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overdenking
“Een goed gesprek”
Als ik op dreef ben kun je met mij een heel gesprek hebben over hardlopen en over
de mooie routes door de Kempen. Ook over mijn favoriete voetbalclub uit de hoofdstad deel ik graag mijn inzichten met je. Vaak het mooiste voetbal, maar soms ook zo
naïef en eerlijk is eerlijk: soms lijden ze aan zelfoverschatting. Je hoort het al: de club
die mijn liefde heeft gewonnen, spaar ik niet!
Kun je als ik op dreef ben met mij ook een goed gesprek hebben over het geloof.
Dat zou je toch wel verwachten van een dominee, maar ik aarzel om dat zo makkelijk
te zeggen. Praten over het geloof, over mijn vertrouwen in/op God -, de schrijfwijze
van de godsnaam mag ook zijn: g’d. Om meer ruimte te laten voor het verborgene
en voor de eerbied. Praten over het geloof, een goed geloofsgesprek, is nog niet zo
eenvoudig.
Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland is ‘een goed gesprek’. En van
uitgeverij Ekklesia is begin september een praktisch boekje verschenen om te helpen.
Want een goed gesprek, dat zouden we vaker moeten doen.

René de Reuver, scriba van de landelijke kerk, heeft een aanbeveling bij dit boekje
geschreven. Daarin wijst hij erop hoe we allemaal hebben moeten leren spreken. Van
het eerste gebrabbel van de baby en de aanmoediging van moeder en vader op weg
naar de eerste woordjes. En over de noodzaak van voorzeggers en van het kunnen
leren luisteren.
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Het boekje opent met het verlangen naar een goed gesprek waarin er een wisselwerking is tussen luisteren en spreken. Soms zo mooi gezegd als ‘de ander tevoorschijn
luisteren’. En dus ook de ruimte vinden om ‘jezelf tevoorschijn te spreken’. Dan gaat het
er niet om de taal te gebruiken van de reclame of die van de overredingstechniek. Ook
niet om de taal die informatie uit. In een goed gesprek ademt de ziel op en is er ruimte
voor ‘de taal van de relatie’. Dan stamel je misschien, zwijg je soms en kom je samen tot
de conclusie dat je een goed gesprek hebt gehad.
Ds. Wim Dekker

Het boek ‘Een goed gesprek’ telt 92 pagina’s en kost € 7,95 en is te verkrijgen via www.
ekklesia.nl of Eengoedgesprek@ekklesia.nl. Vanaf zes exemplaren betaal je geen portokosten (€ 1,95).
Maria en Elizabeth, zo te zien een goed
gesprek. Bijbels voorbeeld (Luk.1, 38
ev.)
14e eeuwse muuschildering in een
dorpskerkje in de Puisaye (ten Westen
van Auxerre in Frankrijk).
Foto HFvD 2018
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kerkdiensten

Bergeijk 10.00 uur
7 okt

Ds. JJ vd Wal, Eersel

14 okt

ds. De Bie, Huizen

21 okt

Mw. A. Nieuwenhuizen,
Veldhoven

28 okt

Ds. M. de Vries

gez.dienst met Eersel

Koffiedrinken
Elke zondag bent u van harte welkom om na de kerkdienst een kopje koffie te drinken in de “Ster” bij de Teutenboerderij. Deze uitnodiging geldt natuurlijk ook voor
onze gasten.

Eersel 10.00 uur
7 okt

opgave niet tijdig ontvangen

14 okt
21 okt
28 okt

Bladel 10.00 uur			
7 okt

Mw. J. Ockhuyzen

14 okt

geen dienst

21 okt

Ds. W. de Wouw, Nuenen

28 okt

Ds. R. Wijkhuizen, Helmond
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Rooster
Datum Deurbegroeting Koffiezetten

1ste collecte

2de coll.

7 okt.

Riekje

Mieke en Toos

Open House Ramble

PPG

14 okt.

Plony

Marijke

Werelddiaconaat

D

21 okt.

Marijke

Ina

Rudolphstichting

PPG

28 okt.

