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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(augustus-september 2013) 

44e jaargang, nummer 5 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 28 sep 

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 14 september 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo. 18 aug   10.00 u. ds. Mulder 
zo.    25 aug   Gezamenlijke dienst Veghel  
zo.    01 sep   10.00 u  ds. D. R.vd Vaart  
zo.    08 sep   10.00 u. ds. D. R.vd Vaart 
zo.    15 sep   10.00 u. ds  D. R.vd Vaart 
zo.    22 sep   10.00 u. ds. J.G.B Jansen 
 
 

                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo. 18 aug   Gezamenlijke dienst Uden 
zo.    25 aug   10.00 u. ds. D. R.vd Vaart  
zo.    01 sep   Gezamenlijke dienst Uden Startzondag 
zo.    08 sep   10.00 u. ds. Strasser,  
zo.    15 sep   Gezamenlijke dienst Uden 
zo.    22 sep   10.00 u. ds. W. v. Seventer 
 

 
 
   

 

______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord augustus-september 2013 2

 

Van de redactie ………… 
 
Kent u dit gevoel? Iets vergeten, maar niet weten wat? Het maken van 
het Klankbord is een ritme, waar een lange vakantie niet aan bijdraagt. 
Mijn zoon ‘leest’ regelmatig voor uit de klankborden die hij heeft 
verzameld en zo kwam ik erachter dat ik bijna te laat was begonnen 
aan het samenstellen van dit nummer.  
Gelukkig op tijd is de redactie weer aan de slag gegaan om weer een 
informatief Klankbord samen te stellen. Veel kopij, dus niet alles is nu 
geplaatst. Maar dit gaat zeker in een volgende editie lukken. 
 
Dominee van der Vaart opent dit nummer als vanouds. Op een andere 
plek reageert hij op een ingezonden artikel van Aart van Geenen. 
Blijkbaar delen deze twee heren regelmatig hun visie over 
theologische onderwerpen, nu een keer op papier in dit nummer. 
 
Graag ook uw aandacht voor het verslag van de gemeenteavond waar 
belangrijke onderwerpen de aandacht hebben gekregen. Er is die 
avond flink gediscussieerd.  
 
Kerkgroep Jeugd, Diakonie en informatie over de voedselbank, maken 
dit nummer weer compleet. 
 
Veel leesplezier, 
 
 
 
Namens de redactie, 
 

Bram van der Vijver 
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Mededelingen  

ds. Dick vd Vaart  

 
 

 

 

 

 

 

Kent  iemand dat gevoel: ’t is geen verdriet, 

’t is geen geluk, geen menging van die beiden; 

‘t hangt over je, om je, als wolken over heiden, 

stil, hoog, licht, ernstig; ze bewegen niet. 

 

Je voelt je kind en oud; je denken ziet 

door alles, wat scheen je van God te scheiden. 

’t Is, of een punt tot cirkel gaat verwijden; 

’t is, of een cirkel punt wordt en verschiet. 

 

Je denkt: Nooit was het anders; tot mijn Wezen 

ben ‘k al zo lang van sterfelijkheid genezen. 

Je weet: Niets kan mij deren;  ik ben Hij. 

 

Tot zekerheid je twijfel opgeheven, 

zo hang je als eeuwig boven je eigen leven: 

je bent de wolken en je bent de hei. 

 

                                                                                  J.A. dér Mouw 
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Dit prachtige gedicht stond op 24 juni op de poëziekalender die bij ons 

thuis aan de muur hangt. 

Het was die dag 150 jaar geleden dat de dichter geboren werd. Hij 

schrijft over een gevoel dat als een wolk boven hem hangt.  Het volk 

Israël beschrijft hetzelfde gevoel in de verhalen over de reis door de 

woestijn. Ook zij voelden de Aanwezigheid van God als een wolk 

boven zich. Een wolk heeft een dubbele werking : tegelijkertijd onthult 

en verhult hij de aanwezigheid van God. Hij is de symbolisering van 

de gewaarwording van Gods Aanwezigheid en tegelijkertijd het 

symbool van de onzichtbaarheid van God voor  het oog (en de niet-

waarneembaarheid voor de andere zintuigen). Maar de 

gewaarwording van Gods Aanwezigheid gaat ook nooit buiten de 

zintuigelijk waarneembare wereld om. Er is altijd iets, b.v. een aspect 

van de natuur, een bloem of  berg, of landschap of een mens, of een 

kunstwerk of muziekstuk of Heilige Schrift dat onverwacht sacrament 

van Gods Aanwezigheid wordt.  

