
______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  augustus – september 2014 1

 
KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(aug-sep 2014) 

45e jaargang, nummer 6 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 27 SEP 

KOPIJ INLEVEREN VOOR 12 SEP 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo.    31 aug   10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  (Startzondag) 
zo.    07 sep    Dienst in Veghel 
zo.    14 sep   10.00 u. mevr. ds. Den Dikken 
zo..   21 sep   10.00 u. mevr. H. van Beusekom  
zo.    28 sep   10.00 u. drs. J. B. Mulder 
 
 
 
 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo.    31 aug. Dienst in Uden (Startzondag) 
zo.    07 sep  10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  (HA) 
zo..   14 sep  10.00 u. ds. D.R. van der Vaart   
zo.    21 sep   Dienst in Uden 
zo.    28 sep.  10.00 u. ds. D.R. van der Vaart   
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Van de redactie ………… 

De meeste vakanties zitten er weer op. Het werk, of de school, 
wachten. Maar ook onze kerkelijke gemeenschap gaat weer aan 
de slag. Het nieuwe Klankbord dat voor u ligt barst van de 
activiteiten. Heel veel om uw agenda mee te vullen. En ook 
allemaal de moeite waard. Wat dacht u van het 
kampeerweekeinde, nu zo'n dertig jaar oud. En dat geldt ook 
voor onze unieke rommelmarkt in het centrum van Veghel, ook 
al voor de dertigste keer. Wat dacht u van de speciale aandacht 
die de Seniorengroep Veghel gaat geven aan Market Garden?. 
 
Veel kerkleden zullen verder de zogeheten Ontmoetingen willen 
bijwonen. De kerkenraad heeft er voorlopig weer groen licht 
voor gegeven. Overigens krijgt u tegelijk met het Klankbord ook 
de folder van de kerkgroep Vorming en Toerusting. O ja, en 
vergeet de startzondag niet. Blader maar snel door, maak uw 
keuzes en noteer alles in uw agenda. 
 
Sla overigens Vrouwen in de Bijbel en Steunpunt 
Rouwbegeleiding en het artikel van ds. Dick van der Vaart niet 
over. Aan de slag dus. 
 
 
 

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

 

 

 

 

Een afspraak met God. 

Een Russische monnik had een droom. Een engel riep hem op naar 

Moskou te reizen. Daar zou hij op zondag in de Grote Kerk God Zelf 

mogen ontmoeten. De volgende morgen besloot hij dan ook 

aanstonds zijn reis te aanvaarden zodat hij de komende zondag in 

Moskou zou zijn. 

Zijn reis verliep voorspoedig zodat hij op woensdag de helft van het te 

lopen traject had afgelegd. Hij arriveerde in een klein dorp en vond 

onderdak bij een bejaard echtpaar in een klein huisje. De bejaarde 

vrouw bleek ernstig ziek te zijn en haar man bleek niet in staat haar 

goed te verzorgen. Daarom besloot de monnik een dag langer bij hen 

te blijven. Hij verschoonde het bed van de oude vrouw, bracht het huis 

op orde en kookte voor een paar dagen. Toen hij op vrijdagmorgen 

zijn reis wilde vervolgen, realiseerde hij zich dat hij er niet in zou 

slagen om op zondag al in Moskou te arriveren. Hij zou zijn afspraak 

met God mislopen. Dat stemde hem zo verdrietig dat hij begon te 

huilen. Maar de engel verscheen weer aan hem, troostte hem en 

vertelde hem dat God hem een zondag láter in Moskou wilde 

ontmoeten. 

Verheugd vervolgde de monnik zijn reis. Toen hij een paar dagen later 

in de verte de contouren van Moskou voor zijn ogen zag opdoemen  
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was hij zeer blij. Zondag zou het zover zijn! Zondag zou hij God Zelf 

ontmoeten! 

