
______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  februari-maart 2014 1

 
KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(februari – maart 2014) 
45e jaargang, nummer 1 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 22 maart 

KOPIJ INLEVEREN VOOR 7 maart 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo.    02 feb.   10.00 u. ontmoeting (AndreTroost en Arend Buurma) 
zo.    09 feb.   10.00 u. mw  H. van Beusekom 
zo.    16 feb.   10.00 u. ds. D.R. van.der Vaart 
zo..   23 feb.   10.00 u. ds. Helmert-Jan van Maanen (Ede) 
zo.    02 mrt.   10.00 u. ontmoeting (Joop Damstra, Sytze Westerhof) 
wo.   05 mrt.   19.00 u. Abdij van Berne, viering As-woensdag 
zo.    09 mrt.   10.00 u. ds. D.R. van.der Vaart 
zo.    16 mrt.   10.00 u. ds. D.R. van.der Vaart 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo.    02 feb.   10.00 u. ds. D.R. van.der Vaart (HA-kring) 
zo.    09 feb.   10.00 u. ds. B. Zoodsma, (Eindhoven) 
zo.    16 feb.   10.00 u. ontmoeting (Dick Boerefijn) 
zo.    23 feb.   10.00 u. ds. J.G.B. Jansen (Heusden) 
zo.    02 mrt.   10.00 u. ds. H. Veltkamp (Zaltbommel) 
wo.   05 mrt.   19.00 u. Abdij van Berne, viering As-woensdag 
zo.    09 mrt.   10.00 u. mevr. Van de Rest-Werner 
zo.    16 mrt.    Gezamenlijke dienst Uden  
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Van de redactie ………… 

 
Het nieuwe jaar is begonnen. Met veel vuurwerk en veel 
gezelligheid, neem ik aan.... 
De Klankbord-redactie tekent ook weer voor een nieuw jaar. 
Daarom ligt ons fraaie kerkblad nu voor u. Er is nogal wat te 
doen in ons land over gedrukte tekst. Alles gaat digitaal. 
Natuurlijk gemakkelijk om te lezen op I-pad, smartphone, tablet, 
laptop of de computer. Maar toch....Is het niet gezellig om  zo'n 
leuk kerkblad op de lectuurbak te hebben liggen? Zo maar te 
pakken en in te zien, niet naar de werkkamer, geen gepriegel op 
minitoetsjes? Ach dit is ook maar de mening van een oud-
journalist van voor het digitale tijdperk. Het Klankbord is er ook 
digitaal net zoals mededelingen van onze kerk. 
U heeft de keus: digitaal of gedrukt en zelfs beide. Gebruik het 
en lees alles over ons kerk zijn. Over de nieuwe activiteiten, 
zoals over de gezellige ontmoetingen die er aankomen in onze 
kerkgebouwen als er een om-en-om dienst wordt gehouden. 
Kom langs. 
Verder: artikelen en mededeling van onze predikant en weer 
een boeiende aflevering in de serie over vrouwen in  de bijbel 
van Adrie Plantinga. En nog meer, blader maar snel door. 
En vergeet vooral niet de bijgevoegde enquête aandacht te 
geven. 
 
 

Namens de redactie: Aad  Begemann. 
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Mededelingen 
ds. Dick van der Vaart 
 
 

 

 

 

 

Het verhaal van het visje 

 

Een jong visje maakte zich eens grote zorgen want het had zoveel 

over de oceaan gehoord en wilde nu wel eens weten wat de oceaan 

eigenlijk was. Het zwom van de ene wijze vis naar de volgende wijze 

vis. Het was op zoek naar een meester. Die waren er genoeg. Ze 

zeiden van alles, want als je naar een goeroe gaat heeft hij altijd iets 

te zeggen, ook al weet hij het niet. Ze zeiden van alles over de 

oceaan maar het visje was niet tevreden, want het wilde hem 

proeven. 

De ene goeroe zei: “Hij is heel ver weg en moeilijk te bereiken. Het 

komt zelden voor dat iemand de oceaan bereikt. Doe geen domme 

dingen. Je moet je er miljoenen jaren op voor bereiden. Het is geen 

peulenschil, het is een enorme taak.“ 

Een andere zei: “Dat helpt niets. Eerst moet je volkomen zuiver 

worden, er mag geen enkele onzuiverheid achter blijven. Dan pas zal 

het je gegeven zijn de oceaan te zien.” 

 

 

Toen zei een derde: “In het huidige tijdperk helpt alleen het zingen 

van de naam Ram. Zing Ram, Ram, Ram - alleen door zijn genade 

kun je er komen.” 
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Het visje zocht verder, raadpleegde vele boeken, doctrines, 

geleerden, bezocht vele wijze vissen, maar omdat het er niets mee 

bereikte raakte het meer en meer gefrustreerd. Waar was de oceaan? 