Wanneer iets of iemand sacrament (geleidend middel) van Gods 

Aanwezigheid wordt “zie je opeens door alles, wat scheen je van God 

te scheiden.  ’t Is, of een punt tot cirkel gaat verwijden.”  

Wie de Aanwezigheid van God gewaar wordt, wordt “genezen van 

sterflijkheid”. D.w.z. dat de ervaring van God je doet opstaan uit de 

vergankelijkheid waaraan wij allen onderhevig zijn. Je wordt ieder  

moment, telkens opnieuw opgewekt uit de dood. Hetzelfde anders 

gezegd: je wordt telkens opnieuw geboren uit God, geschapen uit 

God. Ieder moment beleef je als het begin van een nieuwe schepping. 

Dat betekent niet dat je niet zult sterven, maar dat je ook op het  

moment van je lichamelijke dood opnieuw geboren, geschapen zult 

worden in God, je zult opstaan, verrijzen. En uit die opstandingskracht 

die God Zelf is mogen we nu al leven. 
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En dan zegt dér Mouw stoutmoedig wat vele mystici en ook Jezus 

voor hem gezegd hebben: 

“Je weet niets kan mij deren; ik ben Hij.“ Het is dér Mouw niet in zijn 

bol geslagen. Hij is niet ten prooi gevallen aan godsdienstwaanzin       

(de zogenaamde ik–inflatie) of hoogmoed. Hij spreekt niet 

godslasterlijk. Met “ik ben Hij“ bedoelt hij niet dat hij (dér Mouw) God 

is, maar dat God (ook) dér Mouw is. God is natuurlijk veel meer. God 

is de oceaan en de dichter is maar een golf op de oceaan. 

Hier stuiten we op de mogelijkheid die Jezus verwerkelijkt heeft, n.l. 

dat het Woord in hem vlees geworden is. Jezus leeft ons voor dat de 

Geest ook vlees kan worden in ons. Dat wij geïnspireerd worden door 

de Geest. En wanneer dat gebeurt leeft God in ons (“niet ik leef maar 

Christus leeft in mij” schrijft Paulus ) m.a.w. “ik ben Hij”. Wanneer wij 

gaan leven uit God, gaat God leven in ons. 

Wanneer God leeft in ons ”wordt ik Hij“ omdat Hij zo groot is dat Hij 

mij omvat. 

God is niet alleen de mens in wie Hij incarneert, maar ook de 

schepping. Wanneer je deel wordt van God, wordt je ook deel van de 

schepping (wat je natuurlijk al was, maar je zag het niet: “Je denkt: 

nooit was het anders.”). Daarom de laatste strofe: 

 

“Tot zekerheid je twijfel opgeheven, 

Zo hang je als eeuwig boven je eigen leven: 

Je bent de wolken en je bent de hei. “ 

 

( d.w.z deel geworden van God die alles omvat ) 

 

En ben je deel van God dan kijk je ook door Zijn ogen naar de wereld 

en de medemens. Je wordt dan zoals Jezus “met ontferming 

bewogen“. Je wordt bewogen tot barmhartig handelen. Je leert 

liefhebben, je leert vergeven. Je leert door je vooroordelen heen de  

______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord augustus-september 2013 6

 

ander als kind van God d.w.z. deel van God te zien (“je denken ziet 

door alles, wat scheen je van God te scheiden”). In de ander ontmoet 

je de Ander. In de ander is de Ander je nabij en jij kunt voor de ander 

de Ander zijn. 

 

Geboren 

In de afgelopen maanden zijn er drie kinderen geboren: 

 

Op 29 mei Koen Appeldoorn,  

zoon van Theo Appeldoorn en Pleuntje Wetten 

Op 21 juni Teun Michielsen,  

zoon van Remco en Nanda Michielsen-de Wilde 

Op 8 juli Noy Opsteen,  

zoon van Willem Opsteen en Alison Opsteen-de Wilde. 

 

Van harte gefeliciteerd, ouders! 

 

Startzondag  

Op 1 september vieren we startzondag. Het belooft een feestelijke 

dienst te worden. Teun Michielsen zal worden gedoopt en 

waarschijnlijk ook Noy Opsteen.  Een paar mensen van Kadanz of 

wellicht het hele koor, Laudate Deo en een aantal jongeren o.l.v. Wim 

van Hoek en trombonist Eric Lammers zullen hun zang- en 

speeltalenten gebruiken om de dienst extra vrolijk te maken. 

