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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(april-mei 2015, 46e jaargang, nummer3) 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 2 mei 

KOPIJ INLEVEREN VOOR 17 april 
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

 

KERKDIENSTEN IN UDEN 

zo.    29 mrt:   10.00 u. dienst in Veghel 
do.    02 apr:   19.30 u. ds. R. Luijk (Tilburg) (Witte Donderdag) 
vr.     03 apr:   19.30 u. dienst in Veghel       (Goede Vrijdag) 
za.    04 apr:   22.00 u. ds. R. Luijk (Tilburg)  (Paaswake)  
zo     05 apr:   10.00 u. ds. S. Jumelet (Zaltbommel)  (1e Paasdag) 
zo.    12 apr:   10.00 u. dienst in Veghel 
zo.    19 apr:   10.30 u. ds. D. v.d. Vaart (dienst met VOGG) 
zo.    26 apr:   10.00 u. dienst in Veghel   
zo     03 mei:  10.00 u. ds. J. Smit (Oestgeest)   
 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

zo.    29 mrt:  10.00 u. ds. H. Veltkamp (Zaltbommel) 
do..   02 apr. 19.30 u. dienst in Uden (Witte Donderdag)  
vr.     03 apr:  19.30 u. ds. D. v.d. Vaart (Goede Vrijdag) 
za.    04 apr:  10.00 u. dienst in Uden (Paaswake) 
zo.    05 apr:   10.00 u. mevr. H. van Beusekom (1e Paasdag)     
zo.    12 apr:   10.00 u. ds. W. van Seventer   
zo.    19 apr:  10 30 u. dienst in Uden  
zo.    26 apr 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart   
zo.    03 mei: 10.00 u. dienst in Uden  
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Van de redactie ………… 

Hier is hij dan weer. Het nieuwe Klankbord. En wel een van de dikste 
nummers van lange tijd, liefst 32 pagina's. Boordevol nieuwtjes en 
interessante verhalen. Allemaal het lezen meer dan waard. Fijn dat 
onze predikant ds. Dick van der Vaart is opgeknapt en weer helemaal 
in dit Klankbord aanwezig is. We hopen dat zijn herstel doorzet en hij  
spoedig weer helemaal “de oude”  is. 
 
Op deze plaats een dankwoord aan Adrie Plantinga. Zij heeft 
maanden achtereen gezorgd voor boeiende verhalen over vrouwen in 
de Bijbel. Heel interessante lectuur.  Dank je wel Adrie. Ze heeft  
echter besloten  er nu mee te stoppen. 
 
Verder treft u weer een inlegvel aan dat u in het informatieboekje kan 
opbergen. In de vorige waren fouten geslopen. Deze is ook weer 
helemaal bijgewerkt. 
 
Tenslotte: fijn dat in het Klankbord voortaan verslagen van de 
kerkenraad worden opgenomen. Zo kunnen we ons nog meer 
betrokken voelen bij het reilen en zeilen van onze kerkelijke 
gemeenschap. Er bestaat nu ook de mogelijkheid een aantal 
vergaderingen van onze kerkenraad bij te wonen. Lees er over en 
noteer de data in uw agenda. En sla niet over te lezen en eventueel te 
reageren op een aantal verzoeken om hulp. De Hulpdienst  Veghel 
schrijft niet voor niets `Geloof moet je doen`.  
 
Als allerlaatste: natuurlijk uitgebreide informatie over de diensten en 
andere activiteiten rond de Paasdagen.  Met onder meer veel 
aandacht voor onze jeugd. 
 
Namens de redactie. 
 

Aad Begemann. 
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Mededelingen 
ds. Dick van der Vaart 
 
 

 

 

 
 
Pasen 2015 
“Die ten dage dat hij rondging door de dorpen van zijn landstreek, 
mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar. Die niet steil 
en ongenaakbaar, niet hooghartig als een heerser, maar in knechts-
gestalte leefde. Die zijn leven voor zijn vrienden prijsgaf ,door een 
vriend verraden, die getergd tot op het kruis voor zijn vijand heeft 
gebeden, die van God en mens verlaten is gestorven als een slaaf. 
Die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden, die daar 
wacht een lange winter in de stilte van de dood, die als graan geoogst 
zal worden, die als brood gedeeld wil worden om in mensen mens te 
worden….”  
                                                     Huub Oosterhuis, uit het tafellied  
 
 
 
“Die naar menselijke gewoonte..” 
Deze prachtige woorden bevatten in een notendop de essentie van 
het leven, sterven en de opstanding van Christus. Ieder woord is 
verbonden met verhalen uit de evangeliën. Ieder woord roept beelden 
op die ons verbinden met Jezus en door hem met God. 
 
 
“Die mensen aantrok en bezielde“   
Jezus was doorzichtig tot op God. Het licht van God straalde door 
Hem heen. Zijn gelaat heeft als dat van Mozes gestraald van liefde en  
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vriendelijkheid en leven en hoop en vreugde. Hem te zien was een 
ervaring van schoonheid die te vergelijken is met het kijken naar een 
prachtig landschap, een zonsopgang of een kunstwerk. Uit 
taalonderzoek blijkt dat hij ook op poëtische wijze gesproken zal 
hebben. Zijn spreken klonk als muziek in de oren en de ene 
beeldspraak tuimelde over de ander. Hij inspireerde, troostte, gaf 
hoop, hij trok mensen aan en bezielde hen. 
 
“Die mensen  verzoende met elkaar.“   
Op macro- en microniveau raken mensen gemakkelijk in conflict met 
elkaar. Mensen zijn nu eenmaal verschillend, hebben tegenstrijdige 
belangen of verstaan elkaar niet. Mensen hebben het nodig om 
verzoend te worden met elkaar. De liefde en vriendelijkheid die van 
Jezus uitging, de liefde en vriendelijkheid van God, verzoende 
mensen met elkaar. We kennen allemaal wel mensen in wier 
nabijheid we dit zien gebeuren. Het is een gave waar we alleen maar 
om kunnen bidden. 
 
“Die niet hooghartig als een heerser maar in knechtsgestalte leefde“  
De hooghartige is iemand die zich boven anderen verheft, op hen 
neerziet en zich niet kwetsbaar opstelt maar, zich pantsert. De 
hooghartige dwingt respect af door status, rijkdom, macht, schoonheid 
en verbergt zich daarachter. Hij vertrouwt er niet op dat mensen hem 
lief zullen hebben om wie hij is. Hij durft niet te laten zien dat hij 
verlangt naar liefde en vriendschap, omdat hij dat ervaart als het 
tonen van zwakte en zwakte zou hem in zijn beleving verachtelijk 
maken. 
 