Maar plotseling hoorde hij een kind huilen. Hij keek zoekend in het 

rond en zag het kind liggend onder een boom. Zijn moeder had het 

daar te vondeling gelegd. De monnik boog zich over het kind en 

raakte vertederd door de aanblik van het hulpeloze schepseltje. Hij 

nam het in zijn armen en besloot op zoek te gaan naar een huis waar 

men het in het gezin op zou willen nemen. Vanwege de grote 

armoede in die tijd bleek dat niet gemakkelijk. Het duurde een paar 

dagen voor de monnik eindelijk een moeder gevonden had die zich 

over het kind wilde ontfermen. Zo liep de monnik opnieuw zijn 

afspraak met God mis. 

Toen hij zich dit realiseerde weende hij bitter. Toen de engel voor de 

derde keer aan hem verscheen, putte hij zich uit in 

verontschuldigingen voor het feit dat hij voor de tweede keer zijn 

afspraak met God misgelopen was. Maar de engel troostte hem, keek 

hem liefdevol aan en zei: “Maar op je weg hiernaartoe heb je God 

toch al twee keer ontmoet?“  

 

Het verhaal is een prachtige illustratie van Jezus’ woorden: “Wat je 

aan de minste van Mijn broeders en zusters hebt gedaan, heb je aan 

Mij gedaan.” 

 

Kerkdiensten 

 

Startzondag  

Op 31 augustus beginnen we het nieuwe kerkenwerkseizoen met de 

startzondag, een gezamenlijke dienst in Uden. Het koor “Kadanz“ zal 

deze dienst een feestelijk tintje geven. 
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Avondmaal 

Op 7 september vieren we het avondmaal in een gezamenlijke dienst 

in Veghel. 

 

In deze zomerperiode zijn er, zoals andere jaren, alleen gezamenlijke 

diensten (tot 14 september). 

 

Bevestiging ambtsdragers 

In het vorige klankbord schreef ik dat op 14 september nieuwe 

ambtsdragers bevestigd zouden worden, maar dat is uitgesteld tot 5 

oktober. 

 

Nieuwe programma Vorming en Toerusting 

Samen met dit Klankbord ontvangt u het programmaboekje van de 

kerkgroep V&T voor het seizoen 2014-2015. De leden van de 

kerkgroep, Aaldrik Westera (scheidend voorzitter), Petra Smits, Clara 

Middel en Marijke Sloff (scheidend lid) en Dick van der Vaart hebben 

hun best gedaan om er een aantrekkelijk programma van te maken 

met een breed aanbod dat hopelijk voor velen aantrekkelijk zal zijn. 

We stellen het op prijs wanneer u zich tijdig wilt aanmelden wanneer u 

aan één of meerdere programmaonderdelen wilt meedoen. Het zou 

fijn zijn wanneer u meteen na lezing van het programma belt of mailt 

om uw deelname aan te kondigen. 

Aaldrik en Marijke bedankt voor jullie inzet voor de kerkgroep!  

 

Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart 
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SENIORENGROEP 

 

 
SPECIALE AVOND ? 

SENIORENGROEP VEGHEL 
 
 
Voor leden van de Seniorengroep Veghel en 
andere belangstellenden zal op dinsdagavond, 
26 augustus a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur 
door de ons inmiddels bekende Erwin Janssen 

een interessante avond verzorgd worden. Deze keer over ‘MARKET 
GARDEN’. 
Op 17-09-1944 landden parachutisten van het 501

e
 Parachute Infanterie 

Regiment van de 101
e
 Airborne Division o.a. te Eerde. Deze eenheid, het 

zogeheten ‘Geronimo Regiment’, maakte deel uit van de grote militaire 
operatie ‘Market Garden’. Het herdenkingsmonument (kangoeroe op steen) 
aan de Vondelstraat herinnert nog aan hen. 
In de week van 15 t/m 20 september 2014 zal er tijdens de 70-jarige 
herdenking(en) veel aandacht aan worden besteed, zowel regionaal als 
landelijk. 
Erwin Janssen zit o.a. in het comité dat alle 
herdenkingen rond deze herdenking 
organiseert en heeft veel te maken met de 
opbouw van de route vanuit Leopoldsville, 
waar vandaan honderden oude militaire 
voertuigen in onze richting rijden; 
basiskampen langs de corridor worden 
ingericht, etc., etc.; hij heeft vele vrije dagen moeten opnemen, waar zijn 
baas niet zo blij mee was. Vandaar en daarom zijn we zo blij dat hij toch nog 
tijd heeft kunnen en willen vinden om ons – als een van de eersten – hier 
alles over te vertellen. 
 