Het werd een obsessie. 

Toen ontmoette het op een dag een vis, een hele gewone vis. Deze 

vis zei: ”Je bent gek, doe niet zo mal. Je bent al in de oceaan. Wat  je 

om je heen ziet is de oceaan. Hij is niet heel ver weg, hij is vlakbij en 

daarom zie je hem niet. Want om iets te kunnen zien moet je van een 

afstand kijken; voor het juiste perspectief is ruimte nodig. Hij is zo 

dichtbij dat je hem niet kunt zien. Hij is om je heen en binnen in je, je 

maakt er deel van uit, je bent een concentraat van zijn energie.”  Maar 

het visje geloofde hem niet en zei: “Jij lijkt wel gek. Ik ben bij zoveel 

meesters geweest en heb er zoveel boeken over gelezen die allemaal 

zeggen dat hij ver weg is. Eerst moet je je louteren, yoga doen, 

discipline, karakter en moraal aankweken, een religieus leven leiden, 

allerlei rituelen doormaken - en dan na miljoenen levens gebeurt het. 

En áls iemand de oceaan bereikt, dan is dat nog altijd dankzij de 

genade van God.” En het visje zwom weer verder op zoek naar de 

oceaan.          

    Uit: Lente in je hart Uitgeverij Asoka,  Verhalen uit oost en west  

 

Het arme visje doorkruiste de oceaan in een eindeloze zoektocht naar 

de oceaan en had al die tijd niet in de gaten dat hij erin rondzwom! 

Het verhaal zou een illustratie kunnen zijn van de woorden die Paulus 

sprak tot de inwoners van Athene. Hij sprak tot hen: “De God die de 

wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die over hemel en  

aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakt tempels ... 

Het was Gods bedoeling dat de mensen Hem zouden zoeken en Hem 

al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons 

ver weg is. Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.“  

(Handelingen 17: 24 - 29)  
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En Carine Philipse ,een Remonstrants predikante, die een mystieke 

doorbraak beleefde en hierover een dagboek bijhield schrijft: 

 

Dinsdag 25 maart 2003 

“We hoeven Hem niet te zoeken, want we zijn één met Hem. Altijd al. 

Door te denken dat we Hem moeten zoeken, houden we het gevoel in 

stand dat we afgescheiden zijn van Hem. Het enige wat nodig is, is 

durven zien dat we allang zijn waar we moeten zijn, één met Hem, en 

dat we daar altijd al geweest zijn. We zijn nooit van Hem gescheiden 

geweest en zullen dat ook nooit zijn. Op het diepste niveau weten we 

dat ook. In feite is er dus ook helemaal geen weg die afgelegd moet 

worden, we zijn allang waar we moeten zijn en altijd al geweest zijn.“ 

 

En hoewel de schrijfster zich helemaal één voelt met God, zozeer dat 

de “Ik – Gij“ beleving kan wegvallen, voelt ze toch de behoefte om 

God als “Gij“  aan te spreken. Ze schrijft: 

 

Maandag  24 maart 2003 

“Alles is één en toch richt ik me tot jou en zing jouw lof. 

 

Het inzicht dat alles één is, één met de Ene, met God en nooit van 

Hem gescheiden is, is een ervaring die telkens weer kan oplichten. 

Het is geen rationeel inzicht, maar iets wat je overkomt. Iets wat totaal 

overweldigend is, zodat je in je diepste laag voor eens en voor altijd  

weet dat alles Eén is, zonder enige twijfel daarover. Zo is het 

tenminste bij mij en ik neem aan dat dat bij anderen ook zo gaat. 

Maar je moet een adres hebben om je dankbaarheid aan te richten; je 

wilt je uiten. Je kunt dan gewoon niet anders dan je uiten in een ik -

Gij, ik - Jij relatie tot God, hoewel je weet dat alles Eén is. En dat  

strikt genomen, rationeel geredeneerd, een ik - Jij relatie dus niet  
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“klopt”. Dat vond ik na de sterke ervaringen van eenheid met God, 

begin dit jaar, verwarrend. Ik had het gevoel dat het niet logisch meer 

was om God aan te spreken (“Jij die mij draagt” enz). Taalkundig 

klopte dat voor mijn gevoel dus niet, maar inderdaad, ik kan niet 

anders. Anders kan ik me niet uiten – en ik moet me uiten; ik kan niet 

anders.“  

 Uit: Jij zingt in mij Jouw naam, Uitgeverij:  Discovery Books. 

                                                                                    

 

 

Kerkdiensten 

 

Zondag  2 februari 

In deze gezamenlijk dienst in Veghel zal het avondmaal worden 

gevierd. 

In  Uden  is er gelegenheid voor ontmoeting in de koffiekamer. 

Gastheren zijn Andre Troost en Arend Buurma. 

