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KLANKBORD 

Protestants Informatieblad Uden-Veghel 
(mei 2016, 46e jaargang, nummer 3) 

 
EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 04 juni 

KOPIJ INLEVEREN VOOR 20 mei 
E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com 

voor kopijadressen: zie laatste pagina 

 

            KERKDIENSTEN IN UDEN 

 

do.    05 mei:  10.00 u. Hemelvaart, ds. A. Baars, ds. D. v.d. Vaart
   Regionale dienst, Bagijnenstraat 1, Grave 
zo.    08 mei    10:00 u  mevr.  L. Oosten 
zo.    15 mei:  10.00 u. dienst in Veghel, ontmoeting 
zo.    22 mei:  10.30 u. ds. D. v.d. Vaart, VOGG 
zo.    29 mei:  10.00 u. dienst in Veghel, ontmoeting 
zo.    05 juni:  10.00 u. mevr. H. van Beusekom 
zo.    12 juni:  10.00 u. dienst in Veghel, ontmoeting 
 
 
                                 KERKDIENSTEN IN VEGHEL 

do.    05 mei:  10.00 u. Hemelvaart, ds. A. Baars, ds. D. v.d. Vaart
   Regionale dienst, Bagijnenstraat 1, Grave 
zo.    08 mei:   10:00u.  dienst in Uden 
zo.    15 mei:  10.00 u. ds. D. v.d. Vaart, geloofsbelijdenis, Kadanz 
zo.    22 mei:  10.30 u. dienst in Uden 
zo.    29 mei:  10.00 u. ds. D. v.d. Vaart,  Heilig Avondmaal (Kring) 
zo.    05 jun:  10.00 u. dienst in Uden  
zo.    12 jun:  10.00 u. ds. D. v.d. Vaart  
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Van de redactie ………… 

 
Samen zijn we kerk. Dan moeten we elkaar ook goed op de 
hoogte houden van gebeurtenissen en meningen. Daarvoor lag 
dit  Klankbord bij u in de brievenbus en nu op tafel. En dat naast 
onze internetactiviteiten en de zondagse miniklankborden.  Toch 
veel om te lezen en op de hoogte te blijven van elkaar en onze 
kerkelijke gemeente. 
 
Pasen is achter de rug. Hemelvaart en Pinksteren komen er  
aan. En met veel activiteiten, lees daarover  de bijdrage van 
onze predikant  Dick van der Vaart. Samen kunnen we naar 
Grave en samen de Pinksterviering in onze kerk in Veghel. 
 
Dat we samen kerk zijn  blijkt ook uit de gezellige ontmoetingen 
in Uden. En wat dacht u van het samen eten? De eerste keer 
was al bijzonder. En nu in de kerk in Uden de keuken vernieuwd 
is, kunnen we er nog veel van verwachten. Samen koken, 
samen eten en elkaar ontmoeten. 
 
De redactie wenst u een fijne lentetijd toe en veel leesplezier. 
 
Namens de redactie, 
 

Aad Begemann 
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Mededelingen 
ds. Dick van der Vaart 
 
 

 

 
 

Zij zit als een vogel. 
 

Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 
Zij zweeft boven de zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 
Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 

John L. Bell  en Graham Maule 
 
Deze prachtige woorden zijn op melodie gezet en vormen samen 
gezang 701. De dichters zijn erin geslaagd om de rijke beeldtaal van  
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oud-testamentische en nieuw-testamentische verhalen, waarin de 
Heilige Geest een rol speelt, in één lied te verenigen. 
Het eerste couplet weerspiegelt het scheppingsverhaal. 
In het tweede couplet herkennen we de duif die Noach losliet na de 
zondvloed. 
Het derde couplet bezingt wat de leerlingen van Jezus met Pinksteren 
overkwam. 
Het vierde couplet wordt de beeldtaal uit de vorige coupletten in 
woordtaal geïnterpreteerd, zoals dat door de eeuwen heen door 
theologen gedaan is. 
Een prachtig lied! 
 