 

Jubileum  Aad Begemann/doop Koen Appeldoorn/Vredeszondag 

Op 29 september vieren we dat Aad Begemann 30 jaar als organist 

en pianist aan onze gemeente verbonden is. In deze dienst zal Koen 

Appeldoorn worden gedoopt. Met de Christengemeente in Veghel en 

de R.K. parochies aldaar hebben we afgesproken dat we in alle  
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kerken aandacht willen schenken aan het thema vrede omdat deze 

zondag Vredeszondag zal zijn.  

 

Programma  Vorming & Toerusting  

Hopelijk ingevouwen in dit Klankbord vindt u het programmaboekje 

van de kerkgroep V&T met daarin het programma aanbod voor het 

seizoen 2012/2013. Omdat we gemerkt hebben dat er in de gemeente 

niet alleen behoefte is aan samen praten en denken, maar misschien 

nog wel meer aan samen iets ondernemen en doen, heeft de 

kerkgroep in het aanbod hierop ingespeeld. We hopen dat er voor u 

interessante initiatieven bij zijn. We doen een beroep op u: mocht u 

geïnteresseerd zijn in één of meer activiteiten, geef u daar dan s.v.p. 

zo spoedig mogelijk voor op. Dit in verband met de voorbereiding. 

 

Iedere zondag samen naar de kerk ? 

Op de gemeentevergadering legde de kerkenraad aan de gemeente  

zijn principebesluit voor om in 2014 iedere zondag een gezamenlijke 

dienst te houden, om en om in Uden en Veghel. De kerkenraad 

noemde een aantal argumenten: 1. Het is fijn om elkaar iedere 

zondag te ontmoeten. 2. Het is gezelliger in een volle kerk. 3. Alleen 

in gezamenlijke diensten komen er voldoende kinderen en jongeren 

om kindernevendienst en tienerkerk te houden. 4. De ouderlingen en 

diakenen worden ontlast wanneer ze minder vaak ouderling/diaken 

van dienst hoeven zijn. 

Op de gemeentevergadering bleek dat een meerderheid van de 

aanwezigen nog de voorkeur geeft aan voortzetting van de huidige 

situatie: twee gezamenlijke diensten per maand. Hun argumenten 

waren:  1. Sommigen gaan wel in de eigen woonplaats en niet  naar 

Uden of Veghel omdat ze nu eenmaal hechten aan gewoonte. 2. Er 

zullen in totaal meer kerkgangers in de kerk zitten wanneer je twee 

kerken open houdt dan wanneer je er één sluit. 3 Het is belangrijk om  
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in beide plaatsen de kerk iedere zondag open te houden omdat de 

mensen er dan vanuit kunnen blijven gaan dat de kerk op zondag 

open is. 

Zowel de argumenten van de kerkenraad als de argumenten van de 

gemeenteleden op de gemeentevergadering snijden hout. De 

argumenten moeten gewogen worden. Om tegemoet te komen aan 

de wens van de gemeentevergadering heeft de kerkenraad besloten 

de huidige situatie nog te verlengen tot de zomer van 2014 en de 

tussentijd te gebruiken om genoemde argumenten te wegen. 

Tegelijkertijd is besloten om ruimte te geven aan het idee van enkele 

gemeenteleden om een niet-ambtelijke, informele bijeenkomst te 

houden in de kerk, die op een zondag waarop een gezamenlijke 

dienst gehouden wordt normaal gesproken gesloten zou worden.  

Mensen die anders niet naar de gewone kerkdienst in de andere 

plaats zouden gaan, worden dan in de gelegenheid gesteld om toch 

een informele, niet ambtelijke viering bij te wonen en andere 

gemeenteleden te ontmoeten. Een aantal mensen hebben zich 

opgegeven om na te denken over de vorm die deze vieringen zouden 

kunnen krijgen. U hoort hier nog meer van.  

  

Vriendelijke groet, ds. Dick v.d Vaart 
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Diakonie 
 

Giften ontvangen kas 

De afgelopen tijd heeft de diaconie diverse giften in contant geld 

ontvangen, te weten: 

€   5.00 als dank voor de jaarlijkse attentie. 

€ 50.00 t.b.v. de Voedselbank 

Bedragen van € 20, € 10 (2 maal) en € 5 

 

Verslag busreis 

Op 29 mei heeft de diaconie een bus/bootreis georganiseerd voor de 

ouderen van onze gemeente. Hiervoor wordt een kleine eigen 

bijdrage per persoon gevraagd. Daar er mensen met rolstoel of 

rollator meegaan is begeleiding nodig, maar dat is geen probleem, 

vrijwilligers genoeg. 

