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KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo.    13 jul.    10.00 u. ds. D.R. van der Vaart (HA) 
zo.    20 jul.     Dienst in Veghel 
zo.    27 jul.    10.00 u. mw. L. Oosten 
zo..   03 aug   Dienst in Veghel 
zo.    10 aug   10.00 u. mw. S. Floor 
zo.    17 aug    Dienst in Veghel 
zo.    24 aug   10.00 u. kandidaat Slothouber, Zwolle 
 
 
 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo.    13 jul.    Dienst in Uden 
zo.    20 jul.   10.00 u. dr. H. Jansen (Heusden) 
zo..   27 jul.    Dienst in Uden 
zo.    03 aug. 10.00 u. ds. H. Veltkamp (Zaltbommel) 
zo.    10 aug.  Dienst in Uden  
zo.    17 aug.  10.00 u. ds. J. van Drie (Oss) 
zo.    24 aug.  Dienst in Uden  
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Van de redactie ………… 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

LICHTER WORDEN 

Een reiziger mocht meereizen met een wijs man. De reis had het land 

van geluk als doel. De reiziger kon de wijze echter niet bijhouden. De 

wijze antwoordde dat dat door diens zware rugzak kwam. “Wat heb je 

in je rugzak?” De reiziger vertelde dat hij er geld in had zitten. De 

wijze sprak daarop: “In het land van geluk is geld niet belangrijk.“ Na 

enig aarzelen liet de reiziger het geld achter. Toen ze een berg 

beklommen, kon de reiziger nauwelijks  meekomen. De wijze raadde 

hem aan zijn diploma’s achter te laten.: “In het land van geluk gaat het 

er niet om wat je bent maar wie je bent.”  De reiziger volgde ook deze 

raad op. Later, op een moeilijke bergpas, bleek het noodzakelijk de 

rugzak zelf achter te laten. Ten slotte kwamen de mannen bij de grens 

van het land van geluk. Zij hoefden alleen nog een brug over te 

steken die boven de kolkende rivier hing. De wijze liep er zonder 

mankeren overheen. Toen de reiziger een stap op de brug zette, 

kraakte deze echter vervaarlijk. De brug dreigde te bezwijken. De 

reiziger zei teleurgesteld. “Nog ben ik teleurgesteld, hoewel ik mijn 

bagage al heb achtergelaten.“ Daarop sprak de wijze: “Je moet je 

eigendunk uit je hart doen, dan wordt je nog lichter.” Op het moment 

dat de reiziger dat deed kwam hij aan in het land van geluk. 

Bron: verhalenbundel  van Stephan de Jong 
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De betekenis van dit verhaal lijkt duidelijk: bezit, maatschappelijk  

aanzien  en  (wanneer beide groot zijn) wie jij je op grond hiervan 

verbeeld te zijn,  maken een mens niet gelukkig.  

Dit klinkt heel spiritueel en wijs maar het klopt natuurlijk niet. 

Tenminste, niet helemaal. 

Wanneer je van een bijstandsuitkering moet rondkomen en je krijgt er 

opeens 1000 Euro in de maand bij, dan word je daar wèl gelukkig(er) 

van. En wanneer je dierenarts wilt worden,  maar geen VWO-diploma 

hebt en dus geen diergeneeskunde kunt gaan studeren, dan weet je 

dat een VWO-diploma  je wèl gelukkig zou maken.  

 

De boodschap van het verhaal is binnen bepaalde grenzen waar. 

Geld en diploma‘s zijn op zich niet genoeg om een mens gelukkig te 

maken. Maar van geldgebrek word je niet vrolijk  en zonder diploma’s 

red je het niet in onze maatschappij. 

De eerste vraag van de R.K. catechismus is: “Waartoe zijn wij op 

aarde?“ En het antwoord luidt: “Om God en de naaste te dienen en 

gelukkig te zijn hier en in het hiernamaals.“ Dat spreekt me wel aan en 

is in overeenstemming met het scheppingsverhaal waarin God een 

paradijs inricht als woonplaats van de mens, opdat de mens daar 

gelukkig zou kunnen leven. Het behoort tot het wezen van het  

Joodse en het Christelijke geloof dat het leven gevierd mag worden. 

