewoon 

te sterven.”  

 

Ze kiest voor het leven zoals het is: met vreugde en verdriet, 

welgevallen en pijn omdat ze in dit onvolmaakte leven lief kan 

hebben. In het volmaakte leven waar ze onsterfelijk zou zijn is de 

liefde niet mogelijk. 
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Dit doet me sterk denken aan de  Christushymne in Filipenzen 2: 

 

“Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die 

de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast maar 

deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd 

gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich 

vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. 

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken 

die alle naam te boven gaat opdat in naam van Jezus elke knie zich 

zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde en elke tong 

zal belijden: “Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader.“ 

 

Jezus zag af van de hemelse volmaaktheid en koos er bewust voor 

om als mens het leven (en dus vreugde én verdriet, geboorte én 

dood)  te delen met medemensen. Volgens de hymne vindt de mens 

hierin zijn  diepste / hoogste bestemming (naam) . 

 

In het christelijke geloof gaat deze totale aanvaarding van het leven 

gepaard aan de hoop op verlossing van het lijden, zo mooi verbeeld in 

het visioen van Openbaring 21, waarin God Zelf uit de hemel 

neerdaalt en onder de mensen komt wonen en alle tranen van hun 

ogen zal afwissen en de dood niet meer zal zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht en geen pijn. 

 

Van wezenlijk belang is het evenwicht tussen aanvaarding van het 

leven met zijn pijn en de hoop op verlossing van de pijn. Wie alleen 

maar hoopt op verlossing dreigt het lijden te ontkennen en kan 

daardoor het  leven niet vieren en niet liefhebben (=delen van vreugde 

en pijn). Maar wanneer de hoop op uiteindelijke verlossing wegvalt, 

dreigt de wanhoop, wanneer het lijden te groot wordt. “Weiger de 

wanhoop“ zei Ton Lathouwers in een interview. En hij citeert in zijn  
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boek “Meer dan een mens kan doen“ op blz. 148 woorden van de 

filosoof Nietszche (die niet zo ongelovig was als oppervlakkig gezien 

het geval lijkt -DvdV : 

 

“Ja, één keer heb ik het Zarathustra in alle duidelijkheid laten 

uitspreken: dat het gaat om de verlossing van het hele verleden, van 

alles en iedereen. En dat het zelfs daar niet mee eindigt: neen, dat het 

nog dieper gaat, n.l. ook om de rechtvaardiging van alles wat geweest 

is. Dat is rechtvaardiging buiten en boven ons begrip. Wij weten er 

geen raad mee, met die rechtvaardiging van het verleden inclusief al 

zijn verschrikkingen.“ 

 

Of zoals de mystica, Julian van Norwich het zo prachtig zei: 

 

“ All shall be well , all will be well, all matter of things shall be well.“ 

(Alles komt goed, alles zal goed komen, alles zal zeker goed komen.)  

 

Kerkdiensten 

Van zondag 30 juni  t/m zondag 1 september volgen we het 

zomerrooster. Dit betekent dat we om en om kerken in Veghel en in 

Uden. Kijk s.v.p. in het Klankbord of op de website waar de dienst 

wordt gehouden. 

 

Avondmaaldienst 

Op zondag 4 augustus vieren we avondmaal in de kring in Uden. 

 

Startzondag op 1 september in Uden 

Dit zal ook een doopdienst zijn. 
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In memoriam Willem Sloff 

Op 23 april overleed in de leeftijd van 92 jaar Willem Sloff. Dit jaar 

zouden hij en zijn vrouw Annie 60 jaar getrouwd zijn. Willem Sloff was 

een honkvast man. Meer dan 80 jaar woonde hij in het huis in 

Schiebroek waar hij ook geboren werd. Hij had daar willen blijven tot 

zijn dood. Maar toen hij acht jaar geleden merkte dat zijn geestelijke 

vermogens achteruit gingen stelde hij zelf voor aan zijn vrouw om 

naar Uden te verhuizen zodat ze in de buurt van dochter Marijke, 

schoonzoon Andre en klein- en achterkleinkinderen zouden komen te 

wonen. Ook voor Annie, die toen al 50 jaar het huis bewoonde,  geen 

gemakkelijke beslissing! Gastvrij werden ze in onze gemeente 

opgenomen. Nog vier jaar woonde hij met Annie aan de Pastoor 

Spieringsstraat. Daarna verduisterde zijn geest zozeer dat hij 

opgenomen moest worden in de Watersteeg. 