 

Zondag 2 maart 

Gelegenheid voor ontmoeting in de koffiekamer in Uden. Gastheren 

Joop Damstra en Sytze Westerhof. 

 

As-Woensdag 5 maart  

In de Abdij van Berne wordt de vastentijd ingeluid door het vieren van 

as-woensdag. Sinds een aantal jaren gaan, naast de abt, om de beurt 

ook de predikanten van de aan de Abdij grenzende protestantse 

gemeenten mede voor in deze dienst. Zelf vind ik het heel mooi dat 

het begin van de veertigdagentijd hiermee zo duidelijk gemarkeerd 

wordt. Ook beleef je de oecumenische verbondenheid sterk bij het 

richten van de blik op goede Vrijdag en Pasen. 
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Om en om Kerken in 2014? – De stand van zaken 

Op de gemeentevergadering in mei  stelde de kerkenraad voor om in 

2014 alle diensten gemeenschappelijk te laten zijn. Toen en nu zijn de 

eerste en de derde dienst in de maand gemeenschappelijk, d.w.z. een   

gezamenlijke dienst, gevierd door de leden van de gemeente uit Uden 

en Veghel in de kerk in Uden of in Veghel. 

De kerkenraad had hiervoor vier argumenten:   

1.  Het aantal kerkgangers dat iedere zondag naar de kerk gaat neemt 

af. Noch de kerk in Uden, noch de kerk in Veghel zitten op 

zondagmorgen vol. Het is daarom fijner om gezamenlijk te kerken.  

2. Dit bevordert de gemeenschapsband tussen de gemeenteleden uit 

Veghel en Uden.  

3.  In Veghel wordt op de 2e en de 4e zondag geen kindernevendienst 

gehouden omdat de belangstelling te klein is. Wanneer we 

gezamenlijke diensten houden is het aantal kinderen groter en kan er 

in iedere dienst kindernevendienst zijn. De leiding van de 

kindernevendienst uit Uden en Veghel kunnen elkaar zo ook 

ondersteunen en enthousiasmeren.   

4. De ambtsdragers die ouderling of diaken van dienst zijn worden in 

de huidige situatie zwaar belast. Ze hebben vaak dienst. Door alleen 

nog maar gezamenlijk te kerken worden zij ontlast. 

Op de gemeentevergadering werd opgemerkt dat het een groot goed 

is wanneer: 1. gemeenteleden er gewoon zonder na denken vanuit 

kunnen gaan dat de kerk op zondagmorgen in de eigen woonplaats  

open is. Een aantal aanwezigen bood daarom aan om op de 

zondagmorgen in de kerk waar geen dienst gehouden zou worden 

een ontmoeting te willen organiseren (zie onder) 2. Het totaal aantal 

kerkgangers groter zal zijn wanneer beide kerken open zijn dan 

wanneer er één gesloten is. 3. Hoewel de afstand tussen Uden en 

Veghel klein is dit toch voor de oudere gemeenteleden een barrière 

opwerpt om naar de kerk te gaan. 
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Zowel de argumenten voor als tegen het voorstel van de kerkenraad 

om alleen nog maar gezamenlijke diensten te organiseren snijden 

hout.  De kerkenraad staat voor de moeilijke taak om ze te wegen. 

In juni werd besloten om tot de zomer van 2014 het gezamenlijke 

kerken nog te beperken tot de eerste en de derde zondag van de 

maand. In het voorjaar zal de kerkenraad een besluit nemen over de 

tweede helft van 2014. (redactie: op verzoek opnieuw geplaatst) 

 

Oecumenische ontmoeting  in Uden 

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

organiseert het Oecumenisch Platform Uden een ontmoeting van 

R.K.-en en protestanten in het Parochiehuis van de Petrusparochie in 

de Kapelstraat, schuin tegenover de kerk. Diaken Pieter Raaijmakers 

en ds. Dick van der Vaart zullen kort iets vertellen over hun visie op 

Jezus. Daarna gaan RK-en en protestanten met elkaar in gesprek 

over hun visie op Jezus. Vorig jaar hebben we boeiende gesprekken 

gevoerd. U bent van harte welkom! Aanvang 20.00 uur. 

 

Huiskameravonden . 

Binnenkort beginnen de huiskameravonden weer, zowel in Veghel als 

in Uden. Als het goed is hebt u via de Aktie Kerkbalans een 

uitnodiging ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, neem dan s.v.p. contact 

op met  mij (Tel. 24 66 34) dan kunt u alsnog een uitnodiging 

ontvangen. We  gaan met elkaar praten n.a.v. een interview van 

Annmieke Schrijver met de kunstschilder Rinke Nijburg. Uit de serie:  

“Het Vermoeden“. 