Jezus deed dat ook. 

 

De filosoof Nietzsche zou in het verhaal de afgunst zien van armen 

die uit jalousie, rijkdom tot zonde verklaren en zichzelf als goed  

omdat ze arm zijn. “Zij zijn rijk maar slecht. Wij zijn arm, maar goed. 

Iedereen zou arm moeten zijn.“ Zo hoef je de pijn van je afgunst niet 

te voelen. 
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Rijkdom mag genoten worden en maakt tot op zekere hoogte 

gelukkig. Wie iedere maand de touwtjes aan elkaar moet knopen 

wordt gelukkiger wanneer zijn inkomen verdubbelt. Wie al een paar 

miljoen per jaar verdient zal van een verdubbeling van zijn inkomen 

waarschijnlijk niet gelukkiger worden. 

Iemand die zich verbeeldt meer te zijn dan anderen draagt het 

gewicht daarvan met zich mee. Je moet er veel energie in steken om 

dat zelfbeeld  overeind te houden.  En al die tijd dat je daar mee bezig 

bent kijk je naar jezelf en niet naar de ander. Terwijl liefde en 

vriendschap het leven juist zo verrijken. Daarom word je inderdaad 

lichter wanneer je je eigendunk laat vallen. 

Maar verwissel eigendunk (overschatting van jezelf terwijl je neerkijkt 

op anderen) niet met  een gezond gevoel voor eigenwaarde.  Vóór je 

een ander kunt eren en waarderen, moet je jezelf eren en waarderen. 

Eer jezelf! Waardeer jezelf! Geloof in jezelf! Wees overtuigd van je 

waarde! Je bent een kind van God . 

Om een verhaal als het bovenstaande te kunnen begrijpen is  

onderscheidingsvermogen nodig. Wijsheid om te kunnen begrijpen 

dat rijkdom en aanzien op zich geen probleem zijn, maar gaven van 

God die in dankbaarheid aanvaard mogen worden. Wijsheid ook om 

te begrijpen dat rijkdom en aanzien op zich te weinig zijn om een 

mens gelukkig te maken. Daar is meer voor nodig: het beleven van 

een liefdevolle relatie met God en medemens. 

Het verhaal is geen moralistische veroordeling van het streven naar 

rijkdom of maatschappelijke status. Dit streven is ons aangeboren en 

motiveert ons om een plaats te veroveren in de samenleving. Dit 

streven kan worden beschouwd als een gave van God. Maar zonder 

(veel) geld en zonder (hoge) maatschappelijke status kun je ook 

gelukkig worden. Want het gaat er niet om wat je hebt, maar om wie 

je bent. Je bent een kind van God en daarmee een broeder of zuster 

van je medemensen. 
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Kerkdiensten 

 

-Startzondag. Op 31 augustus openen we het nieuwe kerkenwerk-

seizoen met een startzondag. Het is nu nog te vroeg om er iets over 

te kunnen zeggen, maar we proberen er een feestelijke dienst van te 

maken. Wanneer er t.z.t. meer bekend is, zullen we dat bekend 

maken. 

 

-Heilig Avondmaal. Op 7 september vieren we het Heilig Avondmaal 

in Veghel. 

 

-Bevestiging ambtsdrager. Op 14 september zal mevr. Neeltje 

Hoogstad  in een gezamenlijke dienst in Veghel worden bevestigd in 

het ambt van ouderling. 

 

Permanente educatie predikant. Zoals zoveel beroepsgroepen zijn 

ook predikanten verplicht zich permanent op de hoogte te blijven 

stellen van de ontwikkelingen op hun vakgebied en te blijven werken 

aan het onderhouden, ontwikkelen en hopelijk verbeteren van 

vaardigheden. 