Willem Sloff was een getalenteerd technisch tekenaar en 

kunstschilder. Als technisch tekenaar liet hij zijn collega’s versteld 

staan over zijn vaardigheid om scheepsmotoren te tekenen in een 

zogenaamde “explosive view“ d.w.z. dat de verschillende onderdelen 

van een motor afzonderlijk getekend worden, maar de onderlinge 

samenhang toch zichtbaar blijft. Marijke heeft haar schilderstalent niet 

van een vreemde. Haar vader heeft haar leren kijken en leren 

schilderen. Als kind liet hij haar glas- en aardewerk natekenen. Hij 

was een zorgzame echtgenoot en vader. Hij ging er zelf niet veel op 

uit, maar stelde zijn huis gastvrij open voor iedereen die gewoon even 

langs wilde komen, ook voor mensen die tijdelijk onderdak behoefden. 

Meer dan een halve eeuw heeft hij de kerktelefoon verzorgd in 

Schiebroek. In de tijd dat de bandrecorders nog grote kasten waren 

met grote rollen geluidsband, fietste hij met dit gevaarte de gemeente 

rond om de mensen de dienst te kunnen laten  
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beluisteren. Iedere avond bad hij na de maaltijd hardop een vrij 

gebed. 

 

Nooit vergat hij te bidden voor zijn kinderen en kleinkinderen: “Heer 

ontferm U over hen.“  De tekst op de rouwkaart, met een verwijzing 

naar zijn verduisterde geest, luidde: “Door een nacht , hoe zwart, hoe 

dicht voert Hij mij in ’t eeuwig licht.“ Op maandag 29 april hebben we 

afscheid van hem genomen in een dienst in onze kerk in Uden die 

werd geleid door mevr. Leonie van de Kruis, geestelijk verzorgster in 

de Watersteeg. We wensen zijn vrouw en kinderen sterkte bij het 

dragen van het verlies. 

 

Vrijwilligers gezocht voor gebedsviering ziekenhuis Bernhoven 

Ten behoeve van patiënten in het ziekenhuis Bernhoven verzorgt het 

team geestelijke verzorging op zondagmorgen om 10.15 uur een 

gebedsviering met uitreiking van de communie. Degenen voor wie dit 

aanbod aansluit bij hun gelovige levensbeschouwelijke achtergrond 

kunnen hieraan deelnemen. 

Deze vieringen zijn op de eerste verdieping in de vergaderruimte, 

gelegen naast het restaurant. Na afloop is er de mogelijkheid een 

kopje koffie te drinken. Voorgangers zijn de geestelijk verzorgers. 

Om dit mogelijk te maken is Bernhoven aangewezen op vrijwilligers, 

die worden ondergebracht in een aparte groep van de Stichting 

Vrijwilligers Bernhoven. Tot de taken behoren: de liturgische 

aankleding verzorgen, helpen  bij de koffie, assisteren als lector en/of 

het rondbrengen van de communie, patiënten vervoeren van en naar 

hun kamer, tijdens de viering zorgdragen voor het welzijn van de 

patiënten, vrijdagmiddag bij de patiënten opvragen wie van hen op 

zondag naar de viering zou willen worden gebracht en wie er de 

communie op de kamer zou willen ontvangen en het rooster van 

begeleidende koren maken. 
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Voor de taken rond en in de viering worden vrijwilligers verwacht 

tussen ong. 9.30 en 11.30 uur á 11.45 uur. Ook met mensen die 

slechts  één of twee keer in de maand zouden kunnen assisteren 

komt de stichting graag in contact. Belangstellenden kunnen zich 

wenden tot Theo Gallé, geestelijk verzorger, aanwezig op maandag 

en dinsdag de hele dag en vrijdagmorgen.  

Tel.: 40 12 32 of e-mail: t.galle@bernhoven.nl 

 

Vakantie predikant 

Van 30 juni t/m 28 juli hou ik mijn zomervakantie. We gaan met het 

hele gezin kamperen in Zeeland. Ik ben al boeken aan het 

verzamelen.  

Voor dringende pastorale zaken kunt u zich dan wenden tot mevr. 

Lies Oosten tel. 350695 

                                                                                                                                            

vriendelijke groet,   ds. Dick van der Vaart                                                                                                       

 

 

Dankwoord  
 

Dhr. en mevr. Teerink hebben om gezondheidsredenen hun 

werkzaamheden bij het in elkaar zetten en verdelen van het 

Klankbord in Veghel moeten overdragen aan Peter van den Broek.  