Rinie

Bart en Riekje

ZWO Bladel Magilchi

D

Collectes oktober 2018

Zondag 7 oktober. Collecte voor het Open House in Ramle, Israël. Enkele jaren geleden was dit ons ZWO-project. Het Open House is een ontmoetingsplaats waar mensen
samen werken aan een vreedzaam Midden Oosten. Er is een crèche voor Arabische
en joodse kinderen, een jaarlijks zomerkamp voor kinderen, cursussen en activiteiten
voor vrouwen, uitwisselingsprogramma’s voor jongeren, etc. Dit alles om de dialoog in
stand te houden tussen joden, moslims en christenen, te leren van elkaar en elkaar te
respecteren.
Zondag 14 oktober. Collecte van Kerk in Actie voor het Werelddiaconaat. Het is
wereldvoedseldag en KiA geeft steun aan de bevolking van Nepal. De grond in de
bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar
voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen
met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te
verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN
ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN
gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen
dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze
Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!
Zondag 21 oktober. Collecte voor Edukans, en wel voor het leukste onderdeel: Actie
Schoenmaatjes! Edukans ondersteunt onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden,
maar onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met
Edukans Schoenmaatjes leren onze kinderen een waardevolle les: dat geven om een
ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! In Bergeijk gaan een aantal kinderen schoenendozen versieren en collecteren tijdens de dienst. De opbrengst van de collecte (ook de collecte in Eersel) mogen
zij gebruiken om speelgoed te kopen om de dozen te vullen. (Zie voor meer informatie
elders in dit blad).
Zondag 28 oktober: Collecte voor Mutoto. Drie keer per jaar collecteren de zes
Kempengemeentes voor hetzelfde doel en mag één van de zes gemeentes het collectedoel kiezen. Deze zondag is Bladel aan de beurt en zij hebben gekozen voor Mutoto.
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In 2000 is Rien van der Vleuten, orthopedisch schoenmaker en eigenaar van een
Podopraktijk in Hapert (en thans ook voorzitter van Stichting Mutoto.nl) gestart
met een particulier initiatief genaamd Schoenmakerij voor Congo. Een vakopleiding
schoenmaken op te zetten op een project voor dakloze en kansarme kinderen in
Congo Afrika.
De opleiding is onderdeel van Cité des Jeunes, en daar richt men zich op dakloze en
kansarme kinderen. Zij krijgen er basisonderwijs en kunnen vervolgens een vak leren;
timmerman, metselaar, metaalbewerker, landbouw en veeteelt en sinds 2000 dus ook
schoenmaken.
In 2008 bleek de schoenmakersopleiding succesvol te zijn en op eigen benen te
kunnen staan. In 2008 is het particulier initiatief omgezet in een stichting: Stichting
Mutoto.nl. (het woord ‘Mtoto’ betekent in het Swahili ‘Kind”) Stichting Mutoto.nl zet
zich in voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen,
speciaal jongeren in de Democratische Republiek Congo.