De bus heeft eerst een aantal deelnemers in Veghel opgepikt en 

kwam daarna in Uden voor de rest. De plaats daar was niet erg 

gelukkig gekozen, de chauffeur moest moeilijk manoeuvreren om weg 

te komen, maar het is natuurlijk gelukt. Toen op weg naar Cuyk, 

volgens velen van ons via een omweg, maar dat mocht de pret niet 

drukken. In Cuyk aangekomen lag de boot klaar, dus konden we 

allemaal inschepen, met hulp van de vrijwilligers en van de 

bemanning. Ook werden foto’s gemaakt. We waren niet de enigen op 

de boot, er waren meerdere gezelschappen. Vrij spoedig gingen we 

varen, eerst een stukje noordelijk. Volgens de kapitein omdat de reder 

langs het bord met opschrift “De Limburgers heten u welkom” wil laten 

varen. Toen weer terug, langs Cuyk naar Sambeek. Ondertussen 

waren de gesprekken tussen de deelnemers op gang gekomen. Het 

was erg gezellig. De lunch, een lopend buffet, was ook heel goed en 

prima georganiseerd. Ondertussen werden we geëntertaind door de 

gastheer met gitaarmuziek en zang. Bij Sambeek moesten we  
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natuurlijk door de sluis. Echt leuk, een paar meter omhoog en de sluis 

weer uit. Na nog een klein stukje gevaren te hebben werd er gekeerd 

en gingen we weer naar de sluis. Een paar meter naar beneden en 

weer doorvaren, deze keer naar de eindbestemming. Passagiers 

mochten ook wel even bij de kapitein op bezoek gaan die dan leuke 

wetenswaardigheden vertelde. In Cuyk aangekomen stond de bus 

weer klaar en namen we afscheid van de bemanning. De terugreis 

was via de kortste weg, tot volle tevredenheid van de passagiers. In 

Uden stapte het merendeel uit en de overige werden naar Veghel 

gebracht. Volgens de deelnemers (moe en voldaan) was het een 

leuke dag. 

 

Ontvangen bedankjes. 

De afgelopen tijd kwamen verschillende bedankjes voor onze steun 

binnen, natuurlijk vergezeld van steunaanvragen. Zo hebben we  

brieven binnengekregen van Open Doors, Zending over grenzen, 

NSGK en Bartimeus Sonneheerdt. 

Open Doors steunt vervolgde Christenen. 

Zending over Grenzen helpt kansarme gezinnen, kinderen en ouderen 

op weg naar een leven waarin zij niet meer afhankelijk zijn van de 

hulp van anderen.  

NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap.  

Bartiméus Sonneheerdt maakt zicht sterk voor blinden en 

slechtzienden. Wij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans 

om zelfstandig in het leven te staan, mee te doen in de maatschappij 

en hun talenten te ontwikkelen. 
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Voedselbank Veghel e.o. 
 

De voedselbank kwam ter sprake in het verslag van de diakonie op de 

gemeentevergadering 2013. Naar aanleiding hiervan kreeg ik een 

paar vragen van gemeenteleden over de organisatie.  

Op de wijs van: 'doet de diakonie de voedselbank?' 

Voor mij een goede reden om een interviewtje te houden met de 

voorzitter.                             

 

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Voedselbanken Nederland van de 

grond kwam. Niet een jubileum om met veel vertoon te vieren omdat 

het eigenlijk te gek voor woorden is dat deze voorziening in ons 

welvarende land nodig is.  

Maar tegelijk is het toch hartverwarmend dat er in die tien jaar zoveel 

gedaan is om mensen te helpen. Dat mag best gevierd worden! 

Voedselbanken Nederland is de landelijke  koepelorganisatie waarbij 

acht regionale voedselbanken zijn aangesloten. Er bestaat geen 

centraal hoofdkantoor. Er is enkel een coördinatie- en 

overlegplatform. Op deze manier kan er beleid ontwikkeld worden en  

kunnen er afspraken gemaakt worden voor alle voedselbanken in het 

land. Duizenden vrijwilligers zetten zich hiervoor in. 

 

Sinds 2005 bestaat de stichting voedselbank Veghel e.o. Regionaal 

moest de voedselbank opgezet worden, middelen worden gevonden 

en krachten worden gebundeld. Een klus waar je 'U' tegen zegt. Maar 

het is gelukt en de Voedsel-bank Veghel e.o. wordt momenteel 

ondersteund door zo'n 25 vrijwilligers. 