 

Als redactie willen wij hen heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange 

inzet.  

 

We bedanken hen voor de prettige manier van samenwerken en 

wensen hen veel sterkte toe in deze fase van hun leven. 

 

De redactie. 
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Hulpdienst Diakonie Veghel 
 

De Hulpdienst Diakonie Veghel is een project van nabije en kleine 

hulp aan mensen door vrijwilligers. De hulp wordt gegeven aan alle 

mensen van welk geloof of ras of kleur of status dan ook. De 

hulpdienst wordt georganiseerd vanuit de kerken van Veghel. 

 

Voor de bewoners van Veghel is door het verhuizen van het 

ziekenhuis naar Uden wel wat veranderd. Je kunt niet meer zo 

gemakkelijk “even” naar het ziekenhuis. Er is wel een goede 

busverbinding, maar dat kost veel tijd. 

Daarom wil ik de Veghelse hulpdienst – waar onze kerk ook aan 

deelneemt – onder jullie aandacht brengen. Er is een mogelijkheid de 

vervoersdienst van de hulpdienst in te schakelen. Die kan u naar het 

ziekenhuis rijden. U betaalt daarvoor een vergoeding van  

€ 0.30 per km (minimaal € 2.00). Parkeerkosten zijn altijd voor de 

hulpvrager. Bij langer wachten dan 15 minuten: € 0.65 per kwartier.  

 

Komt de chauffeur u ophalen voor de terugrit, dan wordt dit als een 

aparte rit berekend. 

 

Als u van de vervoersdienst gebruik wil maken, kunt u de hulpdienst 

op de volgende manier bereiken: tel: (0413) 35 22 32. Dit nummer is 

dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 11.00 uur en van 19.00 uur tot 

22.00 uur. U stelt uw vraag aan de telefonist(e) en deze zal u verder 

helpen. Zodra zij/hij het geregeld heeft, zal ze/hij u terugbellen en 

vertellen wanneer en door wie u wordt opgehaald. U dient wel aan te 

geven of u iemand mee neemt en/of u in het bezit bent van een 

rollator of rolstoel. 

 

Andere hulp die door de hulpdienst aangeboden wordt: 
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~ klussendienst, klusjes in en om huis; kleine reparaties en 

tuinonderhoud 

~ boodschappen doen, winkelen, medicijnen halen, bibliotheekboeken 

ruilen. 

Aanvraag hiervoor gaat op dezelfde manier als bij de vervoersdienst. 

 

Er wordt ook “een luisterend oor” aangeboden. Maar ik denk dat de 

aandacht voor de gemeenteleden van onze kerk in goede handen is 

bij onze eigen pastorale werkgroep. 

 

Bea Wadners en Hanneke van Beusekom.  

 

 

 

Nieuwe info-lijst 
 

 

In dit nieuwe nummer van het Klankbord vindt u in het midden een 

aangepaste info-lijst. Als u dit middenblad voorzichtig verwijdert bent u 

weer helemaal up to date qua bemensing van de diverse kerkgroepen 

en alle andere informatie. 

 

Namens de kerkenraad Lies Oosten-Bouman 
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De Protestantse kerk van Erp 
 

Erp ligt evenals Veghel in de Meierij en was na de 
Vrede van Munster in 1648 ook daar het 

protestantisme staatsgodsdienst. 
 

Omdat het aantal lidmaten in Erp te klein was om een predikant te 
behouden werd Erp bij Veghel gevoegd. Er waren al lang geen 
godsdienstige oefeningen meer gehouden en daarom richtten de 
‘mans’-leden van Erp een verzoek aan de koning om de diensten in 
ere te herstellen. Het verzoek werd24 Oktober 1840 toegestaan. Er 
zou in een deel van het notarishuis gekerkt worden, maar door het 
overlijden van de 
eigenaresse ging 
dat niet door. 
Een 
subsidieaanvraag 
werd in 1846 
afgewezen maar 
werd in 1855 wel 
goedgekeurd , het 
was een bedrag 
van 500 gulden. 
Op 26 September 
1857 werd de 
nieuwe kerk, die 
exclusief de 
inrichting, 4200 
gulden kostte, in gebruik genomen. 
 

In 1930 werd het gebouw met grond verkocht voor 250 gulden onder 
de conditie dat alle puin in Oktober 1931 opgeruimd moest zijn. 
De kansel-Bijbel ligt nu op de kansel in Veghel. Deze Bijbel is 
uitgegeven en gedrukt door: Wed. Joannes Elzevier, Leiden 1663. 
Inscriptie op het schutblad: 
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SENIORENGROEP 

 

 
 
“Een present exemplaar voor de kerk van Erp ontvangen van Dr. van 
Leeuwen te Culemborg, den 23e September 1855”. 
 