Mededeling van de Diaconie

Zoals u hebt kunnen lezen in het collecterooster gaan we op 21 oktober samen met
de kinderen schoenendozen versieren en vullen voor Schoenmaatjes voor Edukans.
Alle kinderen zijn welkom om hieraan mee te doen op zondagmorgen in de Ster
(tijdens de kerkdienst). Als ze klaar zijn met versieren komen ze naar de kerk om te
collecteren. Ook in de kerk van Eersel wordt voor dit doel gecollecteerd.
Het zou leuk zijn als de kinderen iets meebrengen van hun eigen speelgoed.
Uiteraard mag iedereen doneren in natura!
Enkele voorwaarden:
–Speelgoed mag niet te groot zijn (moet passen in een schoenendoos)
–Geen oorlogsspeelgoed
–Geen snoep of andere etenswaren
–Tweedehands mag, mits heel en schoon
–Geen spelletjes e.d. met Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
Suggesties:
–Schoolspullen (schriften, pennen, potloden, kleurpotloden, gum, puntenslijpers)
–Toiletartikelen (tandpasta, tandenborstel, zeep, haarspeldjes, toilettasje)
–Speelgoed (autootjes, knuffels, popje of barbiepop, jojo, springtouw, tol,
kleine bal, stickers, sleutelhangers etc.)
De kinderen mogen, samen met een volwassene, het ingezamelde geld besteden aan
de aanschaf van de cadeautjes om de dozen mee te vullen. Er is ook geld nodig voor
de verzendkosten (€ 6,- per doos). We zoeken ook enkele handige mensen die etuis
kunnen naaien. Een etui is nogal duur, maar schoolspullen moeten wel goed opgeborgen kunnen worden. Wie helpt daaraan mee?
Wij hebben er erg veel zin in om deze actie, samen met de kinderen, tot een succes
te maken!
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Korte impressie van de gehouden kerkenraadsvergadering op woensdag 29 augustus 2018
Dit keer is het weer een gezamenlijke vergadering met Hoogeloon-Eersel.
Cees opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat niemand zich
had afgemeld. Hij geeft het woord aan Matthijs voor de bezinning. Matthijs leest uit
het boek: Brevier van Dietrich Bonhoeffer het lied van de liefde voor, naar 1 Cor.13 vers
4-7.
Voor de eerste vergadering van de Ring (vroeger heette dit Classis) is Bergeijk aan de
beurt en zal Hoogeloon-Eersel de verslaglegging doen. Er wordt gerekend op ongeveer 20 personen. Dit wordt de 1e “echte” ringvergadering. Wat wil men met de ringvergadering? Moet de vergadering zo groot als de ring zijn? Ontmoeting met de mensen om ons heen is wel prettig. De nieuwe Classis is de provincie Brabant en Limburg,
hierbinnen zijn 5 ringen. Elke ring bepaalt haar eigen beleid. Hoe gaat de agenda voor
deze vergadering er uit zien? Er is een grote mate van vrijheid wie de ringvergadering bijwoont. Dat kunnen kerkenraadsleden zijn, maar ook andere gemeenteleden.
De supervisie is in handen van de classispredikant voor Noord-Brabant en Limburg,
te weten ds.Marco Luijk. De waarnemend scriba is ds. Wim Dekker. Na wat brainstormen worden o.a. de volgende agendapunten voorgesteld: Financiën kleine gemeenten, Moet de ring nog kleiner, Samen meer doen?, Elkaar helpen, Leren van elkaar.
Voorgesteld wordt de vergadering op woensdag 31 oktober te houden in de Ster.
De 0,2 formatieplaats van de predikant die ingezet moet worden voor de combinatie
komt ook aan de orde. Wat willen we hiermee? Het eerste jaar van wennen en met
elkaar kennismaken is nu voorbij en het is aan de voorzitters van de kerkenraden om
een format op te stellen hoe een en ander ingevuld gaat worden. Wat hebben de kerkenraden zelf in gedachten hiervoor? Zingeving voor 45+, Cantorij nieuw leven inblazen, vorming en toerusting zijn een paar onderwerpen die worden genoemd.
Voor komende winter staat een nieuwe oecumenische Bijbelkring op het programma vanuit de Protestantse Kerk in Bergeijk, de Rooms Katholieke Parochie en
de Gemeenschap Hooge Berkt. Matthijs meldt dat hij een nieuwe gespreksgroep wil
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beginnen over de tiendelige serie “The Young Pope”. Op deze gesprekskring is iedereen welkom, speciaal ook de jong volwassenen.
IHP

Verkoop Blokhut rond
Na 10 jaar is dan eindelijk zover, de blokhut is verkocht aan de Gemeente Bergeijk.
Er moet nog wel getekend worden. De kerkrentmeesters hebben de afgelopen jaren
nogal wat tijd aan de Blokhut moeten besteden. Na een aantal vergaderingen met de
Gemeente, was er een akkoord voor de bouw van een seniorenwoning op het perceel. Twee potentiele kopers hadden zich gemeld, maar haakten jammer genoeg op
het laatste moment af. Daarnaast moesten we tot overeenstemming komen met de
buurvrouw, die, zich beroepend op verjaring, 31 m2 van ons perceel wilde afhalen.
Tijdens de veelvuldige contacten is schijnbaar de Gemeente op het idee gekomen de
grond zelf maar te kopen. Ik ben blij, dat we dit boek nu kunnen sluiten en wil Johan
Bos danken voor de vele effort, die hij de afgelopen jaren in dit dossier heeft gestopt.
Cees Oostdijk, kerkrentmeester

Renovatie badkamer
pastorie
De badkamer van de pastorie is in
eigen beheer gerestaureerd. In de
vakantie periode was het moeilijk een vakbekwame tegelzetter
te vinden. Gelukkig was Albert
Slomp bereid het tegelwerk uit te
voeren, zie bijgaande foto waarin
Albert de tegels in het raam
inspecteert. Meerdere vrijwilligers hebben meegeholpen om
de badkamer te moderniseren.
De kerkrentmeesters hebben op
die manier een flink bedrag aan
arbeidsloon kunnen uitsparen.
Onze dank gaat uit naar al die
vrijwilligers.
JJB
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Concert in monumenten weekend