Het uitgangspunt van de voedselbank is  

"Armoede bestrijden - Verspilling voorkomen" 
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De volgende principes zijn de basis: 

 

-Het voedselpakket is altijd bedoeld als tijdelijke noodhulp.  

-Het pakket is verantwoord en gevarieerd. Op basis van de wekelijkse 

boodschappen. 

-Privacy van de deelnemers staat voorop. Een onafhankelijke 

instantie beoordeelt en verwijst. 

-Landelijke toekenningcriteria worden toegepast. 

-Voedsel eerlijk verdelen. Zoveel mogelijk cliënten helpen en 

voorkomen dat goed voedsel wordt weggegooid. Daarom werken zij 

samen met andere banken in de regio en met de landelijke 

voedselbank. (Dit is ook de reden dat er een goedgekeurde koelbus 

nodig is om voedsel te kunnen vervoeren.) 

-Naast de voedselpakketten voorziet de voedselbank in de behoefte 

aan goedkope kleding 

 

Hoeveel mensen maken gebruik van de voedselbank Veghel 

e.o.?  

Het aantal afnemers fluctueert omdat de hulp een tijdelijk is. 

Momenteel is het aantal boven de negentig. 

 

Wie zal dat betalen? 

De Voedselbank heeft geen eigen vermogen en is afhankelijk van 

donaties, zowel voor de uitgifte van goederen als voor de logistieke 

organisatie. 

De gemeente Veghel ondersteunt, bedrijven en particulieren doneren 

producten. Financiële ondersteuning is en blijft hard nodig.  

Site: www.voedselbankveghel.com                           Bank: 118714163 

 

Andries Plaatzer vz. werkgroep Caritas 
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Ingezonden 

 
Te vrijzinnig 

 We kunnen ons gelukkig prijzen met de grote inzet voor onze kerk  

van onze dominee Dick van der Vaart, met zijn vriendelijk karakter 

en positieve gesprekshouding. Zijn diepgaande ideeën over de 

Mystiek heb ik, door soortgelijke studie, altijd kunnen waarderen. 

Soms kan hij evenwel wat te ver gaan in zijn vrijzinnige Verkondiging, 

zoals vlak voor zijn vakantie op zondag 23 juni.  Toen kwam voor de 

tweede maal binnen enkele maanden het Bijbelse thema van 

'bezetenheid' ter sprake, nu uit Lucas 8, 26-39. De eerste maal werd 

dit puur psychiatrisch verklaard. En de tweede maal werden 

'bezetenheid' en 'demonen' vooral op psychologische wijze weg 

verklaard. 

  

Maar niet slechts in de bijbel komt men deze verschijnselen tegen. 

Indien men kennis neemt van de nieuwe spiritualiteit komt 

men  eveneens in onze moderne wereld tal van serieuze belevingen 

tegen van invloed of zelfs bezetenheid door 'verkeerde' geesten. Op 

het internet kan men bv. een 'spiritueel-psychiater' horen (David 

Gersten, M.D. ruim twee uur geïnterviewd door Rick Archer) , die o.a. 

ook het verschijnsel van 'bezetenheid' uit eigen praktijk goed kent. 

Helaas doen de meeste, grotendeels materialistische psychiaters daar 

niet aan mee: zij geloven immers niet in een echt 'geestverschijnsel', 

want alles bij de mens zou puur biologisch en neurologisch te 

verklaren zijn. 

 Overigens hoeft de gewone mens geen angst te hebben voor 

'bezetenheid': hij/zij wordt normaal beschermd door een geestelijk 

uitstralingsveld, de door talloze helderzienden geconstateerde 

menselijke 'aura' !  
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Ik ben van mening dat in het belang van de christelijke gemeente 

vrijzinnige theologen niet nog verder moeten aanschurken tegen het  

 

materialisme, zoals ook de gebroeders Ter Linden helaas wel doen. 

Zelf ben ik zeker niet tegen vormen van vrijzinnigheid, doch  

men wordt al gauw te vrijzinnig (lees: materialistisch) : daar is 

niemand bij gebaat... 