In het kader van deze permanente  educatie ben ik onlangs twee 

dagen op Hydepark geweest. Dit conferentieoord is vanouds de plaats 

waar Hervormde theologiestudenten en predikanten geschoold en 

bijgeschoold werden. Het gebouw ligt in een prachtig park in Doorn 

waar de secularisatie nog niet toegeslagen lijkt te hebben, want het is 

ook de plaats waar het Christelijk blinden- en slechtzienden instituut 

Bartimeüs en het hoofdkwartier van Youth for Christ gevestigd zijn. 

Hydepark is in het bezit gekomen van de Hervormde kerk door een 

nalatenschap. Het huidige conferentiegebouw wordt afgebroken 

omdat het  niet meer voldoet aan de eisen die deze tijd stelt aan 

commerciële verhuur van een gebouw. Door nieuwbouw hoopt men  
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een zo aantrekkelijke accommodatie te creëren dat exploitatie uit de 

opbrengst van de huur kan geschieden. 

 

Samen met veertien collega-predikanten werd ik bijgepraat over de 

ontwikkelingen die er sinds het werk van Kübler–Ross (velen van u 

zullen wel eens iets over haar gehoord of van haar gelezen hebben) 

in de theorie over  rouwen hebben plaatsgevonden.  

Voor je als predikant naar zo’n cursus gaat krijg je leesstof gemaild en 

achteraf krijg je een opdracht waarin je moet laten zien dat je je de 

stof en cursus voldoende eigen gemaakt hebt. 

In totaal ben je met voorbereiding en verwerking ongeveer 30 tot 40 

uur bezig. Ik vond het heel leuk om intensief met 14 collega’s op te 

trekken. Je komt jaargenoten tegen met wie je kunt bijpraten en je 

ontmoet  mensen die je nog niet eerder ontmoet hebt, maar met wie je 

je toch vertrouwd voelt omdat je een traditie deelt en collega’s bent. 

’s Avonds na het avondprogramma  dronken we een biertje of wijntje 

in de bar, waarbij wij onszelf bedienden en onze consumpties op een 

dranklijst noteerden. Ik voelde me weer student. 

De ochtenden begonnen na het ontbijt met een dagopening in het 

kleine kapelletje. Dat voelde heel vertrouwd. Het samen zingen en 

bidden ontroerde me. 

Wanneer je verwerking als voldoende wordt beoordeeld, ontvang je  

als bewijs hiervan een  officiële verklaring die doet denken aan een 

diploma. Daarmee ben ik dan blij als een kind met zijn medaille van 

de avondvierdaagse. 

 

Vakantie predikant, Van 19 juli t/m 17 augustus  ben ik op vakantie. 

Voor vragen kunt u dan terecht bij Lies Oosten (tel.350695 ) of Alei 

Veldhorst ( 272923)  

 

Vriendelijke groet, Dick van der Vaart 
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SENIORENCLUB  

ALLEEN VOOR OUDEREN, OF TOCH NIET? 

 

Wat een vreemde titel. Heeft iemand last van 

de warmte gekregen en heeft de twijfel 

daardoor toegeslagen? 

 

Nou nee, ik zal het maar even uitleggen.  

Het is al een paar keer voorgekomen dat er leden van het bestuur 

werden aangesproken op het interessante programma van ons, door 

mensen die nog niet tot de categorie ouderen horen.  Zij gaven aan 

dat zij anders graag van de partij waren geweest. Dat is toch jammer? 

Wij zijn ook de vervelendste niet (denken wij) en daarom het 

volgende: mocht u geïnteresseerd zijn, dan hoeft u in het vervolg niet 

thuis te blijven mokken omdat u nog niet oud genoeg bent. 

Nee, u gaat gewoon naar De Schakel en luistert naar het gene 

waarvoor u gekozen heeft. Bovendien geniet u nog van een kopje 

koffie of thee met een lekkernij er bij. Wie doet u wat! Vindt u het 

straks zo gezellig dat u denkt: ik wil hier bij horen, dan krijgt u iedere 

twee maanden een uitnodiging met daarop vermeld de activiteit van 

de middag; als extra service.  

 

Wat een heerlijke gedachte om de zomermaanden mee in te gaan. 