Hemelvaartsdag 
Op 5 mei vieren we weer Hemelvaart in een regiodienst. De dienst 
vindt ook dit jaar weer plaats in de kerk van Grave, Bagijnenstraat 1. 
De dienst begint om 10.00 uur. Voorgangers ds. August Baars uit 
Ravenstein en ondergetekende. Na de dienst is er koffiedrinken 
(11.00 uur), om 11.30 uur is er een activiteit in Grave, om 12.30 uur 
een lunch, waarna de afsluiting volgt om 13.30 uur. 
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. Kinderen zijn van harte 
welkom. Tijdens en na de dienst hebben zij hun eigen activiteiten. 
We verzamelen om 9.15 uur bij de kerk in Uden en bij de kerk in 
Veghel, zodat we eventueel gezamenlijk kunnen rijden en mensen 
zonder vervoer mee kunnen rijden. Hebt u geen vervoer, meld u dan 
s.v.p. even bij mij, dan wordt dat geregeld. 
 
Pinksteren 
Op 15 mei vieren we de Pinksterdienst in Veghel. Daar is het een 
oude traditie dat er voor de Pinksterdienst buiten, voor de kerk, koffie 
gedronken wordt om de verjaardag van de kerk te vieren. Deze 
traditie willen we in ere herstellen. De koffie is klaar vanaf 9.15 uur 
Openbare geloofsbelijdenis. 
Tot vreugde van de kerkenraad en ook mijn eigen vreugde, kan ik u 
meedelen dat drie mensen in de Pinksterdienst hun geloof in het 
openbaar willen belijden. Het zijn Melissa Khoe, Claudia Knauf en  
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André Plaatzer. Met heel veel plezier mocht ik hen in de afgelopen 
maanden belijdeniscatechese geven. 
Het koor KADANZ zal door hun zang de dienst extra glans geven 
 
Dienst met VOGG 
Op 22 mei vieren we in de kerk in Uden de jaarlijkse dienst met de 
VOGG (Vereniging van ouders met kinderen met een verstandelijke 
handicap). Deze dienst zal worden geleid door pastor Eric Mickers en 
ondergetekende. Het Sleutelorkest zal de dienst verlevendigen. Let 
wel: de dienst begint om 10.30 uur!! 
 
Avondmaalsdienst 
Op 29 mei vieren we het avondmaal in de kerk in Veghel. 
 
Vriendelijke groet, 

Ds. Dick van der Vaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoording 
 
 
“Als dank voor het onderhoud aan de graven een anonieme gift van € 
102, = ontvangen; onze hartelijke dank daarvoor.” 

Beheerder, Cees van Schie 
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Mooie groei Farm Friends Ethiopië 
 

 
In oktober 2014 hebben we voor het eerst kennisgemaakt met Farm 
Friends. Max Kooijmans vertelde ons toen dat men, na het succes in 
Tanzania, net begonnen was in Ethiopië. We zijn nu meer dan een 
jaar verder. Tijd voor een update.  
 
In het afgelopen jaar is het aantal leden van de coöperatie Farm 
Friends in Ethiopië verdubbeld. Er zijn nu veertig boeren lid, waarvan 
er zesendertig een lening hebben voor een koe. Een groot deel van 
de leningen in 2015 kon verstrekt worden uit de afbetalingen van de 
eerdere leningen. Dat is ook het basisprincipe van Farm Friends. Het 
geld van afbetaalde leningen blijft in Ethiopië voor de volgende lening. 
Zo worden donaties tot in lengte van jaren gebruikt. 
 
Naast het verstrekken van leningen is er ook hard gewerkt aan 
kwaliteitsverbetering. Zo is er een eigen gebouw neergezet. Daar 
kunnen de boeren vergaderen, voorlichting krijgen en is ruimte om 
straks gekoeld de melk te bewaren. Dat laatste is van belang om de 
melk “vers” en zo efficiënt mogelijk bij de melkfabriek te krijgen. Een 
kleine vrachtauto staat nog op de verlanglijst. Verder is de veefokkerij 
aanzienlijk uitgebreid. Daarmee verwacht men te kunnen voldoen aan 
de vraag naar kwalitatief betere koeien.  
 