 

Enquête 

Bijgesloten in dit Klankbord vindt u een enquêteformulier van de 

beleidscommissie van de kerkenraad. Dick Boerefijn schrijft hier 

verderop over. Mocht u te weinig schrijfruimte vinden op het formulier  
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neem dan s.v.p. een blad blanco-papier, schrijf erop en niet het aan 

uw formulier vast. 

  

Vakantie predikant 

 Van 22 februari - 3 maart  houd ik een weekje vakantie. 

 

Permanente Educatie  predikant 

Tot voor kort had een predikant om de vijf jaar recht op een 

studieverlof van drie maanden. 

In die tijd werd hij/zij geacht zijn theologische, pastorale, liturgische en 

didactische kennis en vaardigheden op peil en bij de tijd te houden of 

te brengen. Predikanten mochten zelf de inhoud van hun studieverlof 

bepalen in overleg met de kerkenraad en de classis. 

Deze oude regeling is afgeschaft . Er voor in de plaats is een regeling 

gekomen waarin de predikant gedurende een periode van vijf jaar een 

aantal studiepunten moet halen door college te volgen aan één van 

de theologische faculteiten  die hiervoor programma ’s ontwikkelen. 

Dit betekent dat ik gemiddeld twee keer per jaar 30 á 40 uur moet 

besteden aan deze nascholing die niet vrijwillig maar verplicht is. In 

een week waarin de nascholing valt zal ik veel minder beschikbaar 

zijn voor het gemeentewerk dan normaal het geval zal zijn.  

De eerste colleges die ik in dit kader ga volgen, worden gegeven  

onder de titel: “Leren: leuk en pijnlijk tegelijk.“  Het doel is dat ik mijn 

vaardigheden als begeleider van leerprocessen vergroot. 

 

Concreet b.v.: “Hoe kan ik in het kader van ons V&T programma  

leeractiviteiten aanbieden die gemeenteleden niet alleen informatie 

aanreiken maar hen ook helpen het geloven werkelijk te beleven? 
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De data waarop ik voor deze cursus afwezig zal zijn zijn 10 en 11 

februari. De voorzitter van de kerkenraad mevr. Lies Oosten (tel. 

350695 ) zal  op die dagen voor mogelijke  vragen beschikbaar zijn. 

 

  

Vriendelijke groet,  Dick van der Vaart 

 

 

 

PASTORALE CONTACTGROEP VEGHEL 

 

Natuurlijk begin ik met U allen een gezegend 2014 toe te wensen en 

ik hoop dat bij de goede voornemens die U gemaakt heeft er ook één 

bij is die betrekking heeft op een goede inzet in welke vorm dan ook 

voor onze gemeente Uden/Veghel. 

Misschien kan ik U daarbij een beetje helpen, als U dat goed vindt. 

Hieronder vindt U de invulling van Veghel in pastorale wijken. Wat U 

hierbij zal opvallen, zijn het aantal vacatures die door onze groep 

ondervangen moeten worden. Zoals al eerder geschreven werd, is dat 

de gehele Bunders en het Ven door één persoon wordt waargenomen 

en U begrijpt dat dat geen doen is. Ik heb de afgelopen tijd een paar 

mensen persoonlijk benaderd, maar helaas de meeste mensen doen 

al zoveel.  

In het kort nog even memoreren wat het allemaal inhoudt. Nieuw 

ingekomenen welkom heten, ouderen onder de 75 bezoeken,  

eventueel iemand die ziek is en/of aandacht nodig heeft; dat is toch 

goed om zo bezig te zijn? Vergaderingen zijn er één maal in de twee,  

soms drie maanden, daar hoef je het toch niet om te laten dacht ik zo. 

Oké, zoals gezegd hieronder de pastorale wijken met de naam van 

degene die hier contactpersoon is. 
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WIJK 1: 

Koolenkampen, 

Eikelkampen    

VACANT                                                        

Wijk  2: De Leest 

en gedeelte Zuid           

Hanneke van 

Beusekom   

Het Centrum                                     

VACANT                                              

Wijk 3/4 Het Zuid 

en Scheifelaar             

Joke van 

Kranenburg 

Wijk 5/10 Het Ven 

en ged. Bunders        

VACANT                                                           

Wijk 6: Heibunders                                      

Peter van den 

Broek 

Wijk 7/9: 

Laarbunders                                   

Peter van den 

Broek 

Wijk 8:      

Busselbunders                              

VACANT                                                                                     

Wijk 11/12  

Buitengebied ERP                    

VACANT 

Wijk 13 

Mariaheide, 

Zijtaart, Eerde           

VACANT 

Bernhove 

ziekenhuis                                            

Neeltje Hoogstad 

Ouderen 75+                                                             

Gerrie van Andel 

Jongeren, jonge 

gezinnen                                   

Saskia Stapel 

Watersteeg                                                              

Wil Plaatzer 

 

 

Het zou zo fijn zijn als U met ons mee wilt doen en we U op onze 

eerstkomende vergadering mogen begroeten! 