Ook nu hopen we u weer te mogen begroeten. Vooraf en in de pauze 
schenken we koffie en thee. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage 
van € 2,- per persoon. Neem gerust uw vrienden en kennissen mee, want 
introducés zijn van harte welkom.  
 

Seniorengroep Veghel: Bea Wadners 
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ONTMOETING 
 

Op de gemeenteavond in mei 2013 werd medegedeeld dat de 

Kerkenraad had besloten ‘’om en om’’ te gaan kerken, ingaande 

2014. 

Dit besluit zou inhouden dat de kerkdeuren in Uden en in Veghel 2x 

per maand gesloten zouden zijn. 

Een aantal gemeenteleden maakten hiertegen bezwaar en waren de 

mening toegedaan dat de kerkdeuren altijd geopend moesten zijn om 

zo de gemeenteleden, die om wat voor reden dan ook, niet naar de 

gezamenlijke diensten in Uden of Veghel zouden kunnen komen, de 

gelegenheid te geven  zondags naar de kerk te gaan. 

De Kerkenraad besloot het tijdstip van ‘’om en om’’ kerken uit te 

stellen en gaf de kleine groep gemeenteleden, bij wijze van 

experiment, de kans om die zondagen waarop geen dienst werd 

gehouden, de kerkdeuren te openen. 

Zo werden in de maanden januari t/m begin april 2014, zes 

bijeenkomsten gehouden, die de naam Ontmoeting kregen, geleid 

door twee leden van de werkgroep, die ieder op hun eigen wijze 

invulling gaven aan deze bijeenkomsten. 

Het was een simpele formule: men werd ontvangen met een kopje 

koffie, er werd gebeden, gelezen en gezongen en men ging met 

elkaar in gesprek. Vooral dit onderdeel was erg belangrijk en werd 

door alle deelnemers zeer op prijs gesteld. 

Deze ontmoetingen werden in Uden door ongeveer 20 

gemeenteleden bezocht en in Veghel door gemiddeld 5 à 7 mensen. 

 

De Kerkenraad heeft inmiddels de 6 ontmoetingen geëvalueerd en na 

een gesprek met de werkgroep,  besloten deze bijeenkomsten  

gedurende de maanden september t/m december 2014 voort te 

zetten. 
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In januari 2015 wordt dan opnieuw geëvalueerd en zal er opnieuw 

een besluit worden genomen. 

 

De komende ontmoetingen worden gehouden op: 

Uden      5 oktober          Veghel  19 oktober 

Uden       2 november Veghel  16 november 

Uden       7 december Veghel   21 december 

Uden      28 december 

 

respectievelijk in de Samen-op weg kerk te Uden of in de Schakel 

te Veghel, aanvang 10.00 uur.  

        

Namens de werkgroep M.L. Smit.   

 

 

 

 

 

OPROEP 
 

Beste gemeenteleden, 

 

Als ziekenhuisbezoeksters vragen we u om ondanks de narigheid, die 

een ziekenhuis opname nu eenmaal met zich mee brengt, een seintje 

te geven, dat iemand uit uw (naaste)omgeving in het ziekenhuis ligt. 

Vooral bij een spoedopname schiet dat er natuurlijk bij in. Jammer, als 

daardoor het idee zou ontstaan, dat u door de kerk vergeten wordt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gé Langerhuizen en Neeltje Hoogstad 
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ROMMELMARKT VEGHEL 
 

Beste mensen, 

 

Dit jaar organiseren we voor de 30e keer de rommelmarkt met onze 

protestantse kerk Uden-Veghel. Ook dit jaar verzamelen we 

verkoopbare spulletjes in de loods op de Lagelandstraat 10 in Veghel. 