  

Aart van Geenen (autodidact en nieuwzinnig christen) 

 

Vriendschappelijke reactie van ds. Dick van der Vaart op artikel van 

Aart van Geenen 

 

Boven dit stukje heb ik met opzet geschreven dat de inhoud een 

vriendschappelijke reactie is op het artikel van Aart van Geenen om 

het mogelijk misverstand weg te nemen dat Aart en ik in een 

theologisch gevecht verwikkeld zouden zijn. Zo is het gelukkig niet. 

Sinds jaar en dag voeren Aart en ik vriendschappelijke gesprekken 

over theologische onderwerpen. Deze gesprekken zijn gepassioneerd 

maar respectvol en liefdevol. Dat Aart de moeite neemt om in een 

artikel op mijn preek van 23 juni te reageren waardeer  ik.  

Inhoudelijk ben ik het niet met Aart eens dat ik in de preek de 

bezetenheid van de man uit het verhaal in Lucas 8 psychologisch weg 

verklaard zou hebben. Ik heb gesteld dat de man in de greep was van 

de angst. Hij was zo bang voor zijn medemensen dat hij ze of te lijf 

ging of voor hen op de vlucht sloeg. Deze angst heb ik niet verklaard 

als gevolg van psychologische problemen. Ik heb de angst benoemd 

als existentiële angst d.w.z. angst die bij het menselijk bestaan hoort. 

Ten diepste staan wij voor de keuze om ons toe te vertrouwen aan 

God als de liefdevolle macht die het heel al van binnen uit bij elkaar 

houdt en aan medemensen als liefdevolle broeders en zusters of uit   
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angst God en medemensen te zien als staande onverschillig of zelfs 

vijandig tegenover ons. Is God, zijn de medemensen ten diepste  

betrouwbaar of niet? Die vraag kun je slechts beantwoorden door je in 

liefdevolle en vertrouwensvolle overgave aan God en medemens en 

het leven toe te vertrouwen. De “bezetene” durfde dat niet. Maar toen 

hij Jezus ontmoette voelde hij de betrouwbaarheid van God en durfde 

hij zicht toe te vertrouwen aan God het leven en de medemens.  

In de preek keek ik niet als een psycholoog naar de bezetenen. Ik 

probeerde of heb geen psychiatrisch of psychologisch etiket op te 

plakken. Ik keek naar hem als theoloog, als pastor. 

Ten slotte: de mensen in de tijd van Jezus geloofden in demonen die 

als persoon-achtige wezens bezit van je kunnen nemen. Ik heb in de 

preek gesteld dat ik daar op deze wijze niet in geloof. In de tijd van 

Jezus maakten de mensen nog geen groot onderscheid tussen 

buiten-  en binnenwereld. 

Angsten en andere emoties werden geprojecteerd naar buiten. 

Demonen zie ik niet als persoon-achtige wezens buiten ons maar als 

sterke, onbewuste gevoelens die het gedrag van mensen kunnen 

bepalen. Zou je niet kunnen spreken van de demonen van 

antisemitisme, hebzucht, machtshonger, eerzucht e.d. ? Dat zijn geen 

kwade machten buiten de mens, maar emoties die de mens wel  

gevangen kunnen houden. 

Aart, bedankt dat je mij in de gelegenheid hebt gesteld om wat  

impliciet in mijn preek aanwezig was maar niet door mij uitgesproken 

werd, in deze reactie op jouw artikel te expliciteren. 
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Jaarlijkse gemeenteavond op 23-05-2013 te Veghel. 
 

Op deze avond waren ca. 45 personen aanwezig. 

 

Na de opening, door het zingen van het lied “Zolang wij adem halen”, 

werd allereerst een overzicht gegeven van de belangrijkste 

gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

Kort werd stil gestaan bij het afscheid van ds. Veltkamp, die o.a. zijn 

opdracht om de 2 gemeentes samen te voegen af heeft kunnen 

maken. 

Ook de verschillende kerkgroepen kwamen aan bod. De kerkgroep 

Pastoraat b.v, die naast het bezoekwerk van gemeenteleden een 

aantal groothuisbezoeken heeft georganiseerd rond het thema 

“Keuzes en dilemma’s”. 

En de kerkgroep Jeugd, die door verschillende activiteiten het 

beleven en ontwikkelen van het geloof met onze kinderen en jongeren 

wil delen. 

Helaas is besloten om in Veghel, door het gebrek aan kinderen en 

leiding, alleen nog een nevendienst aan te bieden als er een 

gezamenlijke dienst is. 

Het komende jaar zal hun thema zijn: “Brengen we de jongeren naar 

de kerk of brengen we de kerk naar de jongeren?” 