Jezus leefde in knechtsgestalte d.w.z. Hij pantserde zich niet met 
status, rijkdom of macht. Hij stelde zich kwetsbaar op. Hij liet merken 
dat Hij verlangde naar liefde en vriendschap en wist dat men Hem dat 
alleen “om niet“ kon geven. Hij was ontwapenend open en eerlijk en 
kwetsbaar – als een kind.  
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“Die zijn leven voor zijn vrienden prijsgaf“  
Jezus leefde in innige eenheid met God. Hij beleefde God als vader, 
zichzelf als zoon, zijn medemensen als broeders en zusters, als 
vrienden. De consequentie van zijn leefwijze, niet het doel, was de 
prijsgave van zijn leven. Hij verloochende zichzelf (en God) niet maar 
bleef zichzelf (en God) trouw tot in de dood. Dit trouw blijven aan God 
en zichzelf werd door zijn vrienden beleefd als een geschenk aan hen. 
 
 
“Die getergd tot op het kruis voor zijn vijand heeft gebeden.“  
Wat een prachtig dramatisch beeld: Jezus roept aan het kruis: “Vader 
vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen!“ Indringender 
oproepen tot vergevingsgezindheid is niet mogelijk. 
 
“Die van God en mens verlaten is gestorven als een slaaf.“   
Het belangrijkste argument dat telkens opnieuw tegen het bestaan 
van God wordt in gebracht, is de vraag hoe een goede God het lijden 
in de wereld zou kunnen laten gebeuren. Een terechte vraag die niet 
aan de kant geschoven kan worden. Een antwoord kan niet worden 
gegeven. Wel kan worden opgemerkt dat er in het joodse en 
christelijke geloof niet aan deze vraag voorbij gegaan wordt. Midden 
in het O.T. lezen we in psalm 22 de wanhopige kreet :“Mijn God, mijn 
God, waarom hebt gij mij verlaten?“ Midden in het N.T. slaakt Jezus 
deze uitroep aan het kruis. En in ons aller leven zijn er duistere 
momenten waarop ook wij deze woorden uitroepen. Er zijn in ons 
leven dalen van diepe duisternis waarin wij Gods aanwezigheid niet 
kunnen ervaren. We zijn dan als zaad in de koude, donkere grond van 
een akker in de winter, wachtend in de stilte van de dood. Een 
wachten waar geen einde aan lijkt te komen. Maar dan klinken 
opeens totaal onverwacht die wonderlijke woorden: “Die als graan 
geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden om in mensen 
mens te worden.”  
De graankorrel sterft niet in de koude, donkere aarde, maar ontkiemt 
en groeit uit tot een korenaar in het licht van de zon van God. In het 
lied is geen spectaculaire overgang van “de stilte van de dood“    naar 
”die als graan geoogst zal worden”. Er is geen voorbereiding op de  
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omslag van dood naar leven. Dit geeft aan dat de opwekking van de   
“andere kant“ komt, van Gods kant. We konden het niet aan zien 
komen. Jezus wist niet dat God hem zou opwekken uit de dood. Hij 
heeft werkelijk godverlatenheid beleefd: koude, duisternis, wanhoop. 
Ook voor Hem was het een wonder dat God Hem opwekte uit de 
dood. Om niet oppervlakkig aan het lijden en de godverlatenheid 
voorbij te gaan, vieren we goede vrijdag en stille zaterdag. We laten 
de werkelijkheid van Jezus’ lijden en het lijden van de mensheid tot 
ons doordringen. Maar niet tot wanhopen toe! We durven het lijden en 
de dood toe te laten omdat we uitkijken naar de opstanding.  
 
God heeft Jezus opgewekt uit de dood “als eersteling van een nieuwe 
schepping“ Dat wil zeggen: Hij zal ieder mens en ook jou en mij 
opwekken uit de dood. Dit kan hier en nu worden beleefd als 
vertrouwen dat God ons leven draagt, dat we een graankorrel zijn die 
mag ontkiemen in het licht van de zon van God. 
 
Weer aan het werk 
Het was een hele schrik voor de mensen om mij heen en ook voor 
mijzelf toen ik op 10 december plotseling in het ziekenhuis belandde. 
Bij het ontbijt kreeg ik de verschijnselen van een hartinfarct die ik 
gelukkig herkende. Meteen was ik welkom bij de huisarts, die 
adequaat handelde en een ambulance belde, waardoor ik razendsnel 
naar het ziekenhuis in Eindhoven werd gebracht. Daar werd een stent 
geplaatst. Doordat dit zo snel gebeurde kon hartschade worden 
voorkomen, waardoor ik mag hopen op volledig herstel. 
Graag wil ik iedereen bedanken die met ons meegeleefd heeft door 
het sturen van een kaart, een bos bloemen, een telefoontje, mailtje of 
bezoekje. Ook weten we dat velen voor ons gebeden hebben. Uw 
hartelijk meeleven was als een warme deken en heeft ons zeer goed 
gedaan. 
Natuurlijk kwam de vraag op of de oorzaak niet gezocht moet worden 
in te hard werken. Zijn twee gemeenten te zwaar? Ik geloof het niet. 
Toen collega Henk Veltkamp werd benoemd, hoorde het tot zijn 
opdracht om samen met mij en de kerkenraad de situatie voor te 
bereiden die zou ontstaan na zijn vertrek. Heel zorgvuldig hebben we  
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de organisatie en het predikantswerk toen zo ingericht dat het werk 
voor één predikant goed te doen is. 
Met plezier pak ik mijn werk daarom weer op. Ik doe dat stapsgewijs. 
In juni hoop ik weer voor 100% aan het werk te zijn. In de dienst op 
goede vrijdag ga ik weer voor het eerst voor en vanaf half april weer 
wekelijks. 
 
Mijn werk doe ik met plezier. Wat het soms wel zwaar maakt, is de 
algehele situatie van de kerk in Nederland. Telkens opnieuw lees je in 
de krant over de krimp van de kerk. Dat bedrukt me wel eens. Over de 
vorige paus werd wel gezegd dat hij, wanneer hij zich voor het slapen 
gaan zorgen maakte over de toekomst van de kerk bad: “God , het is 
Uw kerk niet de mijne. Zorgt U er dan ook maar voor, ik ga slapen.“ 
Wellicht kan ik dit ook leren bidden. 
 
Stille week en Pasen 
Op witte donderdag herinneren we ons het laatste avondmaal dat 
Jezus met Zijn leerlingen vierde door zèlf het avondmaal te vieren. 
Dat doen we in Uden in een dienst die begint om 19.30 uur. Deze 
dienst zal worden geleid door ds. R. Luijk uit Tilburg. 
 
Op goede vrijdag volgen we de kruisweg van Jezus. We kijken naar 
beelden van  de kruisweg die gemaakt zijn door jongeren. Bij de 
beelden lezen we de bijbehorende teksten uit het lijdens evangelie en 
commentaar bij de beelden. Dit commentaar is geschreven voor 
jongeren. Het koor KADANZ zingt liederen die aansluiten bij de 
lezingen en de beelden. Voorganger: ds. Dick van der Vaart. Aanvang 
19.30 uur, locatie Veghel. 
 