Op zondag 9 september vond in onze kerk het eerste deel van het concert plaats georganiseerd door Muziek aan de markt. Het Ensemble Venti Musicali speelde werken
van Händel, zie bijgaande foto. Dhr. Ad van Sleuwen bespeelde het orgel en het viel
ons nogmaals op hoe mooi ons orgel klinkt.
JJB tekst en foto
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uit de gemeente
Welkom heten
Afgelopen week ben ik als nieuwe inwoner van Bergeijk welkom geheten op het
gemeentehuis. Samen met nog 39 andere nieuwe inwoners dat wel. Bij de ingang
kreeg iedereen persoonlijk een hand van de burgemeester, en in de hal een kop koffie met een heerlijk stuk vlaai. Daarna volgden in de raadszaal enkele presentaties
van wethouders, brandweer en politie. Naderhand, bij het hapje en het drankje kon
je persoonlijk kennis maken met en vragen stellen aan de wethouders.
Interessant vond ik de visie van de gemeente op de positie van de kerken, want de
kerken werden zeker genoemd. Ze werden in het rijtje gezet van alle clubs en verenigingen die de gemeente Bergeijk rijk is, en waardoor je in principe geen moment van
de week alleen hoeft te zijn. Bergeijk is trots op zijn verenigingsleven en dus ook op
zijn kerken. Kerken en verenigingen vormen het onmisbare vangnet van burgers die
naar elkaar omzien, en elkaar helpen.
Natuurlijk is het een eer dat kerken, hoewel ze steeds kleiner worden, in deze tijd
nog worden genoemd als een deel van het maatschappelijk middenveld: burgers
die zichzelf redden door samen structuren op te zetten waar de hele samenleving bij
gebaat is. Ik vond het bijvoorbeeld geweldig om die enorme rommelmarkt van de
scouting te zien op 9 september, die vele doelen dient: gezelligheid, vermaak, maar
ook een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van oude spullen. Een plek waar mensen met een smalle beurs een schat kunnen vinden. En niet in de laatste plaats komt
heel Bergeijk nog eens gemakkelijk en goedkoop van zijn afgedankte spullen af. Ja,
kerk en scouting lijken wel enigszins op elkaar. Er zijn immers ook veel kerkelijke
scoutinggroepen. De kerk heeft zich immers vaak ingezet voor gemeenschapsvorming, en daar is de scouting een goed voorbeeld van.
Toch is er nog een meerwaarde aan de kerk: continuïteit door de eeuwen heen:
de kerk is een eeuwenoud instituut, waarschijnlijk het oudste dat we hebben. Het
bestaat al 2000 jaar en geeft al die tijd al een waarheid door die niet van deze wereld
is. Één waarheid die tegelijk zo veelzijdig is, dat zij in elke tijd weer een nieuwe vorm
en functie kan krijgen: God is in deze wereld gekomen door Jezus Christus zijn Zoon.
Eenvoudige woorden voor en onzegbaar mysterie, waarover we niet anders kunnen
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spreken dan in metaforen. Een mysterie, dat is als een goede vader die zijn verloren
zoon opwacht en welkom heet. Een relatie tussen dit mysterie en de mens, die je, hoe
paradoxaal dat ook klinkt, onvoorwaardelijk zou kunnen noemen. Iets als liefde, maar
eigenlijk schiet dit woord nog te kort.
Zeg dat maar eens op een ontmoetingsavond in een stadhuis. De boodschap, dat je
bij ons in de kerk ook gezelligheid en een sociaal vangnet vindt, is gemakkelijker te
verkopen.
Matthijs de Vries