De gelovigen van Gemert gingen ook in Erp naar de kerk, waar ook 
een protestantse begraafplaats was. Deze begraafplaats is in 1972 
geruimd omdat deze niet meer werd gebruikt. Op de begraafplaats 
was ook jonkvrouw van Riemsdijk van Gemert begraven. Haar 
grafsteen is naar de tuinen van het kasteel te Gemert  gebracht en 
naast de steen van haar echtgenoot geplaatst.  Bob Wielick 
 

 

 

 

Geëmigreerd naar Eerde……. 
 

…dat was een uitspraak van een echte 

Veghelse die naar onze Seniorenmiddag 

op 30 mei jl was gekomen om te kijken en 

te luisteren naar Jan van Erp van 

‘Heemkundekring Vehchele’. 

 

Van Erp liet ons veel beelden zien van vroeger, gevolgd door 

opnames van hoe het er tegenwoordig uitziet. Vooral dit laatste was 

voor de ‘import mensen’ herkenbaar. Het was veelal voor de geboren 

en getogen Veghelse mensen, die hier op af waren gekomen, een 

terugblik naar vroeger en leidde vaak tot leuke reacties en blijken van 

herkenning. Even terug in de tijd! 

 

Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag, 24 september a.s. Daar 

zult u t.z.t. meer over lezen. 

De Seniorengroep nd. Rien Wadners 
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Vrouwen in de bijbel – Hagar 
 

In het vorige nummer van het Klankbord schreef ik over Sara. 

Sara, die haar slavin Hagar, haar naam betekent ‘de vreemde’, aan 

Abraham gaf om een kind te verwekken. 

Denk je eens in, wat voor leven moet die vrouw hebben gehad. De 

verhalen in de bijbel over Hagar zijn hartverscheurend. 

Zij was een slavin van Egyptische afkomst en was het bezit van Sara. 

Zo was dat in die tijd. De ene mens kon de andere bezitten. Helaas is 

dat in vele delen van de wereld nog zo. 

Sara bleef kinderloos en trok haar eigen plan om tot een groot 

nakomelingschap te komen, want dat had God immers beloofd. 

Hagar moest daar dan maar voor zorgen, ze werd een soort 

draagmoeder. 

Er staat: Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. 

Kort en bondig. Geen woord over ervaringen, gevoelens of emotionele 

overwegingen. 

Het ging om nakomelingen, om het voortbestaan van de stam. 

Hoe zal Hagar zich gevoeld hebben? Een soort baar machine? 

 

In eerste instantie was Sara niet jaloers op Hagar, want ze betekende 

niets voor haar. Een kind was belangrijk. Hagar onderging haar lot 

lijdzaam, ze was immers maar een slavin, maar toen ze zwanger was, 

veranderde haar houding. Gevoelens uitschakelen is niet zo 

eenvoudig. Ze was trots dat ze een kind kreeg van Abraham en liet 

dat ook goed merken aan Sara. Ze toonde geen respect meer voor 

Sara. Ze werd hoogmoedig en beschimpte Sara. Ze vertelde aan 

ieder die het wilde horen dat Sara toch niet zo geweldig kon zijn, God 

had haar geen kinderen gegeven, dus er moest wel iets mis met haar 

zijn. 
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Sara beklaagde zich bij Abraham, maar die liet weten dat het haar 

probleem was. 

Daarom stuurde Sara Hagar weg,  ze wilde haar niet meer om zich 

heen hebben. 

Hagar vertrok, zwanger, de woestijn in, zonder enige hulp. 

Hagar huilde, vervloekte haar lot en zag geen uitweg. Totdat een 

engel haar vond en haar zei dat ze terug moest keren naar Sara, 

deemoedig haar lot moest dragen, maar dat God naar haar omzag en 

haar een zoon liet baren die ze Ismaël moest noemen. Deze zoon zou 

voor een groot nakomelingschap zorgen. Hagar nam dit als geschenk 

aan en keerde terug. 

 

Abraham was 86 jaar toen Ismaël werd geboren. De jongen groeide 

gezond op.  