In de paaswake op zaterdag maken we de overgang van het leven 
naar de dood. Dit gebeurt in een dienst in Uden, die begint om 22.00 
uur en geleid zal worden door ds. R. Luijk uit Tilburg. 
Op eerste paasdag gaat om 10.00 uur voor in Uden ds. S.Jumelet en 
in Veghel Hanneke van Beusekom. 
 
 

______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  april-mei 2015 8

 
Dienst met VOGG  
Op 19 april vieren we onze jaarlijkse dienst met de VOGG, de 
vereniging van ouders met kinderen met een verstandelijke handicap, 
die geestelijk vaak zeer begaafd zijn. Het Sleutelorkest zal de dienst 
verrijken met muziek. Samen met Eric Mickers, geestelijk verzorger 
van Dichterbij, zal Dick van der Vaart in deze dienst voorgaan. De 
dienst begint om 10.30 uur. 
 
Hemelvaartsdag 
Het is nog een beetje vroeg maar misschien wilt u er in uw planning 
rekening mee houden dat er op hemelvaartsdag, 14 mei, een regio 
kerkdienst gehouden wordt in de Protestantse Kerk in Grave. In vele 
kerken wordt er op hemelvaartsdag geen dienst meer gehouden, 
omdat er dan vaak maar rond de twintig mensen in de kerk zitten. 
Daarom heeft de werkgroep SAGE (samenwerkende gemeenten) het 
initiatief genomen voor een regio kerkdienst: een gezamenlijke dienst 
in Grave met de gemeenten Ravenstein, Oss, Boxmeer, Cuijk, 
Lith/Oyen, Gennep en Uden-Veghel. Vorig jaar werd de regioviering 
bezocht door 120 mensen. Wanneer er uit iedere gemeente twintig 
mensen komen, kunnen we dit jaar met wel 140 mensen zijn.  U bent 
van harte welkom! Om 10.00 uur begint de dienst in de kerk, die is te 
vinden in de Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave. In de dienst waarin ds. 
Henk Spoelstra en ds. Dick van der Vaart zullen voorgaan, zal er 
ruime aandacht voor de kinderen zijn. Na de dienst drinken we koffie. 
Vervolgens spelen we een spel. Ten slotte gebruiken we samen een 
lunch. 
We verzamelen om 9.15 uur bij de kerk (zowel in Uden als in Veghel) 
om samen naar Grave te rijden. Het is dus geen bezwaar wanneer u 
niet over een auto beschikt. 
Er zijn aan deze dag geen kosten verbonden. Wilt u deelnemen, geef 
u dan s.v.p. op bij ds. Dick van der Vaart (tel. 24 66 34, e-mail: 
ds.dickvandervaart@kpnmail.nl) 
 
Vriendelijke groet, 
                                                                     Ds. Dick van der Vaart 
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Vanuit de kerkenraad  
 
In het vorige Klankbord heeft de redactie kritiek geuit op de 
kerkenraad. Wij zijn ons hierdoor zeer bewust geworden van het 
ondervonden gemis aan communicatie. 
 
Als kerkgemeenschap staan wij op een keerpunt in ons 
bestaan. Er wordt gewerkt aan ideeën en vormen die onze 
kerkgemeenschap kunnen verbeteren en die bijdragen aan het 
voortbestaan. Soms is dit voor u nog niet in beeld, zoals het 
beleidsplan e.d. 
 
Daarnaast is de kerkenraad in gesprek met de PKN-consulente 
Atie de Vos (al eerder in het Klankbord aan u toegelicht). Daarin 
speelt de samenwerking van Uden en Veghel een rol, maar ook 
de inrichting van de kerkelijke organisatie en het zoeken naar 
nieuwe wegen om op de juiste wijze onze taken als kerkge-
meenschap te kunnen invullen. De betrokkenheid van de jeugd 
is daarbij een belangrijk punt, evenals de taakverdeling en ook 
de rol van onze kerk in een steeds ingewikkelder en kwetsbaar-
der wordende maatschappij.  
 
De ziekte van Ds. Dick van der Vaart vroeg om snel handelen. 
Wij zijn dankbaar voor alle mensen die (ook buiten de kerken-
raad) direct inzetbaar waren om de diensten, o.m. rond Kerst, 
toch goed te laten verlopen. 
 
U zult begrijpen dat een zekere terughoudendheid in de bericht-
geving over Dick bedoeld was (en is) om bij te dragen aan zijn 
herstel. 
 
De kerkenraad neemt zich voor de communicatie met de 
gemeente te verbeteren. 
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Als concreet vertrekpunt voor verbeterde communicatie is met 
de Klankbordredactie nader overlegd tijdens de kerken-
raadsvergadering van februari.  
Verder is er een gemeenteavond gepland op 16 april a.s. in het 
kerkelijk centrum in Uden. Daar wordt het beleidsplan aan u 
voorgelegd en kunnen we gezamenlijk nadenken over de 
invulling van de punten die door de kerkenraad als prioriteit zijn 
aangewezen. 
 
De kerkgroepen organiseren de activiteiten en adviseren de 
kerkenraad, die haar beleid mede daarop baseert. Het 
beleidsplan is daarom eerst al voorgelegd aan de kerkgroepen 
(omdat zij het beleid moeten inpassen in hun organisatievorm 
en werkwijze). 
 
Intussen is het voor u ook mogelijk om een gewone 
kerkenraadsvergadering bij te wonen, zodat u zich een beeld 
kunt vormen van wat er allemaal in gang is of wordt gezet. De 
komende vergaderingen staan gepland op 9 april, 21 mei en 25 
juni, steeds om 20.00 uur in de koffiekamer van het kerkelijk 
centrum in Uden. U bent van harte welkom! 
 
In ieder geval hopen wij dat u ‘ondanks de kerkenraad’ bereid 
bent om ‘met de kerkenraad’, die ook uit (benoemde) 
gemeenteleden bestaat, de handen ineen te slaan.  
 
Namens de kerkenraad, 

Bert Brussaard, (scriba eredienst) 
 
 
 
Reageren? kerkenraad@sowkerk-uv.nl of schriftelijk naar 
Schepenhoek 157, 5403 GA Uden 
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Ontmoetingen 
 
Zoals wellicht bekend, heeft de kerkenraad besloten de ontmoetingen 
in de huidige vorm voort te zetten. Men wil dit graag ondersteunen en 
ziet hierin een invulling van behoefte onder bepaalde kerkleden, 
samen met het openhouden van de kerk in het geval de dienst in het 
andere kerkgebouw plaatsvindt. 
Wij willen dit graag verder inhoud geven op de manier zoals afgelopen 
jaar heeft plaatsgevonden.  
 