 

 

Namens het bestuur R. Wadners 
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Vrouwen in de bijbel – Batseba 
 

 

Een verhaal over Koning David en Batseba. 

Het leger van Israël was in oorlog met de Ammonieten, de stad Rabba 

was ingenomen en het leger sloeg daar zijn tenten op. David was niet, 

zoals het hoorde, bij zijn leger, maar hij verbleef in Jeruzalem. 

Op een avond wandelde hij wat op zijn dakterras en hij zag een mooie 

vrouw die in zijn tuin aan het baden was. 

Hij liet onmiddellijk navragen wie dat was. Het was Batseba, de vrouw 

van Uria de Hethiet, haar man was aan het front. 

David kon zijn ogen niet van haar afhouden en liet haar halen.  

Batseba verscheen, heerlijk geurend na een bad, zijn begeerte laaide 

op en hij deelde het bed met haar. Daarna zond hij de vrouw weer 

heen.  

Na enige tijd kwam Batseba hem melden dat ze zwanger was. David 

schrok, dat was niet echt de bedoeling. 

 

Eigenlijk moet je vaststellen dat zij seksueel werd misbruikt. Er zijn 

stemmen die zeggen: ‘….had ze maar niet moeten baden op een 

zichtbare plek, dan had David haar niet gezien en dan had hij niet…..’ 

Andere stemmen zeggen: 

Toen Batseba wist dat ze zwanger was, vroeg ze aan David haar 

vergrijp geheim te houden, omdat zij als echtbreekster met de dood 

bestraft zou worden. 

 

We weten niet hoe vaak er in de bijbel de doodstraf is uitgevoerd met 

betrekking tot overspel, maar als het gebeurde, dan betrof het alleen 

de vrouw, nooit de man. 

Later in deze geschiedenis wordt David door de profeet Nathan 

veroordeeld voor het stelen van Uria’s vrouw en ook voor het  
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vermoorden van haar echtgenoot, maar volgens Joodse 

Schriftgeleerden werd David niet schuldig bevonden aan overspel. 

Hun uitleg; de duivel had ervoor gezorgd, dat het scherm waarachter 

Batseba zich baadde, kapot was, zodat David haar kon zien en 

ja……hij kon ook niet helpen dat zijn hartstocht oplaaide. 

 

David liet Uria van het front halen, zogenaamd om de stand van 

zaken te bespreken. Daarna zond hij Uria naar zijn vrouw, zodat zij 

zich kon verblijden over zijn thuiskomst. Uria echter, koos er voor om 

bij zijn mannen te blijven en sliep in de poort. Een tweede maal 

probeerde David Uria naar zijn vrouw te sturen, maar Uria bleef op 

zijn post bij zijn mannen. David had gehoopt dat Uria de nacht bij zijn 

vrouw zou doorbrengen, zodat zou lijken dat zij van haar man 

zwanger zou zijn. Het plan mislukte. 

Daarop liet David zijn legeraanvoerder Joab komen en beval hem Uria 

in de strijd op een dusdanige post te zetten, zodat hij zou omkomen. 

En dat gebeurde, Uria stierf.  

 

Na een rouwperiode nam David Batseba als vrouw en zij baarde een 

zoon. De profeet Nathan, door God gestuurd, veroordeelde David en 

zei hem dat als straf zijn zoon aan een ziekte zou sterven. 

De koning boog voor Gods oordeel. Toen zijn zoon ziek werd bad 

David tot God, hij weende, hij vastte, maar zijn zoon stierf. De profeet 

Nathan zei hem dat God zijn zonden had vergeven. Maar hoe zal 

Batseba dit hebben ervaren? Daar schrijft de bijbel niets over. Het is 

niet niks wat haar is overkomen, verkrachting, zwangerschap, dood 

van echtgenoot, geboorte, dood van kind.  

Gelukkig staat er dat David naar haar omkeek en haar troostte. 

Daarna baarde Batseba een tweede zoon en zij noemden hem 

Salomo, hij die vrede brengt. 
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Batseba blijft tot aan de dood van David aan zijn zijde, ondanks het 

feit dat hij vele vrouwen en zonen had. Als echtgenote van koning 

David ontwikkelt zij zich als een invloedrijke vrouw aan zijn hof, die op 

haar eigen wijze politiek bedrijft.  