Toen Abraham 100 jaar was, schonk Sara hem alsnog een zoon 

Isaäk. De twee jongens groeiden gezamenlijk op, maar er was veel 

onenigheid tussen hen. Ismaël was een wilde en een spotter. Hij eiste 

als eerstgeborene twee derde van de erfenis van Abraham op. Ook 

richtte hij vaak zijn pijlen op Isaäk. Dit maakte Sara vreselijk boos en 

ze stuurt Hagar met zoon wederom de woestijn in. Ze sprak een 

vervloeking over hen uit, dat maakte dat Ismaël ernstig ziek werd. 

Abraham voorzag Hagar nog van wat water en brood en vervolgens 

vertrok ze. 

Wat volgde is dramatisch. 

Haar zoon werd zo ziek, het water en het eten raakte op en ze 

verdwaalden in de woestijn. Ze legde haar zoon onder een struik en 

ging zelf een eindje verderop zitten huilen. Wachten tot haar kind zou 

sterven, van dorst zou omkomen. En weer is het een engel die Hagar 

uit haar vertwijfeling helpt. ‘Sta op, ondersteun de jongen, daar is een 

waterbron en leef.’ 
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Zo redde God hun leven, zij gingen wonen in de woestijn en Ismaël 

werd een goede boogschutter. Hagar koos later voor hem een 

Egyptische vrouw uit.  

 

Dit verhaal is een belangrijk onderdeel van de islamitische traditie. 

Volgens deze traditie is de waterbron ontstaan op de plek waar later 

de stad Mekka gesticht zou worden door Abraham/Ibrahim en zijn 

zoon Ismaël/Ismail. Hagar – de vreemde, de slavin, de draagmoeder 

– is de voormoeder van de profeet Mohammed. Elke moslim die een 

bedevaart maakt naar Mekka wordt aan dit verhaal herinnerd. Hij of zij 

drinkt water uit de bron Zemzem, de bron die Hagar van de engel van 

God ontving.  

Volgens de legende ligt Hagar begraven naast het centrale heiligdom 

van Mekka, de Ka’aba.  

 

Adrie Plantinga 

 

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

Kässmann, Eva’s erfgenamen, Vermeij, Allemaal vrouwen 

 

 

 

 



______________________________________________________ 
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Hallo allemaal, 

 

Nog een paar dagen en dan gaan we allemaal weer genieten van een 

welverdiende vakantie. Even geen school, geen toetsen, geen 

huiswerk en lekker doen waar je zin in hebt. 

Ook de oppas, kindernevendienst en de tienerkerk liggen in deze 

periode stil. Natuurlijk gaan we ons wel voorbereiden op het nieuwe 

seizoen. We wensen hierbij iedereen een hele fijne en gezellige 

vakantie toe. 

De deur van de school gaat voor een tijdje dicht. 

Dat gaat zo, elk jaar opnieuw. Elk jaar heeft een begin en een eind. 

En altijd weer gebeurt er wat: leuke en minder leuke dingen. Dingen 

om te vergeten, dingen om te onthouden en dingen waarvan je nu niet 

weet dat je ze nooit vergeet. 

En elk jaar ben je weer een beetje anders geworden: een beetje een 

ander mens dan voorheen. 

 

Want waar we samen zijn, daar leren wij altijd wat aan elkaar. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 
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Gebed. 

 

 

God, onze Vader, 

wij dromen van een heerlijke vakantie die ons staat te wachten. 

Wij hopen op de zon die alles blij en feestelijk maakt. 

Wij vragen U, laat de zon ook schijnen in ons hart, 

zodat we met volle teugen kunnen genieten  

van alles wat U geschapen hebt. 

Help ons om net zoals U een zon te zijn voor elkaar.  

Amen. 

 

 
 

Kindernevendienst: 

Hoi allemaal, 

Nog even en het is vakantie! Na een heel schooljaar hard werken, 

kunnen we weer even genieten van rust en van elkaar. Hopelijk met 

een lekker zonnetje. De laatste kindernevendienst van dit seizoen is 

op 30 juni in Veghel. Op 18 augustus is het SOW-kamp, dus dan is er 

geen kindernevendienst. De eerste kindernevendienst na de 

zomervakantie is weer op 25 augustus. 

  

Veel plezier in de vakantie! 



______________________________________________________ 
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Tienerkerk:  

Noteer in je agenda vast de volgende datum: 23 juni. Op zondag 25 

augustus starten we weer met de tienerkerk. Maar misschien zien we 

elkaar ook wel het weekend daarvoor bij het SOW kamp. Daarna 

komen we weer bij elkaar op 8 september, 22 september, 6 oktober, 

20 oktober, 3 november. 

 

Fijne vakantie allemaal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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  

 