Ook voor dit jaar zijn de plannen ambitieus. Het bestuur van de 
coöperatie wil het aantal boeren verdubbelen van veertig naar tachtig. 
Dat betekent dat er veertig nieuwe leningen nodig zijn. Daarvoor is 
“nieuw” geld nodig omdat de gemiddelde looptijd van een lening twee  
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jaar is. Daardoor kunnen die nieuwe leningen niet vanuit de 
afbetaalde leningen betaald worden. Vorige maand is pas de eerste 
lening in zijn geheel afgelost. Voor al die veertig nieuwe boeren en 
boerinnen is nieuw geld nodig.  
 
Fotobijschrift: Gebouw coöperatie Farm Friends Ethiopië  

 

 
 
 

Aalderik Westra 
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Resultaten Aktie Kerkbalans 2016 
 
                                                         Uden                Veghel                Totaal   

  

Aangeschreven   2015      400                       153      553 

Positieve reacties                           343                       109                       452 

Toezegging        2015                 65118                   28095                  93213    

Ontvangen         2015                63264                   29542                  92806 

  

Aangeschreven 2016                     387                       125                        512 

Positieve reacties                           328                       108                         436 

Toezegging        2016                 60826                   26541                   87367 

 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik een ieder die zijn of 
haar bijdrage heeft geleverd aan deze actie van harte bedanken. 
 
Met vriendelijke groet. 

Hans Schilder. 
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Het menselijk leven is hybride. 
 
De mens heeft een biologisch en een spiritueel leven. 
Het spirituele leven (gevoel, gemoed, emotie, gedachten, inspiratie) 
verdwijnt t.z.t. via de lichtgevende tunnel. 
Volgens de beschrijving van degenen die een ervaring van de 
lichtgevende tunnel hebben gehad, mag je de ruimte achter de tunnel 
misschien wel als de Hemel zien.  
Hierna volgt het biologische einde.  
Het stoffelijke deel verdwijnt onder de grond of via de schoorsteen. 
Bij de schepping is het biologisch leven een deel geworden van een 
kringloop; eten en gegeten worden. 
Wij doen er heerlijk aan mee met ons kerstdiner. 
Het biologisch lichaam is de generator die energie levert voor het 
spirituele leven. 
Religie is een spiritueel domein. 
Jezus zei: Ik ben het leven. 
Hij bedoelde niet zijn body maar zijn evangelie, zijn blijde boodschap, 
het spirituele voorbeeld.  
Dat is het leven waar de religie zich mee bezighoudt. 
Dat is het leven dat waard is geleefd te worden. 
Dat prevaleert boven het stoffelijk leven. 
Jezus, heeft dat aangetoond, hij is ons daarin voorgegaan. 
Lukt het U om naar aanleiding van dat voorbeeld te leven naar zijn 
evangelie, dan is hij ook voor U gestorven. 
Dan behoort U tot zijn koninkrijk. 
De praktische uitvoering voor de ondersteuning van het spirituele 
leven vindt deels plaats in de kerk / gemeente. 
Pinsteren is de dag van de promotie van het Spirituele Leven. 
         

D. Schoenmaker 
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Samen aan tafel  
 
Na enkele maanden van voorbereiding zijn we op vrijdag 1 april 2016 
voor de eerste keer ‘samen aan tafel’ gegaan. En wat was het 
gezellig! We waren met achttien eters, jong, oud, bekende en minder 
bekende mensen. De omstandigheden waren niet ideaal, want op dat 
moment was de verbouwing van de keuken net gestart. Dat 
betekende geen water en geen afwasmachines, maar wel stof en wat 
rommel. Toch mocht dat de pret niet drukken; met wat organisatie- en 
improvisatietalent hebben we heerlijk kunnen eten samen. Dit was 
vooral dankzij de kookkunsten van drie van onze (twaalf!) 
enthousiaste hobbykoks. Zij maakten thuis ieder een lekkere 
stamppot klaar, die warm werd meegenomen naar de kerk.  
 
Het doel van de ‘samen aan tafel’ bijeenkomsten is om elkaar op een 
ongedwongen manier beter te leren kennen en zo de onderlinge band 
te versterken. Ik verwacht, op basis van deze eerste geslaagde 
maaltijd, dat dat ook echt gaat gebeuren.  
 