De opzet is eenvoudig; 

- We bepalen een onderwerp, onderbouwd met een bijbeltekst 
- We zingen een aantal aansluitende liederen 
- De hoofdmoot van de ontmoeting is de dialoog, die na 

toelichting onderwerp, gebed en liederen plaatsvindt 
- Open dialoog, waarin ieders mening gerespecteerd wordt en 

we elkaar willen begrijpen, waarom iemand kijkt zoals hij/zij 
kijkt 

- Verrijken van en met elkaars inzichten, cadeaus die vanuit 
liefde worden gedeeld 

- Iedereen mag er helemaal zijn 
- Onderwerpen bespreken uit ons dagelijks leven, die ons allen 

raken, wat ons bezighoudt en waar we vanuit ieders geloof 
naar kijken 

- Dit alles onder het genot van een goede kop koffie 
- Een simpele insteek met een mooie diepgang 

 
 
De opkomst in Veghel tijdens de ontmoetingen is minimaal tot 0. 
Daarom hebben we vooralsnog besloten de ontmoetingen in Veghel 
te beëindigen.  
Via het Klankbord zullen we u informeren over de inhoud van de 
ontmoetingen, over wat we hebben besproken en van elkaar hebben 
geleerd. 
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In Uden zullen op de volgende zondagen ontmoetingen worden 
gehouden. 
 
15 maart      12 april       10 mei                 7   juni 
29 maart      26 april       24 mei      21 juni 
 
Aanvang 10.00 uur in de Samen-op weg kerk, Schepenhoek 157 te 
Uden. 
 

Uden, 11 maart 2015, Werkgroep Ontmoetingen 
 

 
 
Onderhoud kerkgebouw Veghel 
 
Dit jaar zullen er geen werkzaamheden plaats vinden aan ons 
kerkgebouw in Veghel in het kader van de BRIM (restauratie/ 
onderhoudsregeling). Na de eerste activiteiten, vorig jaar (aan de  
preekstoel en aan de constructie boven het gewelf), gaan we nu eerst 
sparen voordat we de volgende activiteiten laten uitvoeren (vooral 
buiten, onder andere schilderwerk en werk aan het torentje).  
We krijgen hiervoor subsidie, maar daarvoor moeten we wel zelf 
hetzelfde bedrag bij elkaar zien te krijgen. Sparen dus. 
 
Toch heeft er wel wat onderhoudswerk plaats gevonden.  
Voor een deel door zelfwerkzaamheid; Cees van Schie en Peter van 
Andel hebben het timmerwerk van de trapopgang en balustrade van 
het orgel in de was gezet. Dat was een enorme verbetering, het ziet er 
weer keurig uit. Cees en Peter, Hartelijk dank! 
 
Op het moment van schrijven is de afspraak al wel gemaakt, maar zijn 
de werkzaamheden nog niet gereed. Op het moment dat u dit leest 

wel; het schoonmaken van de ramen. Nee, niet het lappen er van,  
 



______________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

Klankbord  april-mei 2015 13

 
dan worden ze nog niet schoon. Nee, echt reinigen, ontvetten, enz. 
tegelijkertijd van binnen en buiten.  
 
Als het goed is kunt u nu weer zien dat de ramen eigenlijk wit zijn (en  
niet grijs…). 
 
Op 19 maart heeft de monumentenwacht weer een afspraak staan om 
samen met Cees van Schie en ondergetekende de jaarlijkse inspectie 
van het kerkgebouw te doen.  
 
Omdat 19 maart na de deadline van dit Klankbord valt, kan ik 
uiteraard nog geen mededelingen doen of er eventuele (bouw-
kundige) gebreken zijn aangetroffen en hoe de staat van ons 
monument dan is vastgesteld. Zodra wij het rapport ontvangen 
hebben en hierin opmerkzame en/of interessante zaken aan de orde 
komen, zal ik u hierover in een volgend Klankbord informeren. 
 

Ouderling-Kerkrentmeester Mark Dwarswaard 
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Kerkenraad Uden-Veghel 
 
In de kerkenraadsvergadering van 26 februari zijn afspraken gemaakt 
om meer berichten over de vergaderingen in het Klankbord te plaat-      
sen. Als eerste dus dit verslag. 
 
Ontmoetingen 
Bij meerderheid van stemmen is besloten om de Ontmoetingen voort 
te zetten. Deze zullen, door te klein aantal deelnemers in Veghel, 
alleen in Uden gehouden worden. 
Aan de groep die dit organiseert is gevraagd na te denken over een 
formalisering van deze Ontmoetingen binnen de organisatie van de 
kerk. 
 
Gemeenteavond 
Verder is besloten dat er op 16 april er een gemeenteavond wordt 
gehouden in Uden. Het belangrijkste onderwerp is het beleidsplan. 
Een werkgroepje gaat dit voorbereiden. 
 
Scribaat 
Corine Crone heeft haar functie als scriba neergelegd. Voorlopig gaat 
Bert Brussaard haar werkzaamheden overnemen. Zijn gegevens zijn: 
Tel. 0413-252373. 
Email: kerkenraad@sowkerk-uv.nl Adres: Morene 313, 5403 KV in 
Uden. 
 
Herstel Dick van der Vaart 
De kerkenraad is blij dat ds. Dick van der Vaart weer is gestart met 
diverse werkzaamheden. In overleg met de kerkenraad zal hij dit 
uitbouwen. Op Goede Vrijdag zal hij voor het eerst weer voorgaan in 
de dienst in Veghel. 
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Kerkrentmeester 
Vanaf 2016 moet elke protestantse gemeente zelf een zogenaamde 
ANBI-status hebben voor de belastingdienst. Dit is van belang voor 
het aftrekken van giften aan de kerk bij uw belastingaangifte. Het  
betekent veel werk voor de verschillende groepen binnen de kerk, 
zoals het College van Kerkrentmeesters, de diaconie en de website 
redactie. 
De resultaten van Kerkbalans 2015 vallen tegen. Er is € 2.814 minder 
toegezegd dan in 2014. Ook de begroting voor 2015 laat een tekort 
zien. 
 
Jeugd 
Op Goede Vrijdag wordt er een bijeenkomst gehouden waarbij kin-
deren, tieners en ouders samen naar de uitzending van The Passion 
kunnen kijken in de kerk in Uden. 
 

Namens de kerkenraad, Bert Brussaard, (scriba eredienst) 
 
 

Oproep! Schoonhouden gebouwen Veghel. 
 