Elke dinsdag kunt u hier uw spullen inleveren bij het sorteerteam 

tussen 19:00en 21:00 uur. De Rommelmarkt zelf houden we op 

zaterdag 30 augustus; een afwijkende datum in verband met de 

organisatie van de herdenking van Market Garden en het SOW- 

kamp. 

Ik hoop dat u ook dit jaar weer veel spulletjes kunt brengen en 

natuurlijk bent u van harte welkom op de rommelmarkt zelf! 

 

Tot spoedig ziens, Andries Hofman 
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Vrouwen in de Bijbel – de koningin van Seba 
 

Een sprookjesachtig verhaal. 

De koningin van Seba, haar naam weten we niet, ging op bezoek bij 

koning Salomo in Jeruzalem. Ze reisde daarvoor vele jaren, want ze 

kwam uit het zuiden, waarschijnlijk het land dat we nu Ethiopië 

noemen. De wijsheid en de rijkdom van koning Salomo was overal 

bekend. Vooral zijn wijsheid. De koningin wilde alles met eigen ogen 

en oren aanschouwen en besloot hem een bezoek te brengen. Ze 

had kostbare geschenken meegenomen en bij hem aangekomen 

bestookte ze hem met vele vragen. Koning Salomo kon echter alles 

beantwoorden. Daarna vertrok ze weer naar haar eigen land. 

 

In de Bijbel staat het verhaal uitgebreider dan wat ik hierboven vertel, 

leest u er 1 Koningen 10 maar op na. U zult begrijpen dat dit verhaal 

erg tot de verbeelding heeft gesproken van vele schrijvers. Ik vond 

een prachtige Joodse vertelling die ik u niet wil onthouden. 

 

Volgens de Joodse overlevering kende koning Salomo alle talen, ook 

die van de dieren. Op een dag gaf hij het bevel aan alle dieren om 

voor hem te verschijnen. Ze kwamen allemaal, behalve de auerhaan 

(=een hoenderachtige vogel). De koning liet hem halen en vroeg 

waarom hij niet verschenen was. Zijn antwoord was: ‘Ik eet voedsel 

met verdriet en drink bevend mijn water, want ik ben over de wereld 

gevlogen om te zien of er een land bestaat waar u, Salomo, niet 

heerst. Ik vond de stad Kitor in het koninkrijk Seba, waar de aarde van 

puur goud is en de bomen zoals die in de Hof van Eden zijn. De 

mannen dragen bloemenslingers en kennen geen oorlog. Ze 

aanbidden de zon en een vrouw heerst over hen. Ze is lieflijker dan de 

maan en wijzer dan de zon en geen enkele vrouw lijkt op haar. Ze  
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heerst rechtvaardig en iedereen leeft in vrede, maar helaas vereren 

ze afgoden. Als u, koning, het wil, verzamel ik alle vogels en vliegen 

we naar Kitor, verwoesten het land en brengen de koningin in 

kettingen naar u toe’. 

Maar Salomo stond dat niet toe. Hij sprak: ‘Als ze in vrede leven, 

maar afgoden aanbidden, wegen hun deugden zwaarder dan hun 

ondeugden’. 

Daarna schreef hij een brief aan de koningin: ‘U en de groten van uw 

land moeten weten dat God mij tot koning van de dieren en de vogels, 

van geesten en demonen benoemd heeft. Alle koningen van het 

westen en het oosten komen naar mijn koninkrijk en eren mij. Daarom 

nodig ik u uit om naar mijn rijk te komen, om mij te groeten, waarna ik 

u veel eer zal bewijzen. Komt u niet, dan zal ik wilde dieren, 

roofvogels en duizenden boze geesten de opdracht geven jullie te 

vermoorden en het land te verwoesten.’ 