 

         Bea Wadners-ten Have, voorzitster, tel: 0413-363486 

 

Verantwoording 

Via  een gemeentelid van onze kerk mocht ik  € 20,-- ontvangen voor 
de zondagse bloemendienst. 
Heel hartelijk dank aan deze anonieme gever/geefster!!! 

                         Namens de bloemendienst Jellie Vermeulen 
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DOET U OOK MEE AAN DE ENQUETE? 

 
Op verzoek van de kerkenraad is sinds eind mei 2013 een 

beleidscommissie actief, die in kaart moet brengen hoe wij de 

komende 5 jaar kerk willen zijn. Voornaamste doel is daarbij dat we 

onze intenties (open kerk en gastvrijheid) op de juiste wijze gaan 

invullen. Immers in deze tijd van crisis en doorgeschoten materialisme 

wordt het tijd dat de mens weer centraal komt te staan. Dat is immers 

onze Christelijke opdracht. “Wat gij aan de minsten onder u hebt 

gedaan, dat hebt gij aan mij gedaan” zei Jezus al tijdens zijn periode 

op aarde.  

Die boodschap heeft onze kerk steeds geïnspireerd en dat is vertaald 

in ons maatschappelijk uitgangspunt: een gastvrije en open kerk met 

aandacht en ruimte voor iedereen. 

De beleidscommissie heeft de afgelopen periode van intensief overleg 

veelvuldig gesproken over de inhoudelijke aspecten van het kerk-zijn, 

de beschikbaarheid van medewerkers en de sociale implicaties in de 

maatschappij, die we als kerk tegenkomen en nog veel meer. 

 

Inmiddels heeft de beleidscommissie koers gezet naar een 

eindrapportage.  

 

Die eindrapportage willen wij graag staven aan de praktijk in de 

gemeente. Daar kunt U ons bij helpen door het invullen van het 

enquêteformulier, dat u in het hart van Uw Klankbord aantreft. 

 

Graag nodigen wij u uit om het vragenformulier in te vullen en in te 

leveren vòòr 28 februari a.s. Hoe u het formulier kunt inleveren is 

onderaan het enquêteformulier vermeld. 
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Mocht u nog specifieke vragen hebben, neemt u dan contact op met 

de beleidscommissie. 

 

Van harte bevelen wij deze enquête bij u aan en danken u op 

voorhand voor uw welwillende medewerking. 

 

De beleidscommissie, 

Ds. Dick v.d. Vaart       Dhr. Dick Boerefijn    Dhr. Peter van den Broek  

Mevr. Lies Oosten       Dhr. Sytze Westerhof 

 
  
Van de diaconie  
 
De Zendingskalender: Tot onze spijt moeten wij degenen die in de 
voorgaande jaren gewend waren om via de diaconie een 
zendingskalender aan te schaffen teleurstellen. Kerk in Actie geeft 
geen kalenders meer uit. We hebben nog wel bij andere uitgeverijen 
geïnformeerd maar de kalenders die zij uitbrachten voldeden niet aan 
onze eisen bovendien vonden wij de kosten ervan te hoog zodat we 
het niet verantwoord achten om tot actie over te gaan.   
 
Wij ontvingen van diverse instellingen een bedankje voor de gift die zij 
van ons hebben ontvangen, te weten:                                                                    
- Exodus: Deze stichting helpt (ex)gedetineerden bij een succesvolle  
terugkeer in de samenleving.                                                                                          
- De AMREF Flying Doctors in Afrika.                                                                     
- De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, deze 
stichting helpt kinderen en jongvolwassenen met een handicap te 
integreren in onze samenleving.                                                                                                      
- Het Evangelisch Begeleidingscentrum.                                                            
- De Regenboog Groep, bestede de ontvangen giften  naast alle grote 
uitgaven (opvang en zorg voor ruim 4000 dak- en thuislozen) aan het 
kopen van brillen, het betalen van tandartsrekeningen voor degenen 
die onverzekerd zijn. Wordt voor voedselbankgezinnen een uitstapje  
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naar bijvoorbeeld Artis betaald Kortom medewerkers en 850 
vrijwilligers bieden iedere dag weer perspectief aan mensen aan 
mensen die het contact met de samenleving verloren hebben.  
 
Tenslotte heeft u nog vragen of opmerkingen met betrekking tot een 
diaconale activiteiten, schroom niet maar laat het ons weten. 
Vriendelijke groeten, 

Namens uw diaconie Aaldrik Westera 
 

 

De Vrijwilliger 

Het bleef een goed bewaard geheim ondanks de vele kerk en niet 

kerkleden die al een paar dagen op de hoogte waren van de komende 

gebeurtenis. 