Vanaf begin januari 2015 zijn we gestart met het om en om kerken. 
Dit betekent dat de kerkruimte niet wekelijks schoongemaakt dient te 
worden. 
Met de Schakel ligt dat anders. Er zijn regelmatig bijeenkomsten of 
vergaderingen en ook de toiletten moeten onderhouden worden. 
Er bestaat een “schoonmaakploeg” die hier al jaren zorg voor draagt. 
Toch worden ook deze mensen ouder en zouden graag willen 
stoppen met dit werk. 
Daarom een dringende oproep om nieuwe krachten die ongeveer 2 
uur tijd kunnen missen om een handje mee te helpen. Meestal 
gebeurt dit op vrijdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Er is al  vaker een 
oproep gedaan voor nieuwe krachten, maar helaas heeft dit tot weinig 
resultaat geleid.  
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Misschien voelt u zich nu wel aangesproken? U bent waarschijnlijk 1 x 
per maand aan de beurt en er wordt minimaal met 2 personen 
gewerkt. 
 
Neem a.u.b. contact op met Gerrie van Andel, tel. 35 02 39. 
Mogen we op u rekenen? 

Namens de “poetsploeg” Lies Oosten. 
 
 
 
 
 

Lunchgroep 
 
U bent wellicht op de hoogte dat er op de derde zondag van de 
maand in Veghel  een lunch geregeld wordt voor ouderen en/of 
alleenstaanden. 
Uit het bezoekersaantal kunnen we opmaken dat dit heel erg op prijs 
gesteld wordt door de deelnemers, die elke keer weer dankbaar  weg-
gaan. 
Maar ook hier komen we mensen te kort. Diegenen die het al jaren 
doen, zouden het fijn vinden als er versterking komt. 
Het gaat om 2 zondagen per jaar. We beginnen na het koffiedrinken 
na de dienst met het gereed maken van de tafels, het voorbereiden 
van de maaltijd en streven er naar om rond half eén te beginnen. De 
maaltijd zelf is tussen half twee en twee uur afgelopen. Daarna moet 
alles opgeruimd worden en de Schakel weer gebruiksklaar gemaakt 
worden. 
Al met al is de groep ongeveer tot half drie ’s middags bezig.  
Vindt u het prettig om in een groep van 4 personen mee te draaien en 
de gasten te verzorgen?  
Neem dan contact op met Gerrie van Andel, tel. 35 02 39 
Na afloop gaat u met een goed gevoel naar huis. 
 

Namens de lunchgroep Lies Oosten. 
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GEZOCHT          GEZOCHT  GEZOCHT 
 

Seniorengroep Veghel 
 
De Seniorengroep Veghel is op zoek naar een nieuwe voorzitter 
m/v. 
Frans de Waal, die jarenlang onze voorzitter is geweest, heeft te 
kennen gegeven het stokje te willen overdragen. Niet omdat het werk 
hem teveel werd, wel omdat hij het nu ook weleens vanaf de ‘zijkant’ 
wil meemaken. 
De werkzaamheden zijn voornamelijk het driemaal per jaar voorzitten 
van de vergaderingen, het bedenken van onderwerpen,  e.d. 
Heeft u interesse, neemt u dan a.u.b. contact op met Frans, telefoon 
257831, email frans.dewaal@versatel.nl. Hij kan op al uw vragen 
m.b.t. het voorzitterschap van de Seniorengroep een antwoord geven. 
 

De Seniorengroep Veghel nd. Rien Wadners 
 
 
 
 
 

Zondagavondzang 

Op zondag, 12 april, is er in Uden ’s avonds om half acht weer een 
uurtje met zang en muziek. Medewerking verlenen: Jaques en Hans 
van de Brug op trombone en trompet, uw reguliere kerkmuzikanten, 
Wim de Niet, Arend Buurma en Neeltje Hoogstad en waarschijnlijk 
Bas Goverde. Het programma vertegenwoordigt diverse keuzes uit 
ons protestante, zondagse lied repertoir. Na afloop is er napraten 
onder het genot van een kopje koffie. 
 

Neeltje Hoogstad 
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In memoriam Chris Riem 
 

De heer Riem is geboren in Rotterdam op 2 augustus 1923 en 
overleden in Veghel op 1 februari 2015. 
Dhr. en mevr. Riem waren 53 jaar getrouwd. Op de rouwkaart staat 
de tekst : 
 
“Wij staan niet altijd stil bij het woord SAMEN,  maar het is een groot 

gemis, als SAMEN uit je leven is.” 
 
Hij was een sterke maar stille man, die alles wat hij aanpakte voor de 
volle 100 % deed. 
Op latere leeftijd werd hij steeds meer afhankelijk van hulp. Zijn vrouw 
Jo heeft zo lang mogelijk voor hem gezorgd tot het op het laatst ook 
voor haar te veel werd. Voor dhr. Riem was het erg moeilijk om van 
anderen afhankelijk te zijn. 
Tijdens de afscheidsdienst hebben we 1 Cor. 13 gelezen op verzoek 
van de familie: Ons resten dan geloof, hoop en liefde; deze drie, maar 
de grootste daarvan is liefde.” 
 

Geloof is liefde 

liefde is vertrouwen 

vertrouwen is rotsvaste liefde, 

hoop komt voort uit liefde, 

hoop geeft rust in diepe duisternis 

maar de liefde geeft ons vertrouwen. 

Waar het licht van de liefde schijnt, 

daar bloeit het leven open. 

Want sterker dan de dood is de liefde! 

In die liefde mogen wij leven, 

in die liefde mogen we sterven, 

door de dood heen, tot eeuwig leven. 

 

Met deze woorden hebben we dhr. Riem opgedragen aan zijn hemelse Vader. 

Lies Oosten 
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Vrouwen in de bijbel – Herodias en Salomé 
 
Er zijn een aantal vrouwennamen in de bijbel die onmiddellijk een 
associatie oproepen met slecht gedrag. Denk aan Delila, Izebel, en zo 
ook Herodias en Salomé. 
 
Heriodias was de vrouw van Filippus en Salomé was hun dochter. 
Na de dood van Herodes de Grote had Herodes Antipas het bewind 
gekregen over Galilea en Perea. Na een bezoek aan Rome was hij de 
vrouw van zijn halfbroer Filippus tegengekomen en zij werden verliefd 
op elkaar. Herodias kreeg het voor elkaar om zich te laten scheiden 
van Filippus en vertrok naar Galilea, samen met haar dochter Salomé. 
 
In Galiliea had in die tijd Johannes de Doper veel invloed. Toen hij 
hoorde van het huwelijk tussen Herodes Antipas en Herodias, sprak 
hij er schande van, want het eerste huwelijk van Herodias was in de 
ogen van de Joden een bloedschande, omdat ze getrouwd was met 
haar oom Filippus en nu kwam ze met diens halfbroer aanzetten. 
En het feit dat ze een dochter had, maakte het dubbel erg. Volgens de 
wet van Mozes hoorde dit niet. Maar aan het hof nam men het niet zo 
nauw met de morele waarden die het volk had. 
 