De auerhaan nam de brief van Salomo, vloog naar Kitor en legde hem 

op het hart van de slapende koningin. De koningin pleegde overleg 

met haar raadslieden en schreef: ‘De reis naar Jeruzalem duurt zeven 

jaar. Ik wil u echter zo graag ontmoeten, dat ik uw paleis in minder 

dan de helft van de tijd zal bereiken.’ Toen verzamelde ze haar 

schepen en vulde ze met goud, zilver, edelstenen en nog vele andere 

kostbaarheden. Ze koos 6000 jongens en meisjes die allemaal op 

dezelfde dag geboren waren en die bekend stonden om hun 

schoonheid en bevalligheid. Ze kleedde hen in purper en zijde en nam 

ze mee als geschenk voor koning Salomo. Na drie jaar kwam de 

koningin aan in Jeruzalem. Toen ze voor Salomo stond wilde ze zijn 

wijsheid op de proef stellen. Ze vroeg: ‘Drie aten en dronken op aarde 

en waren nog mannelijk, noch vrouwelijk van geboorte. Wie waren 

ze?’ Salomo antwoordde: ‘De drie engelen die Abraham bezochten.’ 

Ze vroeg: ‘Op welk land heeft de zon maar éénmaal  geschenen?’  
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Salomo antwoordde: ‘Op de bodem van de zee, toen de wateren één 

dag door Mozes werd gespleten.’ 

Ze vroeg: ‘Wat is het lelijkste op aarde en wat het mooiste? Waarvan 

zijn we het zekerst en waarvan het onzekerst?’ Salomo antwoordde: 

‘Het lelijkste is trouw die in ontrouw verandert, het mooiste een 

berouwvolle zondaar. Het zekerst zijn we van de dood, het onzekerst 

van ons leven na de dood.’ 

 

Volgens de overlevering kon de koningin de gedachte om van Salomo 

te scheiden niet verdragen en is ze één van zijn vrouwen geworden. 

Volgens een andere overlevering keerde ze terug naar haar eigen 

land en wijdde haar verdere leven aan het loven en prijzen van koning 

Salomo. 

 

 

Adrie Plantinga 

 

Bron: De Bijbel, 1 Koningen 10        Haag, Vrouwen in de bijbel 
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In memoriam Hennt Teerink. 
 

Op 19 juli overleed Hennt Teerink uit Veghel. 

Veel mensen kenden hem en droegen hem een warm hart toe. 

Dat bleek ook bij het afscheid van Hennt in het crematorium in Uden. 

De trouwtekst van Hennt en zijn vrouw Joke was destijds: 

“Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.” 

Het vertrouwen dat uit deze tekst spreekt was een leidraad in hun 

leven. 

Dat vertrouwen gaf Hennt ook steun tijdens zijn ziekte. Hij zette door, 

ondanks alles. 

Er klonk mooie muziek tijdens het afscheid en er werden heel 

persoonlijke woorden gesproken. 

En gedichten gelezen die aangaven dat de liefde voor elkaar niet zal 

sterven, maar nu in herinneringen zullen voortleven. 

Joke en haar gezin gaven Hennt uit handen aan God, aan de trouw 

van de Eeuwige. 

 

“De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.” 

Sannie Floor. 
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STEUNPUNT ROUWBEGELEIDING 

 
Vanuit het Steunpunt kwam een verzoek tot deelname gericht aan de 

Protestantse kerk. Mijn eerdere deelname aan een aantal 

bijeenkomsten voor de leden van de pastorale contactgroep PKN 

Uden/Veghel deed mij besluiten om me beschikbaar te stellen. Het 

waren heel goede bijeenkomsten, waar we veel van konden leren.  

De vergaderingen van het Steunpunt waren heel inspirerend. En de 

verhalen over de werkwijze met rouwgroepen spraken me erg aan. 

Dat heeft me doen besluiten om te vragen of ik stage kon lopen bij de 

volgende rouwgroep. En dit was mogelijk. 