De kerkgroep Eredienst heeft zich met tal van onderwerpen bezig 

gehouden, zoals de manier waarop avondmaal wordt gevierd, 

speciale diensten en de introductie van het Nieuwe Liedboek. 

Door het vertrek van 4 leden wordt nog gewerkt aan het invullen van 

de vacatures. 

De kerkgroep Vorming en Toerusting heeft o.a. een leerhuis met 

Marja van de Belt en een aantal bijeenkomsten ter bespreking van de 

“Doornse Catechismus” georganiseerd. Ook werden er avonden rond  

 



______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord augustus-september 2013 17

 

symbolisch bloemschikken en het versieren van Paaskaarsen 

gehouden. 

Ds. v.d. Vaart leidde een bespreking van het boek “Jezus, hoe hij 

staande bleef”. 

Wat betreft de kerkenraad zelf hebben het afgelopen jaar maar liefst 

10 kerkenraadsleden afscheid genomen. Er zijn tot nu toe 5 nieuwe 

ambtsdragers bevestigd, dus we teren in. 

Dit jaar is een nieuwe groep gevormd die het beleidsplan tot 2015 zal 

gaan opstellen. 

En: in 2015 zal de kerk in Veghel 200 jaar bestaan! Een feit waaraan 

we zeker niet voorbij willen gaan. 

 

Al dit werk was niet mogelijk geweest zonder de inzet van een 

indrukwekkende rij vrijwilligers! We zijn ze veel dank verschuldigd. 

 

Hierna gaf Arie van Kranenburg een toelichting op het financiële 

verloop van het afgelopen jaar. 

Hoewel de resultaten over 2012 minder slecht(!) waren dan 

gebudgetteerd, zijn er toch zorgen voor de toekomst. De toegezegde 

bedragen voor 2013 zijn nl. fors gedaald: meer dan het landelijk 

gemiddelde! Hierdoor teren we in op onze reserves. 

 

Tenslotte deed Wallie Dalmolen verslag van de activiteiten van de 

diaconie in het afgelopen jaar. Naast de financiën van de diaconie 

besteedde hij veel aandacht aan de voedselbank. Deze zamelt eten, 

wat ergens over is, in en deelt het uit aan mensen die dat nodig 

hebben. Het gaat in Veghel en Uden om ca 70 gezinnen, met ca. 80 

kinderen! 

Voor de voedselbank zijn nog steeds nieuwe vrijwilligers nodig! 
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De komende tijd, als de temperatuur weer gaat stijgen, is er behoefte 

aan een bus met koeling. Hiervoor wordt gespaard, dus bijdrages zijn 

welkom. 

 

Na een korte pauze werd het hoofdonderwerp “Het houden van 

diensten om en om in Uden en Veghel” ingeleid door Lies Oosten. 

De kerkenraad heeft in principe besloten om dit per 1 januari 2014 in 

te voeren, vanwege de financiën en de steeds grotere belasting van 

een kleiner wordende groep mensen. Ook is de verwachting dat deze 

maatregel de eenheid binnen onze gemeente zal bevorderen. 

Met Kerst en Pasen zal er wel in beide kerken een dienst gehouden 

worden. Een aantal maatregelen moeten worden genomen om er voor 

te zorgen dat iedereen de diensten kan bezoeken. 

De kerkenraad realiseert zich dat het een drastische maatregel is, 

waarvan de gevolgen niet goed overzien kunnen worden. 

Dit onderwerp leidde tot een uitgebreide discussie, waarin 

verschillende elementen aan de orde kwamen: inhoud, vorm (liturgie) 

en praktijk. 

Zorgen werden uitgesproken over de gevolgen: verliezen we geen 

mensen? (“Wees zuiniger met mensen dan met geld”). Hoe houd je 

de betrokkenheid bij de gemeente in stand? Benader het probleem 

positief: denk na over alternatieve vormen. Maar: wie gaat dit allemaal 

trekken? 

Uit een korte peiling bleek dat een meerderheid van de aanwezigen 

zich niet kon vinden in het besluit. Dit is reden genoeg om het besluit 

in de kerkenraad te heroverwogen. 

 

De bijeenkomst werd afgesloten met een lied van Sytze de Vries: 

“Leid Gij mij, wees mijn bevrijder”. Daarna werd nog een drankje 

geschonken en veel nagepraat. Het bleef nog lang onrustig in Veghel. 