De tweede keer dat we ‘samen aan tafel’ gingen was op vrijdag 29 
april 2016. En de derde keer gaan we samen eten op vrijdag 27 mei 
2016. Ook dan bent u vanaf 17.30 uur welkom en zullen we rond 
18.00 uur aan tafel gaan. Dan is de keuken in de kerk klaar en gaan 
de koks daar het eten klaarmaken. Het gaat dit keer een pastamaaltijd 
worden.  
 
U kunt zich alvast opgeven bij: samenaantafel@sowkerk-uv.nl of 
telefonisch bij Marleen Baarslag (tel. 0413-260354). Mocht u een gast 
willen meebrengen dan kan dat uiteraard.  
 

Peterine Kooijmans, Marleen Baarslag en Edith Verver 
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Hallo allemaal, 
 
Het is nog maar net Pasen geweest en nu gaan we op weg naar 
Hemelvaart. Dit jaar valt Hemelvaart in de meivakantie. Weten jullie 
iets van Hemelvaart? 
 
Op Hemelvaartsdag wordt het definitieve afscheid van Jezus van zijn 
leerlingen herdacht. Bij zijn afscheid vertelt Jezus aan zijn volgelingen 
dat zij de woorden en de kracht zullen krijgen om zijn leer verder uit te 
dragen. Hemelvaartsdag valt op de 40e dag na Pasen. 
 
Hemelvaart 

Vervolgens verschijnt Jezus in de 40 dagen na 
Pasen vaak aan zijn leerlingen.  
Zijn leerlingen herkennen Hem aan de dingen die 
Hij de leerlingen vertelt. 
Thomas was op dat moment 
niet aanwezig. Hij zei dat hij 
de opstanding van Jezus pas 
wilde geloven als hij de 
wonden van de spijkers in de 

handen van Jezus zou zien en zijn vinger erop 
kon leggen.  
Een paar dagen later verscheen Jezus opnieuw 
aan zijn leerlingen en liet hen de wonden aan 
zijn handen zien en betasten. Thomas 
schaamde zich voor zijn ongeloof. Dan komt het 
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moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel  
 
gaat. Hij verschijnt niet meer aan zijn leerlingen. Terwijl de leerlingen 
naar boven kijken vaart Hij op een wolk naar de hemel. 
 
God, onze Vader, 
 
Wij dromen van een heerlijke vakantie die ons staat te wachten. 
Wij hopen op de zon die alles blij en feestelijk maakt. 
Wij vragen U, laat de zon ook schijnen in ons hart, 
zodat we met volle teugen kunnen genieten 
van alles wat U geschapen hebt. 
Help ons om net zoals U een zon te zijn voor elkaar.  
Amen. 
 
Kindernevendienst: 
Wat een feest was het op Eerste Paasdag! Er waren bijna 20 kinderen 
bij de kindernevendienst op deze feestdag. We hebben in de kerk het 
project afgesloten; gelukkig hebben we allemaal de weg naar Pasen 
gevonden en kwamen we, precies op tijd, allemaal met onze koffers 
bij Tosca aan. In de kindernevendienst hebben we Levend 
Ganzenbord gespeeld. Dat was met een dergelijk grote groep een erg 
leuke activiteit. 
Na het 40-dagenproject zijn we weer aan de slag gegaan met 
bekende Bijbelverhalen, waar we met de kinderen naar luisteren, over 
praten en er een verwerking bij doen in de vorm van een knutsel, 
tekening of spel. In de meivakantie is er geen kindernevendienst van 
24 april t/m 8 mei.  
Op 22 mei is er, vanwege de VOGG-dienst, geen kindernevendienst. 
Bij deze dienst kunnen de kinderen in de kerk blijven. 
 
Op zondag 5 juni nemen we in de kerkdienst afscheid van onze 
'achtste groepers'; zij maken dan de overstap naar de tienerkerk, waar 
ze met open armen ontvangen worden. 
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Tienerkerk:  
Zet de volgende datums vast in je agenda: 24 april, 8 mei, 22 mei, 5 
juni, 19 juni. 
 
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 
Email riaderuiter2@gmail.com  