Van welke kerk ben je?
Die vraag krijg ik nog wel eens te horen.
Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren.
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?
Met hervormd kun je alle kanten op gaan.
En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven,
Dat is een vrij zinnige manier van geloven.
Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd:
Een goed woord voor hervormd is gereformeerd.
Dus hoor ik ook tot de gereformeerde kerk
En doe gereformeerd gemeentewerk.
En de kerk is oud. Dat is zondermeer
Dus ben ik eigenlijk ook oud - gereformeerd.
Ik ben christelijk, zo is me geleerd
Dus ben ik ook christelijk gereformeerd
Ik kan ook zeggen, dat kan ermee door,
Dat ik tot een christengemeente behoor.
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop.
Dus vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.
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Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,
past doopsgezind me ook wel goed.
In mijn kerk komt ook jaarlijks het pinksterfeest voor,
dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente behoor.
En omdat het steeds om het evangelie gaat
Kan de Evangelische gemeente ook geen kwaad.
Ik vaar op bijbels apostolisch gezag.
Dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag.
Tenslotte is het gewoon een publiek:
De kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek.
Nu weet je bij welke gemeente ik hoor.
Of komt mijn antwoord je verwarrend voor?
Je hebt gelijk. Die namen! Wat een gedoe!
Daarom wens ik je van harte toe
Dat op de vraag: waar hoor je bij?
Je antwoord is: Bij Christus hoor ik!
Een Christus hoort bij God.
n.a.v. 1 Kor. 3: 4 en 21 - 23
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Oecumenische Bijbelkring Bergeijk
In zes bijeenkomsten zullen we op weg gaan met het thema ‘Pelgrimeren’, om tot slot,
in het voorjaar, samen een kleine pelgrimstocht te houden.
Pelgrimeren is op weg gaan naar een plek die betekenis heeft in je geloofsbeleving.
Een reis met een geestelijke bestemming. Een zoektocht naar genezing. In de Bijbel
ontmoeten we mensen die op weg zijn gegaan, en horen we wat zij onderweg hebben meegemaakt. Het doel is belangrijk, maar meer nog de weg er naar toe. Het was,
en is, vaak een reis naar buiten, maar zeker ook naar binnen.
In de verschillende bijeenkomsten stellen we ‘pelgrims’ in de Bijbel centraal, en bezien
van daaruit onze eigen reis.
We lezen samen Bijbelteksten, horen uitleg hierover van de inleiders, en verdiepen
onszelf aan elkaar middels gesprek.
De bijeenkomsten vinden plaats steeds op woensdagmiddag, van 14.00 – 16.00 uur,
en worden afwisselend ingeleid door pastoor L. Buyens vanuit de RK parochie; ds. M.
de Vries vanuit de Protestantse Gemeente; en ds. P. Speelman vanuit de Gemeenschap
De Hooge Berkt.
We komen samen op: 10 oktober in de Ster, Domineestraat 8; op 14 november in het
Parochiecentrum, Hof 16, en op 28 november op Hooge Berkt 16.
In 2019: op woensdag 16 januari in de Ster, op 13 februari in het parochiecentrum, en
op 13 maart op Hooge Berkt 16.
Opgave: ds. M. de Vries
Telefoon: 0497-847617 / 06-26246028
Email: m.g.devries73@outlook.com

Een nieuwe kijk-en-gespreksgroep
“The Young Pope”

Dit najaar willen wij graag met een nieuwe gesprekgroep beginnen. Dit keer niet over
een (Bijbel-) boek maar over de tiendelige miniserie “The Young Pope” (regie: Paolo
Sorrentino), die te zien is geweest op kanaal HBO.
The Young Pope draait om de fictieve Paus Pius XIII (Jude Law), die zijn leven begon
als Lenny Belardo, een te vondeling gelegd kindje van hippie-ouders. Hij groeide op,
ergens in een Rooms Katholiek weeshuis in de VS, onder de zorg van zuster Mary
(Diane Keaton). Vanuit dit weeshuis ging hij naar het seminarie, om het uiteindelijk al
op jonge leeftijd tot kardinaal van de stad New York te schoppen.
Vanuit die positie komt hij in aanmerking om paus te worden. Tot ieders verbazing
wordt deze jonge kardinaal in Rome gekozen tot de eerste paus uit de Verenigde
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Staten ooit. Daarmee
passeert hij enkele
gedoodverfde kandidaten zoals kardinaal
Voiello, de staatssecretaris van het Vaticaan,
en zijn eigen mentor
kardinaal Spencer, alsmede enkele andere
kandidaten die veel
ervarener zijn dan hij.
Gaandeweg de serie
ontwikkelt zich het
karakter van de jonge
paus zich van een
Kafkaiaans, onvolwassen, onsympathiek en afstotelijk man tot een opmerkelijke en verrassende gelovige,
met een hele eigen relatie met de Allerhoogste – “een gelaagd portret”. Niets in deze
serie is wat het op het eerste gezicht lijkt. Dat maakt dat het geheel iets ongewoon
mysterieus uitstraalt, soms bewust choqueert en irriteert, maar ook met humor een
kijkje achter de schermen van het Vaticaan biedt.
We kijken deze serie samen, de afleveringen duren telkens één uur. Dan genieten we
een hapje en een drankje, om daarna in gesprek te gaan over wat we gezien hebben.
Omwille van de technische kant van de zaak (we hebben een goede tv met dvdspeler nodig, en voldoende zitplaatsen) zoek ik nog één of meerdere deelnemers die
deze gespreksgroep eventueel thuis willen ontvangen. De deelnemers zorgen om de
beurt voor een hapje en iets te drinken. We streven naar een eerlijke verdeling van
lusten en lasten.
Iedereen is welkom. Jong volwassenen worden van harte uitgenodigd voor deze kijken-gespreksgroep. De serie is helaas niet geschikt voor kinderen.
Voorgestelde data voor de eerst vijf bijeenkomsten zijn de vrijdagavonden 28 september, 26 oktober, 16 november, 30 november, en 14 december. De avonden duren
van 19:30 uur tot 21:30 uur
Als u zich opgeeft, kunt u dan alstublieft aangeven of u de groep zou kunnen ontvangen op één van deze avonden, of dat u een keer voor hapjes en drankjes kunt
zorgen? Deelnemers krijgen dan tijdig een plan waar de bijeenkomsten zullen plaatsvinden.
Ds. Matthijs de Vries