Alleen mijn vrouw vertelde mij 2 dagen van te voren dat ik op de 

woensdagmiddag beter thuis kon blijven. 

“En dan ga je nadenken”, zei Trees van het Rode Kruis die het een 

jaar eerder had meegemaakt.  Dankzij Theo die een eigen agenda 

had samengesteld en voorbereid, werd het een spontane waardering 

waarover ik geen negatief woord heb gehoord, integendeel! 

In het Udens Weekblad stond een foto van de vier Udense  

vrijwilligers die een penning ontvingen. In de bijgaande tekst vond ik 

goed verwoord wat ik bij de uitreiking van de Vrijwilligerspenning door 

de Gemeente Uden beleefd heb en nog meedraag. 

Tot slot ontving ik een cheque van €500, te besteden aan een goed 

doel in of buiten de eigen "vereniging". 

Ik denk daarbij aan zonwering over de kruinen van de 2 palmbomen 

aan de linkerkant van onze kerkzaal. 

Als dat tot stand zou komen is het voor mij een waardevolle besteding 

bij een bijzondere gebeurtenis! 

                                          Henk Janse. 
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Vrouwen in de bijbel – Debora en Jaël. 
 

Debora, één van de sterkste vrouwenfiguren uit de geschiedenis van 

Israël. Een Jeanne d’Arc. 

In de 12e eeuw v. Chr. namen verschillende Israëlitische stammen 

bezit van het land Kanaän. Soms ging dat vreedzaam, soms ook niet. 

Rechters kwamen er aan te pas om geschillen te slechten. Onder de 

vele rechters was slechts één vrouw. Debora, de vrouw van Lappidot, 

zetelde onder een palmboom tussen Rama en Bethel. 

Palmbomen werden als levensbomen gezien, altijd groen, symbool 

van eeuwig leven en van hoop. 

Jabin, een grootgrondbezitter trok op tegen de Israëlieten met een 

groot leger onder aanvoering van de veldheer Sisera. 

Men kwam om hulp bij Debora. Zij gaf het bevel aan hun 

legeraanvoerder, Barak, zich te verzamelen en op te trekken tegen 

Sisera. 

Maar Barak liet weten dat hij alleen ging als Debora meeging.  

Debora stemde in, maar zei: ‘Goed Barak, ik zal met je meegaan. 

Weet alleen wel dat er voor jou geen roem zal zijn weggelegd. De 

Heer zal Sisera uitleveren in de handen van een vrouw’. 

 

Vrouwelijke leiders in de bijbel zijn op één hand te tellen. Bijvoorbeeld 

Mirjam en Maria Magdalena zijn positieve voorbeelden. Ze waren 

moedig en hadden een grote invloed op de samenleving. In het boek  

 

Richteren wordt relatief veel vrouwen bij naam genoemd. 

Wetenschappers denken dat de vrouw in die tijd meer status had, dan 

gebruikelijk. 

Joodse legenden vertellen dat Barak en Lappidot, haar echtgenoot,  

één en dezelfde persoon is, want op bevel van Debora bracht 

Lappidot kaarsen naar het heiligdom en werd daarom Lappidot = vlam  

______________________________________________________ 
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genoemd. Hij heette ook Barak, omdat zijn gezicht lichtte als de 

bliksem. 

De strijd wordt gestreden en het leger van Barak wint. Sisera vlucht 

naar de tent van een vermeende bondgenoot, maar wordt daar in zijn 

slaap vermoord. Hij vluchtte naar het hol van de leeuw. 

Een Joodse legende vertelt het prachtig. 

Jaël, de vrouw van zijn bondgenoot, nodigde de vluchtende Sisera uit 

in haar tent. Ze had de verleidelijkste stem die een vrouw ooit had. 

Toen Sisera in de tent kwam en het bed zag dat met rozen was 

bedekt, besloot hij Jaël zo snel mogelijk haar als zijn vrouw naar zijn 

moeder te brengen. Toen Jaël hem melk als drinken wilde geven, wat 

gebruikelijk was,  smeekte ze God haar een teken te geven door 

Sisera om water te laten vragen en dat deed hij ook. Dus Jaël gaf 

hem water vermengd met wijn, waardoor hij in slaap viel. Ze vroeg 

God nog een teken; Sisera mocht niet wakker worden als ze hem van 

het bed trok. Hij werd niet wakker en nu vroeg ze God kracht om hem 

te doden. Ze deed dat met een tent pin en een hamer. Sisera’s laatste 

woorden zouden zijn geweest: ‘Ach, dat ik mijn leven door de hand 

van een vrouw moet verliezen.’ 

 

Het overwinningslied dat Debora en Barak daarna schrijven, het vijfde 

hoofdstuk van Richteren, is één van de oudste gedeelten van de 

bijbel. 