De bijeenkomsten van de lotgenotengroep hebben een vast patroon: 

welkom, kaars aansteken, de gedachtenisprentjes rondom de kaars 

zetten, het lezen van een tekst en de reactie daarop.  Dat biedt 

veiligheid. Je weet van tevoren hoe de ochtend zal verlopen: je komt 

niet voor verrassingen te staan.  

Deze bijeenkomsten zijn voor mij een intense beleving geworden. 

Onder leiding van Marion en Bettie zie je de deelneemsters in de loop 

van de bijeenkomsten groeien. Na enige tijd wordt telkens een 

deelneemster/nemer uitgenodigd in een volgende bijeenkomst 

haar/zijn verhaal te vertellen. Dit is zeer waardevol. Er wordt intens 

naar de vertelster/ler geluisterd en na afloop gereageerd. Het is voor 

mij zeer leerzaam hoe ieder op zijn eigen manier omgaat met het 

verlies. Al luisterend ontdek je dat je nooit het rouwen van een ander 

echt kunt begrijpen. 

Op de laatste bijeenkomst zie je dat het heel goed is geweest. Er is 

een band ontstaan, zwijgenden zijn tot praten gekomen. Natuurlijk is 

alles niet opgelost, maar deze bijeenkomsten hebben weer zicht op 

het veranderde leven gegeven. 

 

Hanneke van Beusekom-Hekman 
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Hallo allemaal, 

 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Eerst nog de 

rommelmarkt en het SOW kamp en daarna gaan alle activiteiten weer 

van start. 

We hebben er zin in en hopen op een leuk, gezellig en leerzaam 

seizoen. 

Hebben jullie er ook weer zin in? 

 

 
 

SAMEN ETEN = SAMEN DELEN 

 

Ook zin om met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen?  

De kerkgroep Jeugd organiseert, net als vorig jaar, voor iedereen een 

picknick op de startzondag: 31 augustus. 

 

 

Na de eredienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Om ongeveer 

12 uur vertrekken we met elkaar naar het park (bij slecht weer blijven 

we in de kerk). 
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Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten en te drinken 

meeneemt. 

Het meegebrachte eten en drinken zetten we bij elkaar op tafels , 

zodat we het met elkaar kunnen delen en je ook iets van iemand 

anders kan proeven. We vragen u ook om zelf een kleedje mee te 

nemen en zo nodig een stoel. 

Wij zorgen voor tafels, borden bestek, servetten en bekers en indien 

nodig vervoer naar het park. Mocht er eten of drinken over zijn, dan 

verzoeken we u dit weer mee naar huis te nemen. 

 

 

Gebedje 

 

Goede God, 

Dank U wel voor de fijne vakantie, 

Grote mensen en kinderen zijn in de vakantie altijd zo vriendelijk 

tegen elkaar. 

Vreemde mensen zeggen elkaar goedendag. 

Kinderen die elkaar niet kennen spelen zo maar met elkaar, zonder 

ruzie te maken. 

Grote mensen zitten bij elkaars caravan of tent gezellig koffie te 

drinken. 

Mensen laten elkaar voor gaan. 

Niemand heeft haast. 

Heer, als we nu weer beginnen met ons werk en met school, 

laten we dan niet vergeten, hoe het in de vakantie was. 

Leer ons elkaar lief te hebben, leer ons vriendelijk te zijn tegen  

bekende mensen maar ook tegen vreemden. 

Altijd en niet alleen in de vakantie. 

Amen. 
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KINDERNEVENDIENST 

 

Hoe praat God met ons? 

Wij praten met God als we tot Hem bidden. 

We vouwen onze handen, doen onze ogen dicht, en zo denken we 

aan God, en we praten tegen Hem. 

We weten dat Hij ons hoort, ook al zien we Hem niet. 

Maar horen we God wel eens praten tegen ons?? 

In de Bijbel staat een mooi verhaal over een kleine jongen die op een 

dag Gods stem hoorde: 

De jongen heette Samuel. 