Wanneer het einde van Davids leven nabij is en hij van ouderdom niet 

meer in staat is te regeren, verkrijgt Batseba door middel van een list 

het koningschap voor haar zoon Salomo. 

 

 

Adrie Plantinga 
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Van de Diaconie  

 
Rond Pasen hebben we onze “Paasgroetactie” ten behoeve van 

gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gehouden. We weten 

niet hoeveel mensen aan deze actie hebben meegedaan maar elke 

briefkaart die een gevangene ontvangt is te beschouwen als een 

teken van hoop, want deze actie laat zien dat er ook op een andere 

manier aan hen gedacht wordt. 

Traditiegetrouw worden er aan het eind van de kerkdienst op de 

Eerste Paasdag bloemen aan alle kerkgangers uitgedeeld die men 

vervolgens op het graf van een overleden dierbare of (on)bekende 

kan neerleggen.  Door een misverstand waren er dit jaar tot onze spijt 

te weinig bloemen in Uden om uit te delen. Volgend jaar zullen we 

beter opletten. 

Helaas zijn voedselbanken in de hedendaagse samenleving een niet 

weer weg te denken fenomeen. Het bestrijden van verborgen 

armoede door het verstrekken van voedselpakketten lijkt inmiddels de 

gewoonste zaak ter wereld. Inmiddels zijn er 14 vrijwilligers uit onze 

gemeente die op toerbeurt een ochtend of middag actief zijn op de 

voedselbank.  

Naast deze vorm van diaconale hulp zijn er anderen manieren om 

ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door hulp bij klussen of bij de 

administratie. Als u zelf hulp nodig heeft of iemand in uw omgeving 

kent die volgens u daar mogelijk voor in aanmerking komt. Laat het 

ons maar weten.  

 

Vriendelijke groet, Uw diaconie 
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Vanuit de kerkenraad 

 
De kerkenraad heeft in de eerste helft van 2014 in totaal 4 keer 

vergaderd. Op de agenda van de kerkenraadsvergaderingen staan 

een aantal zaken die elke keer terugkomen: 

 

College van kerkrentmeesters. De afgelopen maanden hebben we 

veelvuldig gepraat over het teruglopend aantal (betalende) 

gemeenteleden. Onlosmakelijk verbonden met het college van 

kerkrentmeesters is de begroting van de gemeente Uden Veghel. De 

meer jaren exploitatie en de begroting laten een dalende lijn van 

inkomsten zien. Het college is in gesprek met het OPG 

(Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving) om ons als gemeente te 

ondersteunen bij de actie Kerkbalans én andere acties. 

 

Diaconie. Eén van de projecten waarbij de diaconie nauw betrokken 

is, is de voedselbank. Vele vrijwilligers vanuit onze gemeente helpen 

wekelijks met het inpakken en uitdelen van de pakketten aan mensen 

die dit heel hard nodig hebben. Een hele dankbare taak. De diaconie 

is op zoek naar ondersteuning in haar werk, hetzij door vrijwilligers om 

te collecteren of andere zaken. Ook is de diaconie dringend op zoek 

naar mensen die bereid willen zijn  als diaken de diaconie te komen 

ondersteunen.  De diaconie is betrokken in onze gemeente met 

individuele hulpaanvragen, maar ook landelijk worden een aantal 

projecten door de diaconie ondersteund. Op dit moment wordt er 

gekeken naar een doel om te ondersteunen in Afrika. Meer informatie 

volgt daar nog over. 

 

Kerkgroepen. Een belangrijk onderdeel van de vergaderingen is de 

verslaggeving vanuit de kerkgroepen. Elke kerkgroep wordt 

vertegenwoordigd door  
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een ambtsdrager in de kerkenraad. Hier wordt verslag gedaan van het 

vele werk dat in en door de kerkgroepen wordt verricht. Ook luisteren 

we naar goede ideeën en initiatieven die vanuit een kerkgroep worden 

voorgelegd aan de kerkenraad. 