 

Adrie Plantinga 

 

 Bron: De bijbel, Richteren Feinberg, Vrouwen in de tijd van de bijbel 

Haag, Vrouwen in de bijbel Ter Linden, Het verhaal gaat…. 
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Eerste alternatieve viering in Veghel. 
 

Vorig jaar kwam het om-en-om kerken aan de orde. De discussie laat 

ik hier achterwege, maar ik ben er tegen, ik kon er alleen vanwege 

andere verplichtingen op de vergadering vorig jaar niet bij zijn om mijn 

mening te ventileren. 

Prettig vond ik het om te horen dat het om-en-om kerken (voorlopig) 

niet door gaat. 

Er zouden alternatieven komen. 

 

Bij het eerste keer lezen over de “niet ambtelijke viering”, als zo’n 

alternatief, kwam dat op mij, in eerste instantie, wat ‘zweverig’ over en 

ik vroeg me af of dat wel wat worden zou.  

Naarmate de datum dichter bij kwam raakte ik echter toch 

nieuwsgierig. Ook juist vanuit het oogpunt van hoe het er bij die 

alternatieve viering, of ontmoeting zoals deze nu is genoemd, dan 

toch aan toe gaat (en dan was het ook nog eens handig dat het bij mij 

om de hoek was in Veghel). 

Dus op zondag 19 januari liep ik om ca. kwart voor tien De Schakel 

binnen. Er waren al een aantal gemeenteleden, ook uit Uden. Er 

kwamen er om tien uur nog een paar bij. 

Uiteindelijk zaten we met z’n negenen aan tafel met een kop koffie 

met koek.  

 

 

Na een korte introductie door Sytze Westerhof en Mies Smit begon de 

ontmoeting met een gebed, gevolgd door een Glorialied, gezang 

444:1-2, begeleid op de piano door Henk Drok die ook bij deze viering 

aanwezig wilde zijn. 

Hierna volgde een schriftlezing uit Jakobus 1: 2-8 en een korte 

inleiding hierop door Sytze.  

______________________________________________________ 
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Vervolgens kon iedereen op de tekst en inleiding reageren met zijn of 

haar eigen beleving hiervan. 

Het was bijzonder mooi om te zien hoe we hier allemaal bij betrokken 

waren, vertellend over je eigen ervaringen en luisterend naar die van 

anderen. 

Zo bleek deze ontmoeting ook erg geschikt om een luisterend oor (16 

luisterende oren) te treffen voor je verhaal, vooral voor diegenen die 

veel alleen thuis zitten. 

 

Aan het eind kroop Henk weer achter de piano en zongen we gezang 

304:1 en eindigde deze eerste ontmoeting, waarbij (en dan denk ik 

niets te veel te zeggen) we hierover allen zeer tevreden huiswaarts 

keerden. 

Ik had er zeker geen spijt van dat ik gegaan was en het is me een 

dierbare ontmoeting geweest! 

Zoals enkelen bij het nakaarten tijdens de koffie al zeiden: 

“Het is voor herhaling vatbaar.”  

Mark Dwarswaard, Veghel 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording 

Via mevrouw J. van Kranenburg-Kuijvenhoven ontvingen wij een gift 

van € 20,= voor de Kerk. Langs deze weg willen wij de betreffende 

familie hiervoor hartelijk dankzeggen. 

 

Uw college van Kerkrentmeesters 
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ALLEEN 
 
Als je alleen door het leven gaat kan een zondag soms heel lang 
duren. 
Op zondag 23 februari wordt voor iedereen die alleen door het leven 
gaat een dag georganiseerd. 
Het thema is: Zo vrij als een vogel én vogelvrij. 
In onze beide kerken komt een poster te hangen met het programma. 
Ook liggen er kleine folders om mee te nemen.  
Het idee komt uit een werkgroep van de Hulpdienst Diakonie Veghel. 
Ook de uitvoering ligt in hun handen. 

 
Hanneke van Beusekom. 

 

Jan Peene in Memoriam 
 

Donderdag 21 november j.l. hebben wij Jan Peene begraven. Hij is 70 

jaar geworden. De laatste 6 jaar woonde hij in Winterswijk als man 

van Emmy Houtkoop. Met haar had hij nog veel meer willen beleven 

en Emmy verheugde zich altijd weer over Jans beminnelijke 

hulpvaardigheid en aandachtige liefde. 

Wat kon hij veel! Wat hen voor alles verbond was muziek. Wij kennen 

Jan vooral door zijn belangstelling voor de uitvoeringen van het 

kerkkoor waar Emmy in meezong. 

Maar daarachter zat een groot musicus die vooral als organist indruk 

maakte. Hij was een van die orgelspecialisten die met een klein 

groepje gelijkgezinde organisten regelmatig bij elkaar kwamen om  

Bach te ´exegetiseren´. Hoe speel je dat nu, ´In Dulci jubilo´, wat heeft 

Bach nu gedaan met al die nootjes? 