Hij woonde in een tent dat het Tabernakel heet, dat was een tent waar 

God in woonde in de tijd van de Bijbel, tussen de mensen van Israel. 

Samuel hielp een oude priester die Eli heette. 

Op een nacht werdt Samuel wakker. 

Iemand riep hem: "Samuel Samuel!" 

Samuel dacht dat Eli hem riep en vlug liep hij naar hem toe. 

Maar Eli had niet geroepen, dus ging Samuel weer terug naar zijn 

bed. 

Maar hij lag er net in toen weer de stem klonk: "Samuel Samuel!" 

Weer liep hij naar Eli, maar ook nu weer zei Eli dat hij niet geroepen 

had. 

Toen het voor de derde keer gebeurde zei Eli tegen Samuel: "Maar nu 

weet ik wie jou roept! 

Het is God, ga maar vlug terug naar je bed, en als je Zijn stem weer 

hoort zeg dan: Ja Heer, uw knecht luistert." 

Samuel ging weer in zijn bed liggen en wachtte vol spanning af. 

Hij kon haast niet geloven dat God het was die hem riep. 

Heel stil lag hij daar, en ja hoor daar was de stem weer: "Samuel 

Samuel!" 

Samuel zei: "ja Heer, uw knecht luistert." 

______________________________________________________ 
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En God sprak die nacht tot Samuel, Hij vertelde hem wat er allemaal 

zou gaan gebeuren. 

Na die keer praatte God nog wel vaker met Samuel. 

Samuel werd één van de grootste profeten. 

Een profeet is iemand waar God tegen spreekt en die dat weer 

doorgeeft aan de mensen.  (1 samuel3:1-21) 

 

God praat ook met ons: 

Door de Bijbel, het boek geschreven door profeten. 

Al die bijbelverhalen zijn zo lang bewaard gebleven zodat wij ze weer 

kunnen lezen. 

Er zijn heel veel boeken op de wereld. Maar de bijbel is de oudste van 

allemaal. 

In de Bijbel zegt God dingen tegen ons. 

Laten we daarom maar zuinig zijn op de Bijbel en er vaak in lezen. 

Ook heeft God tot ons gesproken door Zijn Zoon Jezus. 

Heel veel van wat Jezus heeft gezegd staat in de Bijbel. 

Als je soms bidt kun je, als je het heel stil maakt in jezelf, soms ook 

God horen. 

Dan horen we bijvoorbeeld: Wees niet ongehoorzaam, of, Ik luister 

naar je, of, Je bent Mijn kind. 

God kan op verschillende manieren tot ons spreken. Laten we maar 

met eerbied naar Hem luisteren! 

 

Tienerkerk:  

Zet de volgende data’s vast in je agenda: 14 september, 28 

september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 

december en 21 december. 

We gaan er met elkaar weer iets leuks van maken. 

Namens de kerkgroep Jeugd.Ria de Ruiter 
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In memoriam Bea Wadners-ten Have 
 

 

Op 10 augustus 2014 is Bea  op 62 jarige leeftijd plotseling overleden. 

Rien en Bea verbleven op het voor hun zo geliefde “Hoogeland” in de 

provincie Groningen. 

Bea was iemand die zich voor 100 % inzette als ze ergens voor 

gekozen had. Zo was ze coördinator voor de mensen van de 

telefonische hulpdienst, daarnaast was ze secretaresse van de 

Diaconale Hulpdienst. 

Binnen onze gemeente was ze voorzitter van de pastorale 

contactgroep Veghel en zette zich in  voor de seniorengroep. 

Met haar gevoel voor humor en sprekende opmerkingen wist ze altijd 

de goede toon te vinden binnen een vergadering. 

We kunnen ons nog maar nauwelijks voorstellen dat zij niet meer bij 

ons is. 

De dienst  voorafgaand aan de crematie werd op 15 augustus in de 

kerk in Veghel gehouden, waarna de familie haar begeleidde naar het 

crematorium. 

 

Lies Oosten. 
 

 

 