 

Nieuwe en vertrekkende ambtsdragers. Gerrie van Benschop heeft 

moeten besluiten haar activiteiten als diaken te beëindigen. Inge van 

Es heeft na 20 jaar ouderlingschap aangegeven er na de zomer mee 

te willen stoppen. We zijn haar veel dank verschuldigd voor de vele 

jaren van trouwe dienst! Gelukkig kunnen we binnenkort afkondigen 

dat weer een gemeentelid bereid is de taak als ambtsdrager op zich te 

nemen!  Als u tijdens het lezen van dit stukje meer wil weten over één 

van de ambten in de kerk, meld u dan bij ondergetekende of Dick van 

der Vaart! We zijn altijd op zoek naar mensen die hun schouders 

onder het werk in de Protestantse gemeente Uden Veghel willen 

zetten. 

 

Gemeenteavond. Tijdens de gemeenteavond heeft Ria de Ruiter 

(voorzitter a.i.) een toelichting gegeven op de stand van zaken 

aangaande de kerkenraad. 

Sinds 5 jaar is er een fusie tussen de beide gemeentes. Kerkgroepen 

werken al heel goed samen. Iedereen moet wennen aan de nieuwe 

situatie, zo ook de kerkenraad. De afgelopen tijd is er het een en 

ander gebeurd en dat heeft Lies Oosten doen besluiten om tijdelijk 

een deel van haar taken neer te leggen, waaronder het 

voorzitterschap van de kerkenraad. De kerkenraad heeft contact 

gezocht met de PKN en mevrouw Atie de Vos bereid gevonden om de 

kerkenraad te helpen opnieuw richting te geven aan een nieuwe 

toekomst. We gaan aan 4 punten werken: intern orde op zaken 

stellen, het onderling vertrouwen (aandacht voor het proces van 

krimp, teruglopend ledenaantal, kunnen we één kerkenraad worden).  
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Besluitvormingsprocessen worden verhelderd en duidelijk vastgelegd.  

Tevens wordt het organisatie model aangepast. Wat is de status van 

de kerkgroepen ten opzichte van de kerkenraad? De kerkenraad 

spreekt haar vertrouwen uit voor de toekomst. 

 

Ook waren er twee mededelingen vanuit de kerkenraad: Om-en-

om kerken: het voorstel van de kerkenraad op de vorige 

gemeenteavond was, om per 1 januari 2014 definitief om-en-om te 

gaan kerken. Na de gemeente gehoord te hebben heeft de 

kerkenraad het besluit genomen om vanaf 1 januari 2015 om-en-om 

te gaan kerken.  

De ontmoetingen worden op de eerstvolgende kerkenraads-

vergadering geëvalueerd. Om voor de toekomst daarover een besluit 

te nemen. 

 

In de tweede helft van 2014 staan er 3 vergaderingen van de 

kerkenraad gepland. 11 september, 16 oktober en 4 december. De 

kerkenraadsvergaderingen zijn openbaar. Ze worden gehouden in de 

koffiekamer in de kerk in Uden en vangen aan om 20.00 uur. Weet u 

welkom! 

 

Juni 2014, Corine Crone, Scriba kerkenraad 
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Open brief aan de Kerkenraad. 
  

De gemeente-avond van 12 juni j.l. heeft mij een onvoldaan gevoel 

gegeven. Er werd ons een overladen programma. gebracht. Om nog 

vragen te stellen was heel weinig tijd voor en om te beantwoorden, 

was in 't geheel geen tijd. 

Zelf stelde ik een eenvoudige vraag (dacht ik). Ik vroeg het aantal  

kerkenraadsleden. Tot mijn grote verbazing wist men daar geen 

antwoord op te geven. Waarom ik deze vraag stelde? Ik wil wel eens 

weten hoeveel personen over zeer belangrijke zaken hun stem moet 

geven. Daar worden wij als gemeente niet voldoende over 

geïnformeerd. 