Bert Brussaard. 
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De Grote Bijbelquiz 
  

Mijn naam is Andries Lamain en ik ben als redacteur van het jaarlijks 

terugkerende tv-programma ‘De Grote Bijbelquiz’ (EO/NCRV) op zoek 

naar deelnemers voor de editie van 2013. De quiz wordt ook dit jaar 

vanuit de Grote Kerk in Den Haag gepresenteerd door Bert van 

Leeuwen en Jacobine Geel. 

  

Tijdens de opname testen 200 mensen, verdeeld over de windstreken 

van Nederland, onder aanvoering van bekende Nederlanders hun 

Bijbelkennis. Iedereen van 18 jaar of ouder met een goede 

Bijbelkennis kan meedoen. De opname van deze ultieme test is op 

woensdag 9 oktober of donderdag 10 oktober 2013. 

  

Hierbij stuur ik u informatie met onze gegevens in de hoop dat u die 

bij de gemeenteleden, websitebezoekers en/of collegae onder de 

aandacht brengt.  Geïnteresseerden kunnen zich middels het sturen 

van een e-mail naar debijbelquiz@skyhightv.nl  aanmelden voor de 

Grote Bijbelquiz 2013. Alvast bedankt! 

  

Andries LamainRedacteur De Grote Bijbelquiz 
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Hallo allemaal, 

 

De (school)vakantie is voor de meeste kinderen weer voorbij. 

Spannend om weer te beginnen aan een nieuw jaar, vol nieuwe 

mogelijkheden. 

Ook de activiteiten van de kerkgroep Jeugd gaan weer van start. 

WE HEBBEN ER ZIN IN, JULLIE OOK? 

 

Lieve God, 

Wij hebben het vaak druk, Heer, 

soms komen we tijd te kort. 

U hebt nooit tijd te kort, U waakt 

altijd over ons. Daarvoor wil ik U bedanken. 

Leer ons ook een beetje tijd te maken voor U. 

Zodat we elke dag even een stille tijd houden, 

waarin we met U praten en in de Bijbel lezen. 

Amen. 
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Sleutels naar een warm hart 

 
 

 

 

Filippenzen 1:3-11 Wat is dat: een warm hart? 

 

Het heeft met andere mensen om je heen te maken! 

Een warm hart is een hart dat niet alleen voor zichzelf klopt, maar  

ook voor andere mensen. We hebben een warm hart als we laten 

merken dat we van anderen houden. Hoe kunnen we dit laten 

merken? 

We kunnen proberen andere mensen te helpen, te delen, te zorgen 

dat iedereen het fijn heeft. God wil graag dat we een warm hart 

hebben voor elkaar. In de grote familie van God delen we bijzondere 

dingen met elkaar. We houden van dezelfde God, we zingen en 

bidden samen, we huilen en lachen met elkaar. 

 

We horen allemaal bij elkaar, we zijn als het ware verbonden met een 

warm hart. 

 

Kindernevendienst: 

Hoi allemaal, 

De eerste kindernevendienst is weer op 25 augustus. 

We hopen dat jullie er dan ook weer allemaal zijn. 

  

 

 

______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord augustus-september 2013 22

 

Tienerkerk:  

Op zondag 25 augustus starten we weer met de tienerkerk. Maar 

misschien zien we elkaar ook wel het weekend er voor bij het SOW 

kamp. Daarna komen we weer bij elkaar op 8 september, 22 

september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november. 

 

 

 

 
 

 

Startzondag: 

De startzondag is dit jaar op 1 september. Zoals gebruikelijk zal de 

kerkgroep Jeugd weer een picknick organiseren voor iedereen. Na de 

dienst en het koffiedrinken gaan we met elkaar eten, bij mooi weer in 

het park en bij slecht weer in de kerk. We willen jullie vragen zelf eten 

en drinken mee te nemen. Het is de bedoeling dat we al het eten en 

drinken met elkaar delen. We zetten het op grote tafels zodat 

iedereen van alles iets kan proeven. Mocht er iets overblijven, dan is 

het de bedoeling dat iedereen zijn eigen meegebrachte spullen weer 

mee neemt. De kerkgroep Jeugd zorgt voor tafels, borden, bestek, 

servetten en bekers. 

We hopen weer op flink wat deelnemers. 
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Website: 

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar 

eens op www.sowkerk-uv.nl  Op deze site staat ook een jeugdpagina. 

Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar 

jeugd@sowkerk-uv.nl.  

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie. 

 

Namens de kerkgroep Jeugd.   

Ria de Ruiter  0413 254937 riaderuiter2@gmail.com  

 
 

 

 