En soms, als hij daar midden in zat, keek hij als het ware om het 

hoekje, zoveel schoonheid, zou die ons in hemelse lichtheid kunnen 

voeren? 

______________________________________________________ 
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Jan was van huis uit een Zeeuw, een man die wist wat strijden tegen 

de elementen betekent. Toen bij Jan drie jaar geleden prostaatkanker 

werd ontdekt die daarna uitgroeide tot botkanker heeft Jan nooit 

geklaagd, maar elke dag en elk uur zijn bestaan weten te waarderen 

als een menswaardig bestaan. Het gevecht tegen de elementen was 

zwaar, maar nooit hebben ze hem eronder gekregen. Hij daagde hen 

uit met zijn humor. Tot de laatste dag was hij zich dit alles bewust, 

stelde hij zich en ons diepzinnige en wezenlijke vragen naar ons leven 

en naar deze maatschappij en naar God.  

Zo zocht hij naar wat ook die laatste minuten waardevol was in een 

gesprekje met Emmy of de kinderen of goede vrienden.  

Bewonderenswaardig was hij, en veel mensen hebben dit bij Jan  

herkend. Als directeur van de radiatorfabriek had hij altijd aandacht 

voor de menselijke kant van zijn personeel.   

Hoe de kerkdienst en de liturgie eruit zouden moeten zien had hij al 

lang van tevoren bedacht. Als verkondiging zou de cantate `Gottes 

zeit ist die beste Zeit´ moeten klinken, life. Het was een 

indrukwekkende dienst, de kinderen hebben ons een blik op hun 

vader gegund en de kerk zat vol. Met de muziek en de lezingen en de 

geloofsbelijdenis liet Jan zich dragen door de eeuwenoude traditie 

van de kerk die zo uitspreekt wat ons soms niet meer lukt.  

 

Zo hebben wij afscheid genomen van een gezegend mens. 

Ds. G. Henri Otte 
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Hallo allemaal, 

 

Inmiddels is 2014 al weer ruim een maand oud en zijn we al weer 

volop bezig met de activiteiten. De kindernevendienst en de tienerkerk 

draaien al weer op volle toeren. Voor de oppasdienst zijn we op 

zoek naar mensen die af en toe een keer willen oppassen op de 

kinderen onder de 4 jaar. We zijn ook op zoek naar mensen die als ze 

toch in de kerk zijn en er geen oppas aanwezig is, zich wel een keer 

beschikbaar willen stellen. 

We willen graag een plek bieden aan iedereen. 

 

De weg van Jezus 

 

 
 

We leven eigenlijk best wel in een ingewikkelde wereld: 

- Er worden steeds nieuwe dingen uitgevonden, die steeds meer 

kunnen. 
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Denk maar eens aan de computer, die worden steeds beter en groter. 

- Er zijn veel afspraken en wetten gemaakt door de mensen van de 

politiek 

- Alle mensen hebben ideeën en meningen ergens over. 

- Ook zijn er heel veel geloven.  

De weg van Jezus is er slechts 1 van. Toch is deze weg de enige weg 

zegt Jezus. 

(Ik ben de weg de waarheid en het leven, alleen door mij kun je bij de 

Vader komen. Johannes 14:6) 

Dat betekent dat Hij naar de aarde is gekomen, alleen Hij heeft onder 

ons geleefd en heeft ons een houvast gegeven. 

En niet te vergeten is Hij aan het kruis gestorven voor ons omdat Hij 

heel erg van ons houd, en Hij de weg naar God voor ons openhoud. 

 

Kindernevendienst: 
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Tienerkerk:  

 

Noteer in je agenda de volgende bijeenkomsten: 2 februari, 16 

februari, 2 maart, 16 maart, 30 maart, 13 april,  27 april, 11 mei, 25 

mei,  8 juni, 22 juni. 

 

We zijn met elkaar bezig om een jeugddienst voor te bereiden en 

hopen dit nog voor de zomervakantie te presenteren aan de 

gemeente. Het is dus wel belangrijk om zo veel mogelijk aanwezig te 

zijn en je inbreng te hebben. 

 

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 Tel:0413 254937   E mail riaderuiter2@gmail.com  

 

Nieuwe Datum Samen op Weg kamp!!!!! 

 

Het Samen op Weg kamp 2014 vindt plaats van 5-7 september . Dit is 

een weekend later dan in eerste instantie was afgesproken. ( dit ivm 

een dubbele boeking van de boerderij ) 

Schrijf het op de nieuwe kalender of in je digitale agenda en wacht op 

verder nieuws ... Zodra de zonnestoelen naar buiten kunnen laten we 

weer van ons horen!!  

 

Groetjes van Eline, Margot, Loes, Tosca, Hans en Tineke 