Johannes de Doper veroordeelde de situatie en er ontstond veel 
gemor onder het volk. 
Herodes Antipas was bang dat er een volksopstand zou uitbreken en 
liet de oproerkraaier Johannes de Doper arresteren. Eigenlijk wilde hij 
hem ter dood laten brengen, maar tegelijkertijd had hij ook veel 
ontzag voor hem, want hij zag dat het een rechtvaardig en heilig man 
was. 
De verjaardag van de koning werd met een groots feestmaal gevierd. 
De mooie dochter Salomé danste die avond de sterren van de hemel. 
Herodes was diep onder de indruk van haar danskunsten en als dank 
mocht zij van hem wensen wat ze wilde. 
Ze hoefde niet lang na te denken, want ingefluisterd door haar 
moeder, wilde ze het hoofd van Johannes de Doper op een zilveren 
schaal en aldus geschiedde. Twee vrouwen in crime.  
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Deze geschiedenis heeft in latere eeuwen nog al tot de verbeelding 
gesproken van allerlei kunstenaars. Er zijn veel schilderijen gemaakt 
met het afgehouwen hoofd van Johannes er op. Maar niet alleen 
kunstenaars, kerkvaders hadden zo hun eigen lezing van het verhaal 
en ook in de volksmond zijn er veel legenden ontstaan. 
Zo vertelt een Syrische legende het volgende: 
Herodias liet uit nijd Johannes de Doper geselen en folteren in de 
vesting Macharus in de buurt van de Dode Zee, omdat hij haar in het 
openbaar had beledigd. Dat was tegen de wil van haar man, want die 
wilde hem eigenlijk zijn vrijheid geven 
Na het dansfeest ontvangt Salomé het hoofd van Johannes de Doper 
op een zilveren schaal en gaat als eerste naar haar moeder toe. 
Dan loopt ze er mee naar de dichtgevroren vijver die bij de vesting 
hoort en danst opnieuw op het ijs. Als ze in het midden van de vijver 
komt, gaat het ijs open en zakt ze tot haar hals in het water en 
niemand kan haar redden. Daarop laat Herodas Antipas het zwaard 
brengen waarmee het hoofd van Johannes is afgehouwen en laat 
daarmee Salomé onthoofden. 
Wanneer men de moeder het hoofd van haar dochter op een zilveren 
schaal brengt, wordt ze blind van schrik. In de hoop te genezen, raakt 
ze het hoofd van Johannes aan, maar haar hand verdort als een 
droog blad door een hete vlam. Ze probeert te huilen, maar haar tong 
is gespleten tot aan haar keel. Toen nam de duivel bezit van haar en 
moest ze worden vastgebonden. Zo bracht ze de rest van haar dagen 
in ellende en duisternis door. 
 
Wel een treurige geschiedenis en ook nu weer, misdaad loont niet. 
 

Adrie Plantinga 
 
 
Bron,  
De bijbel, Evangelie van Marcus. Haag, Vrouwen in de bijbel 
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Hulpdienst Diakonie Veghel                                                               
 
                                                           Vrede en alle goeds 
 
Geloof moet je doen. 
De IS (Islamitische Staat) laat een spoor van terreur achter in Irak. 
Mensen van andere geloofsgroepen worden uitgemoord, verkracht en 
zelfs onthoofd. Koelbloedig werden de makers van de krant Charlie 
Hebdo in Parijs vermoord. 
 
Geloof moet je doen. 
Naar aanleiding van de val van de Berlijnse Muur, 25 jaar geleden, 
heeft TV-programmamaker Menno Bentveld een aantal reportages 
gemaakt over muren die landen, volkeren of groepen mensen uit 
elkaar houdt. En het neemt alleen maar toe. En dikwijls speelt het 
geloof hierbij een grote rol. 
 
Geloof moet je doen. 
Neem de muur op de Westelijke Jordaanoever. Joden en Palestijnen 
staan elkaar naar het leven. Wanneer kunnen deze bevolkings-
groepen in vrede naast elkaar leven? 
 
Geloof moet je doen. 
Dat zie je ook in Noord-Ierland, en nog het best in Belfast. Waar 
ondanks het vredesakkoord uit 1998 nog steeds 99 muren staan. 
Want anders slaan katholieken en protestanten elkaar de hersens in. 
Geloof moet je immers doen. 
Vergeven en vergeten is zo verschrikkelijk moeilijk. 
 
Wij doen het anders. Wij geven een andere invulling aan “geloof moet 
je doen”. In Veghel leven katholieken en protestanten in vrede samen. 
Wat zeg ik: “In Veghel staan katholieken en protestanten in de 
Hulpdienst Diakonie, samen voor die kwetsbare burger, voor die  
burger die tussen wal en het schip dreigt te vallen. Kleine en nabije 
hulp aan mensen zonder aanziens des persoon. 
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Geloof moet je doen. 
-Dagelijks zitten mensen aan de telefoon, die honderden        
hulpvragen beantwoorden. Zij zijn de spil in ons werk en zij zorgen dat 
de diaconie “loopt”.  
 
-De chauffeurs van de vervoersdienst verzorgden ±1000 ritten van 
deur tot deur, zodat ook mensen met lichamelijke beperkingen hun 
sociale contacten konden onderhouden. 
  
 -De klussendienst nam 55 tuinen, met honderden uren               
werk, onderhanden. Mensen  konden in hun eigen huis blijven wonen. 
Klussen werden gedaan in huis en samen met het opruimen en het 
afvoeren van grof vuil werd in een behoefte voorzien.  
 
-De bezoekgroepen proberen iets te doen aan de toenemende 
eenzaamheid onder de mensen. Of doen boodschappen. Het gaat om 
mensen die eenzaam worden doordat hun eigen nabije mensen, hun 
buren, en veel leeftijdsgenoten zijn weggevallen, of doordat hun 
kinderen ver weg wonen of het te druk hebben. Het gaat om de zieke 
mens of mensen die rouwen. 
  
-De samenleving wordt steeds complexer. Met de kwetsbare mens te 
begeleiden en financieel te ondersteunen, ondernemen mensen van 
Caritas actie, zodat zij ook kunnen meedoen in de maatschappij. Met 
de jaarlijkse kerstpakkettenactie geven ze extra aandacht aan de 
kwetsbare mens.  
 
-Het “Maatjesproject Lichamelijk gehandicapte jongeren” van de 
hulpdienst is succesvol. In de loop der jaren zijn vele succesvolle 
koppelingen tussen maatjes en gehandicapte jongeren tot stand 
gekomen. Ook zij horen erbij.  

 
-Mensen van het Steunpunt Rouwbegeleiding ondersteunden 
lotgenotengroepen en organiseren themadagen.  
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-Mensen van de MOV keken over de landsgrenzen heen. De 
straatkinderen in Ghana van broeder Jos van Dinther hadden hun  
speciale aandacht. Het vastenactieproject bracht meer dan € 10.000,= 
op.  
 