In het laatste nummer van het Klankbord schrijft de redacteur dat het 

Klankbord een optimaal communicatiemiddel is. Zowel voor de 

gemeente als voor de kerkenraad. Er worden toch notulen gemaakt 

van de vergaderingen? 

Kan er dan niet een verkort afschrift  (in begrijpelijke taal) worden 

geplaatst in het Klankbord? 

Ik had deze avond ook wel moeite met de uitleg van Dick. Ik dacht 

altijd nog, dat wij in de gemeente "broeders en zusters" waren. Al 

worden we tegenwoordig niet meer als zodanig aangesproken. Toch 

horen we bij elkaar. Wanneer in een gezin één van kinderen het huis, 

zonder enige aanleiding, verlaat, zeggen we toch ook niet tegen 

elkaar: "We moeten niet omzien, maar vooruitzien”? Daarom hebben 

wij als gemeente, niet alleen de kerkenraad, een taak. Sorry Dick, zo 

zie ik het nog altijd. Ik begreep wel dat jouw opvatting ons moest 

bemoedigen. Maar dat kan ik niet zo aanvaarden. 
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Ik wil dit stukje dan ook beëindigen met een vraag aan iedereen die 

dit leest. 

 

Geven wij onze gemeente nog een plaats in ons persoonlijk gebed? 

  

                                                                        Annie Sloff-Visser 
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Hallo allemaal, 

 

Het laatste Klankbord voor de zomervakantie. Hebben jullie er zin in? 

De Jeugddienst op 15 juni was een groot succes en helemaal 

voorbereid en uitgevoerd door de tienerkerk. Het uitstapje naar het 

Afrika museum is helaas niet doorgegaan. We gaan proberen om in 

het najaar iets nieuws te plannen. 

Wat wel door zal gaan is de picknick bij de startzondag. We hopen op 

mooi weer. 

Maar eerst genieten van een welverdiende vakantie. 

Veel plezier!!!! 

 

 

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. 



______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  juli-augustus 2014 19

 

Zomertijd, fijne tijd! 

God De zomer is een fijne tijd, 

We mogen ervan genieten, van de zon, 

verse aardbeien, zwemmen, buiten eten. 

Laten we ook nog steeds denken aan onze medemens. 

Aan eenzame mensen die nauwelijks buiten komen. 

Aan arme mensen die geen vers fruit hebben om te eten. 

Aan mensen die niet genoeg geld hebben om op vakantie te gaan. 

God open onze ogen voor deze mensen, en dat we ze een stukje 

van de zomerzon kunnen brengen in hun leven. 

Amen 

 

 

 

 

vogel 
- Waarom moet ik eerst vallen ? vroeg de vogel aan zijn moeder. 

- Om te kunnen vliegen, zei de moeder zacht. 

Ze zaten beiden op de rand van het nest. 

De vogel werd bang en zijn klauwen grepen radeloos om de rand van 

het nest. 

-Wil je onder de sterren leven ? 

- Ja. 

- En vrij zweven in de lucht ? Wil je 

 

wentelen en buitelen, hoog boven de bomen en de wereld? 
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- Ja, ja... maar waarom moet ik dan vallen ? 

- Zo zijn wij geschapen, glimlacht de 

 

moeder. Het kan niet anders. 

De jonge vogel keek onder zich: hij rilde om die vreemde duistere 

afgrond waaraan hij zich moest toevertrouwen. 

- Kan ik niet vliegen, van hieruit naar de sterren toe ? 

- Neen, zei de moeder. Ik heb het je al gezegd. Kom, laat het nest los 

en val. 

- Dan zal de harde grond mij doden. 

- Je hoeft het maar even te doen en rustig je vleugels uit te spreiden. 

Laat los mijn zoon... en vlieg 

In een flits was de moeder verdwenen. Ze viel in de gapende 

duisternis onder het nest. Van heel ver hoorde hij haar roepen. 

Toen dacht hij aan niets meer. 

Hij was alleen: het nest werd koud, alles werd zo vreemd. Nog even 

klemde hij zich vast aan het vertrouwde hout. 