e-mail: m.g.devries73@outlook.comtelefoon: 0497-847617, mobiel / WhatsApp: 06-26246028
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uit de regio

2. Geloof en Wetenschap:
blik op oneindig,
verstand op nul?

Spreker :
Plaats: 		
Datum: 		
Aanvang:
Coördinator:

Prof. dr. C. W.J. Beenakker
Protestantse Kerk, Markt 38, Eersel
woensdag 24 oktober 2018
20:00 uur
Matthijs de Vries

Volgens een enquête onder Nederlandse hoogleraren
noemt 44% zich atheïst. Dat percentage is drie keer zo hoog
als voor de gemiddelde Nederlander. Deze uitslag haalde de
kranten en de conclusie was snel getrokken: Het beoefenen
van de wetenschap leidt tot ongeloof. Vooral biologie en natuurkunde schijnen als
vanzelf tot atheïsme te leiden.
Niet iedereen is het met deze conclusie eens en als je wat beter zoekt, kun je ze wel
degelijk vinden, de gelovige bioloog of de gelovige fysicus. Eén van hen zal vanavond
iets vertellen over zijn persoonlijke zoektocht naar het oneindige, als wetenschapper
en als christen.
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Carlo Beenakker (1960) is hoogleraar theoretische natuurkunde aan de
universiteit Leiden, waar hij de werking van de quantumcomputer
onderzoekt. Hij leerde het vak als wetenschappelijk medewerker op het Philips Nat.
Lab. Beenakker is lid van de RK Immanuel-gemeenschap.
Voor wie?
Deelname aan deze avonden staat voor iedereen open. U betaalt uw deelname bij binnenkomst van de zaal. Wij adviseren u om tenminste 10 minuten van tevoren aanwezig te
zijn, omdat we stipt op tijd beginnen (en eindigen). Voor de excursie in Asten en de lezing
van Manu Keirse (12 november) geldt dit niet: hiervoor is voorinschrijving noodzakelijk.