-Veel tijd hebben mensen besteed aan vergaderen in diverse 
overlegorganen, zodat we samen met andere organisaties kunnen 
opkomen voor die kwetsbare burger.  
 
In 2014 waren jullie doeners. Ook in 2015 rekenen we weer op jullie. 
“Wat jij niet kan doe ik; wat ik niet kan doe jij!“ 
 
Vrede en alle goeds. 
 

Antoon van der Steen, voorzitter 
 
De Hulpdienst is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 uur en 11.00 uur en alle dagen tussen 19.00 uur en 22.00 uur. 
Tel. 352232 

 

 
Van de diaconie Uden-Veghel 
 
In de voorgaande jaren organiseerde de diaconie om  de twee jaar 
een uitstapje voor de senioren. Echter omdat de PCOB elk jaar een 
uitstapje organiseert, hebben wij als diaconie besloten het geld van 
het vakantiefonds niet te besteden aan het organiseren van een 
uitstapje.  
 
In plaats daarvan hopen we mensen financieel te kunnen helpen die 
behoefte hebben aan een weekje er tussenuit, maar het geld niet 
kunnen missen. Vakantie is geen overbodige luxe;  iedereen moet van 
tijd tot tijd bijtanken. Wellicht kent u ook wel één of meerdere mensen 
waarvoor dit laatste geldt. In dat geval stellen wij het op prijs als u ons 
hiervan op de hoogte stelt.  

Uw diaconie  
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Contactgroep Uden 
 
Het is 50 jaar geleden dat de Hervormde vrouwendienst in Uden 
begon, met het doel de nieuw ingekomenen welkom te heten. We 
waren met 14 dames. Met twee dames bezochten we iedere maand 
wel 6 gezinnen. 
Zo hard groeide Uden, zodat we dat jaren hebben volgehouden. 
Tot op een gegeven ogenblik de gemeente op een leeftijd kwam, dat 
we 65 jarigen een bezoekje gingen brengen. Ook de kraambezoeken 
vergaten we niet. 
Na al die jaren is er best veel veranderd. De Hervormde 
vrouwendienst  is overgegaan in de groep contactpersonen, waar niet 
alleen dames, maar ook heren vertegenwoordigd zijn. De groep 
bestaat nu uit 21 personen. Ieder heeft zijn eigen wijk. We bezoeken 
de ouderen boven de 80 jaar, gaan op kraamvisite, bezoeken zieken. 
Ook nieuw ingekomenden worden met een bezoekje vereerd. Het 
aantal nieuw ingekomenden is de laatste jaren erg teruggelopen. 
 
Wij als contactgroep willen graag op de hoogte worden gehouden van 
het wel en wee van onze gemeenteleden. 
 
Mocht U een bezoek op prijs stellen dan kunt U contact opnemen met 
onderstaande dames: 

 
Gé  Langerhuizen tel. 263.230     Wil Keizer tel. 265.373 

 

Actie Kerkbalans 2015 
 
In de maand januari is de actie Kerkbalans weer van start gegaan in 
onze gemeente. Zowel in Uden als in Veghel zijn vele vrijwilligers op 
pad gegaan om eerst de enveloppen af te geven of in de brievenbus 
te stoppen, gevolgd door het ophalen van de enveloppen enkele 
dagen later. 
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In Veghel zijn 14 lopers op pad geweest. Een van de lopers heeft ons 
geholpen door deze ronde een tweede wijk te lopen; daarvoor staat 
nog een vacature. Een andere loper heeft eveneens een tweede wijk 
gelopen, vanwege ziekte van de loper van die wijk. 
 
In Uden zijn 52 lopers op pad geweest. Uden-Zuid is een wijk waar 
het aantal bewoners de laatste jaren sterk groeit. Daar, maar ook in 
andere wijken kunnen we nog wel wat lopers gebruiken. 
 
Weer of geen weer, regen, kou, deze vrijwilligers hebben allemaal hun 
wijken gelopen. Vooral bij het ophalen kan dat vaker voorkomen; als 
bewoners steeds (net) niet thuis zijn als de loper aan de deur staat om 
de enveloppe weer op te halen. Zo zijn er lopers die wel vier keer 
tevergeefs op een adres hebben “aangeklopt”. Mocht bij u de 
enveloppe niet opgehaald zijn, dan kan het zijn dat bij de loper u 
enkele keren niet thuis heeft getroffen. U kunt uw enveloppe dan altijd 
nog afgeven aan een van de ouderlingen, of u stopt de enveloppe in 
de brievenbus bij het kerkgebouw in Uden of in Veghel. 
Van de enveloppen die wel zijn binnen gekomen zijn de toezeggingen 
inmiddels verwerkt. Bij de mededelingen in de kerkdienst is reeds 
aangegeven wat de hoogte van deze toezeggingen dit jaar is. 
Totaal is 91.713 euro opgehaald. Jammer genoeg toch weer minder 
dan vorig jaar. 
 
Via deze weg willen wij de lopers zeer hartelijk danken voor hun 
vrijwillige inzet.  

 
Ouderling-Kerkrentmeesters, Ron Baarslag en Mark Dwarswaard 

 
Bijgaand het resultaat van dit jaar 
         Aangeschreven adressen  Positieve reacties  Toezeggingen 
           Totaal    Totaal        Totaal  

2014   656                               492                   € 94.217 
2015   553                               451                      € 91.403 
                    

Namens CvK. Hans Schilder 
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Wat deed de werkgroep Eredienst in 2014 
 
Ja, ook de kerkgroep eredienst blinkt niet uit in communicatie in het 
Klankbord. 
Dat betekent overigens niet dat deze kerkgroep vorig jaar stilgezeten 
heeft. Integendeel. 
We hebben 5x overleg gehad. Daarin passeerden tal van 
onderwerpen: de avondmaalsvieringen, de invoering van het nieuwe 
liedboek, hoe om te gaan met de bevestiging van ambtsdragers, het 
al dan niet invoeren van de leefregels, ofwel de wet, het liturgisch 
memorandum, organisatie van bijzondere diensten, de ontmoetingen 
en zangdiensten, en talloze praktische zaken rond de kerkdiensten en 
bijzondere vieringen. 
Daarnaast kwamen de eredienstroosters, discussies over om-en-om-
kerken aan de orde, alsmede de voorziening van liturgische 
materialen. Ook is herhaalde keren gediscussieerd over aspecten uit 
het in wording zijnde beleidsplan en de haalbaarheid van 
harmonisatie van de kerkdiensten in Veghel en Uden. 
 