Toen liet hij los met een gil van angst. Hij suisde omlaag en meende 

te sterven. Hij viel steeds sneller en de donkere grond die hem zou 

doden was dichtbij. 

 

Maar dan opende hij zijn vleugels en keek omhoog... 

Hij wist zich licht en vrij: de nacht tilde hem op en droeg hem tot ver 

over de bomen. Hij wentelde en buitelde van vreugde. 

Toen voelde hij voor het eerst de hemel. 

De sterren straalden van blijdschap omdat hij leefde.  

Hij vloog hoog boven de wereld. 

Hij was …vrij. 
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Het verhaal van de vogel gaat over ons leven. 

Keer op keer moeten wij dingen loslaten en opnieuw beginnen. 

Heel vaak zijn we bang omdat we niet weten wat ons te wachten 

staat. 

Gelukkig zijn er altijd mensen, die we kennen of juist dan ontmoeten, 

die ons nieuwe kansen geven. 

Zo moeten wij nu ook het schooljaar achterlaten en volgend 

schooljaar iets nieuws beginnen, in een nieuwe klas. 

Leerlingen van groep 8 zullen misschien met spijt de basisschool  

 

verlaten en met vragen zitten voor volgend jaar. 

 

Maar …je zult zien : alles komt wel op zijn pootjes terecht. 

Ook Jezus zegt dat we moeten durven loslaten, durven vertrouwen op 

anderen, op Die Andere! 

 

Kindernevendienst: 

Het is alweer zomervakantie. Wat is het jaar toch weer snel voorbij 

gegaan. Nu kan iedereen lekker gaan genieten van een welverdiende 

vakantie. 

  

Twee van onze leiding gaat stoppen als vast lid van het team van de 

kindernevendienst: Ina en Stella. Langs deze weg willen we hen 

graag hiervoor bedanken! 

  

Het vaste team kindernevendienst bestaat nu uit vijf personen (Mark, 

Jaap, Léonie, Tosca en Linda). Dat is wat krap om het rooster rond te 

krijgen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar mensen die zo af en toe 

een kindernevendienst willen leiden. Gelukkig hebben we er een 

aantal gevonden: Eline, Stella en Ina: super dat jullie dit willen doen. 

Als je dit nu leest en denkt: ik wil ook best af en toe een  
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kindernevendienst leiden zonder direct lid te worden van het team, 

dan horen we dat natuurlijk graag; spreek ons er gerust op aan! 

  

Bij de kindernevendienst merken we dat het aantal kinderen de laatste 

tijd terugloopt. Dat is natuurlijk erg jammer en we hebben als leiding 

gesproken over hoe we het voor jullie leuker en interessanter kunnen 

maken en houden. Wat willen we als kindernevendienst aan jullie 

meegeven? We werken bij de kindernevendienst al jarenlang met het 

blad ‘Kind op zondag’. De laatste tijd merken we dat de verhalen die 

hierin staan, niet zo aansluiten bij wat jullie bezig houdt. We willen 

jullie graag meer vertellen over de bekende Bijbelverhalen. Daarom 

gaan we in het komende seizoen de bekende en bij ons favoriete 

Bijbelverhalen aan jullie vertellen en maken we maken we daar leuke 

spelletjes of knutsels bij. 

  

 

Benieuwd welke verhalen dat zijn? Kom dan vooral vaak naar de 

kindernevendienst; hoe meer kinderen er zijn, hoe leuker het voor 

iedereen is! 

We zien jullie graag weer op 24 augustus! Dan starten we weer. Op 7 

september is het SOW-kamp, dan is er traditiegetrouw geen 

kindernevendienst. 

  

Groet, namens de kindernevendienst, Linda Kuijpers 

 

Tienerkerk:  

De dienst op 15 juni was GEWELDIG; dank aan alle tieners voor hun 

inzet en openheid. 

Vanaf nu lekker genieten van de zomervakantie; even geen school, 

huiswerk, sporten en tienerkerk. 

Na de zomervakantie gaan we weer van start. 
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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 

Telefoon 0413 254937 

E mail riaderuiter2@gmail.com  

 
 

 

 