Herfstborrel op 3 november
Zaterdag 3 november is iedereen hartelijk welkom bij onze, inmiddels traditionele,
herfstborrel. Wij ontmoeten elkaar vanaf 17.00 uur in De Klepel voor onderling contact bij een drankje en een smaakvol buffet. Jan en Karla Kruit zijn onze gasten. Zij
geven informatie over de ontwikkeling van ons ZWO – project de Hand in Hand
Community in Ghana, een leefgemeenschap voor kinderen en jong volwassenen met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Voor deelname aan de herfstborrel wordt een bijdrage van 15 euro gevraagd om de
kosten te dekken. De netto-opbrengst is voor de Hand in Hand Community.
Opgaven bij de diaconie, Pia Schouten tel. 535002 pia.schouten@planet.nl
of Yolan de Vries tel.386779 y.vries94@upcmail.nl
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Bijbelzondag 2018: ‘Met andere ogen’
Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Dan vieren honderden kerken in Nederland en
Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel
hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 is
‘Met andere ogen’.
Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG kerken vragen om op
een andere manier dan op ‘gewone’ zondagen naar de Bijbel te kijken. Het thema van
dit jaar komt uit het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit Marcus 10. Directeur
Rieuwerd Buitenwerf: ‘Het gaat hier om kijken. Bartimeüs’ blinde ogen worden
geopend – letterlijk. Tegelijkertijd illustreert dit verhaal hoe bijbelverhalen ook figuurlijk ogen kunnen openen: ze geven hoop, zetten in beweging, bieden troost. Zelfs in
bekende bijbelverhalen zit vaak meer dan je op het eerste gezicht ziet.’
Bijbels voor Keniaanse kinderen
Rieuwerd Buitenwerf hoopt dat kerkleden zich op Bijbelzondag realiseren hoe bijzonder het is dat wij de Bijbel in alle vrijheid kunnen lezen en aanschaffen. ‘In een land als
Kenia willen duizenden schoolkinderen graag een eigen bijbel, maar is dat voor hun
ouders onbetaalbaar. Kerken kunnen hiervoor collecteren zodat we deze kinderen een
bijbel kunnen geven.’
Drama-instructie en tips
Het NBG stelt gratis materiaal beschikbaar om Bijbelzondag tot een feestelijke dag te
maken voor jong en oud. Nieuw is een drama-instructie om het verhaal na te spelen,
bijvoorbeeld door je in te leven in de vader van Bartimeüs of een journalist die verslag
doet. Verder zijn er tips voor de kerkdienst, een exegetische schets over Marcus 10
voor predikanten, een kinderfilmpje en een speciale aflevering van Bijbel Basics, de
kindernevendienstmethode voor de leeftijd van 4-12 jaar.
Alle materialen zijn kosteloos te verkrijgen via bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.
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Samenleesbijbel Junior
Onlangs verscheen de ‘Samenleesbijbel Junior’, een bijbel om met kinderen van 4-7
jaar te lezen. Deze bijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het NBG in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.
De Samenleesbijbel Junior is een vervolg op de Samenleesbijbel uit 2015, waarvoor
grote belangstelling bestaat. Deze bijbel nodigt (groot)ouders uit om met hun (klein)
kinderen van 8-12 jaar in gesprek te raken over de Bijbel met behulp van gespreksvragen, doe-opdrachten en drie leesroutes.
‘Van ouders kregen we de vraag of we ook voor jongere kinderen zo’n bijbel konden
maken’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Met deze junior-uitgave kun je al
vroeg met kinderen in gesprek gaan om samen te ontdekken wat die oude, soms
moeilijke maar altijd inspirerende bijbelverhalen te zeggen hebben.’
Ontdekkingsreis
De Samenleesbijbel Junior blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de verschillende
leervoorkeuren van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel. Elke stap is een bijbelverhaal, bekend (het begin van de
wereld, Noach, Pasen) of minder bekend (een psalm, Jesaja, Paulus schrijft een brief ).
Bij elke stap staat een stukje van het bijbelverhaal afgedrukt uit de Bijbel in Gewone
Taal. Verder is er een hervertelling – met een passage die kinderen vanaf 6 jaar zelf
kunnen lezen – een weetje of een lied, een gespreksvraag en een doe-opdracht.
De Samenleesbijbel Junior kost € 19,95 en is verkrijgbaar in de webshop van het
Nederlands Bijbelgenootschap en in de boekhandel.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Grete Polak, Eersel
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Taizéviering Eersel

LICHT - STILTE - ZANG -MEDITATIE

donderdag 11 oktober
Protestantse kerk, 19.30 uur.
De eerste viering staat in het teken van het beheer van de
schepping, overwegingen over onze omgang met natuur en
milieu, iets wat actueler dan ooit is, met alle zichtbare
tekenen van klimaatverandering wereldwijd.