Intussen is gewerkt aan een werkplan voor 2015 en daarin staat het 
beleidsplan weer centraal, met als centraal doel: gastvrijheid. Het 
werkplan 2015 ligt nog ter goedkeuring bij de kerkenraad (formeel 
volgens de PKN-kerkorde) en wij komen daar nadien bij u op terug. In 
dat kader wijzen wij ook hier op de gemeenteavond van 16 april a.s. 
 
Ons voornemen voor 2015 richt zich op het inkorten van onze agenda 
en meer ruimte voor verdieping. Al mag u best agendapunten 

aanleveren bij onze secretaresse Mies Smit (e-mail 
msuden@ziggo.nl). Hoe dan ook: u hoort nog van ons! 
 

Kerkgroep Eredienst  Dick Boerefijn,  voorzitter  
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Bezoek aan project van ZOA in Jordanië, 
 
In het vorige klankbord kondigde ik mijn reis naar Jordanië aan. Het 
was een indrukwekkende week. Inmiddels ben ik alweer een maand 
thuis maar het verhaal gaat verder. Via het digitale kerknieuws 
schreef ik over mijn eerste indrukken vanuit Amman. Nu we allemaal  
(we reisden met 50 vrouwen) weer thuis, zijn gaan de verhalen over 
het werk van ZOA en hun samenwerkingspartner Arab Women 
Today, verder via kerkbladen, plaatselijke kranten, facebook, twitter 
enz. Er wordt op allerlei manieren geld ingezameld om het werk in 
Jordanië te steunen. 
In onze kerk is de collecte van 12 april bestemd voor het project van 
ZOA in Jordanië en Syrië. Ik nodig u uit om na de dienst, onder het 
genot van een kopje koffie, mijn presentatie te bekijken van het 
project. 
 
In de tienerkerk van 19 april zal ik ook vertellen over het project.  
Voor diegenen die benieuwd zijn naar de foto's van de toeristische  
hoogtepunten (berg Nebo, Petra, Wadi Rum) kan ik vast aankondigen 
dat ik op 6 oktober een presentatie geef bij de PCOB.  
 

https://www.zoa.nl/vier-jaar-burgeroorlog-syrië, Tineke Stolk  
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OVERDENKING 
 
 

Het is goed in 't eigen hart te kijken 
nog even voor het slapen gaan 

of ik van dageraad tot avond 
geen enkel hart heb zeer gedaan 

 
of ik geen oog  en heb doen schreien 

geen weemoed op een wezen lei 
of ik aan liefdeloze mensen 

een woordeke van liefde zei. 
 

En vind ik inhet huis mijns harte 
dat ik een droefenis genas 

dat ik mijn armen heb gewonden 
rondom een mens dat eenzaam was 

 
dan voel ik op mijn zachte lippen 
die goedheid als een avondzoen 

het is goed in 't eigen hart te kijken 
en zo ie ogen dicht te doen. 
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Hallo allemaal, 
 
We zijn samen op weg naar Pasen. In de kindernevendienst en de 
tienerkerk wordt volop aandacht besteedt aan het komend Paasfeest. 
We willen op Goede Vrijdag met jullie allemaal naar De Passion 
kijken in de kerk in Uden. We doen dit 's avonds om 19.00 uur. 
Aan de ouders vragen we om dus niet met het hele gezin op 
donderdagavond te kijken. 
 
Zowel de christenen als de joden vieren Pasen: voor de joden is dit 
het Pasen van de geschiedenis, gericht op de toekomst; voor de 
christenen is Pasen het feest van het opstaan uit de dood van Jezus. 
Aan het Paasfeest gaat een voorbereiding vooraf, de veertigdagentijd. 
In de laatste week voor Pasen, (de Goede Week) wordt het lijden en 
sterven van Jezus herdacht. Pasen is het grootste feest: Jezus staat 
op uit de dood.  
Ook wij waren eigenlijk dood door de dingen die we verkeerd doen 
Maar doordat Jezus aan het kruis gestorven is, heeft Jezus voor onze 
zonden betaald. Door op te staan heeft Hij de duivel verslagen, en de 
kracht van de dood voor altijd vernietigd. 
Bijbelteksten: 
Hij werd opgewekt uit de dood, zodat wij een nieuw leven zouden 
leiden.  (Romeinen 6:4). 
" 
Wij hebben groot nieuws voor u, God heeft aan onze voorouders een 
belofte gedaan en die voor ons, hun kinderen, vervuld door Jezus te 
doen opstaan uit de dood." (Hand. 13,32-33). 
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Kindernevendienst: 
Het is bijna Pasen. De afgelopen weken (de 40-dagentijd) hebben we 
in de kindernevendienst telkens verhalen over Jezus gehoord. 
Bijzondere verhalen, mooie verhalen. Met die verhalen hebben we 
ons voorbereid op Pasen. In de Paasdienst sluiten we het project van 
de 40-dagentijd af.  
Hieronder staat een mooi gedicht over Pasen. 
 

Ken jij het verhaal van Pasen 
van de mensen en van God 
van de afstand en van Jezus 
van Zijn roeping en Zijn lot 

van de weg die er moest komen 
van de aarde tot Gods troon 
als een brug tot in de hemel  

daarom stuurde God Zijn Zoon. 
 

Ken jij het verhaal van Pasen 
en de weg die Jezus ging 

eerst moest Hij Zijn leven geven 
zo ontstond een nieuw begin 
zo kon Hij de toegang worden 
kwam de weg naar boven vrij 

werd Hij als een deur voor mensen 
was de afstand plots voorbij. 

 
Ken jij het verhaal van Pasen 

van de Vader en de Zoon 
van een stad met gouden straten 

waar zij zitten op de troon 
daar zijn vele... vele huizen 

ook voor jou is daar een plek 
om te komen en te wonen 

daar ’s aan liefde geen gebrek. 
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Er is telkens kindernevendienst in de kerk waar ook de kerkdienst is, 
dus in principe om en om in Veghel en Uden. Als er in beide kerken 
een kerkdienst is, is de kindernevendienst in Uden. Er is geen 
kindernevendienst in de vakanties. Dat betekent dat er de komende 
periode geen kindernevendienst is op 26 april, 3 en 10 mei. 
 
Tienerkerk:  
Zet de volgende datums vast in je agenda: 22 maart, 5 april, 19 april, 
3 mei, 17 mei, 31 mei,14 juni en 28 juni. 
Als voorbereiding op Pasen speelt de tienerkerk het spel “In het 
voetspoor, met je talenten naar Jeruzalem”. 
Tijdens dit spel moeten allerlei vragen en opdrachten worden vervuld, 
om uiteindelijk als team met een ezel aan te komen in Jeruzalem. Het 
zorgt voor veel opzoekwerk in de Bijbel. 
 

 
 
 
 
We zijn heel benieuwd naar jullie reactie. 
 
Namens de kerkgroep Jeugd.   

 
Ria de Ruiter:  0413 254937 E mail riaderuiter2@gmail.com 

 

 

 