Informatie: www.taizevieringen-eersel.nl

Agenda
za 28 sept gesprekskring, 1e keer. Zie blz. 14

19.30

n.n.b.

wo 3 okt Pastorale werkgroep

14.00

Ster

wo 10 okt bijeenkomst 55+groep

10.00

Ster

wo 10 okt 1e bijeenkomst oec. bijbelkring (blz.14)

14.00

Ster

zo 21 sept Evensong in de Cathrien

17.00

Catharinakerk

wo 24 okt Kempenkring, lezing 2

20.00

PKEersel

19.30

n.n.b.

do 11 okt uiterlijke inleverdatum copij Verbinding
voor het novembernummer

vr 28 okt gespreksgroep 2e bijeenkomst
wo 31 okt Vergadering Ring
za 3 nov Herfstborrel in Eersel
20

Ster
17.00

Klepel, Eersel

Bijbelleesrooster van het NBG
okt 2018

ma1 okt		
di 2 okt		
wo3 okt		
do 4 okt		
vr 5 okt		
za 6 okt		
zo 7 okt		
ma 8 okt
di 9 okt		
wo 10 okt
do 11 okt
vr 12 okt
za 13 okt
zo 14 okt
ma 15 okt
di 16 okt
wo 17 okt
do 18 okt
vr 19 okt
za 20 okt
zo 21 okt
ma 22 okt
di 23 okt
wo 24 okt
do 25 okt
vr 26 okt
za 27 okt
zo 28 okt
ma 29 okt
di 30 okt
wo 31 okt

Rechters 11:1-11		
(Over)gehaald
Rechters 11:12-27
Met open vizier
Rechters 11:28-40
Aan de HEER de keuze van het offer
Psalm 35:1-10		
Doe mij recht, HEER!
Psalm 35:11-28		
Lijden onder leedvermaak
Marcus 10:1-16		
Kinderzegen
Marcus 10:17-31		
Door het oog van een naald
Rechters 12:1-7		
Sjibbolet
Rechters 12:8-15		
Vruchtbare rechters
Romeinen 16:1-16
Hartelijke groeten
Romeinen 16:17-27
Eervolle vermeldingen
Deuteronomium 14:1-21 Heilig dieet
Deuteronomium 14:22-29Tien procent
Deuteronomium 15:1-11 Armoedebestrijding
Deuteronomium 15:12-23Oormerk
Deuteronomium 16:1-17 Feestregels
Rechters 13:1-14		
Geboorteaankondiging
Rechters 13:15-25
Vertrouwen op de belofte
Rechters 14:1-20		
Raadselachtig huwelijk
Rechters 15:1-20		
Bot geweld
Marcus 10:32-45		
Niet heersen, maar dienen
Marcus 10:46-52		
Uitzicht
Rechters 16:1-3		
Open poorten
Rechters 16:4-22		
Femme fatale
Rechters 16:23-31
Wie bespot wie?
Openbaring 1:1-8
Vrede van a tot z
Openbaring 1:9-20
Visioen op zo
Openbaring 2:1-7
Terug naar de bron
Openbaring 2:8-11
Door de verdrukking heen
Openbaring 2:12-17
Goede naam
Openbaring 2:18-29
Sterkte-zwakteanalyse

Kerkgebouw

Domineestraat 10

5571 EJ Bergeijk

De Ster

Domineestraat 8b

5571 EJ Bergeijk

bij de Teutenboerderij

0497-558586

Hof 156

5571 CABergeijk
0497-847617

Postbus 46

5570 AA Bergeijk

Bosdreef 3

5571 AG Bergeijk

Predikant

ds. M. de Vries

Kerkenraad
Postadres
Voorzitter

vacant

Scriba

M.C. van der Hooft-van Asbeck
martienvanderhooft@upcmail.nl

Ouderlingen/
Pastorale werkgroep

0497-573544

S. Westeneng-van Wijk
stienekewvw@gmail.com

Diaconie
Administratrice

M.A. Rietveld-Laros
Marijke.Laros@skynet.be

RSIN/Fiscaal nummer
Rekeningen

824131083
Rabobank

NL81RABO014.38.92.568

Kerkrentmeesters
Voorzitter/Administr.

C.L.A. Oostdijk
c.oostdijk@gmail.com

RSIN/Fiscaal nummer
Rekeningen

0497-571374
807197087

ING

NL74INGB0001086834
BIC nr: INGBNL2A

Rabobank

NL61RABO0106336177
BIC nr: RABONL2U

Leden-

A.H. Slomp

administratie

ahslomp@onsbrabantnet.nl

Redactie
Verbinding

H. Fijn van Draat
verbindingbergeijk@gmail.com

Bezorging

R. Westeneng
Fam.westwijk@hetnet.nl

Website

info@bixweb.nl

www.pkn-bergeijk.nl

De Verbinding is voor betalende leden gratis. Niet leden binnen bezorggebied Bergeijk betalen per jaar € 9,
daarbuiten per post € 24. De verzending per e-mail is gratis.

