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overdenking
“Zoek de vrede en jaag die na”
‘Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.’
[Bijbelgenootschap Suid-Afrika]
‘S’écarter du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance.’
[La Bible en français courant, Société biblique française]
‘Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.’
[New International Version]

De Evangelische Broedergemeente heeft voor de 289e keer een boekje met
Dagteksten uitgegeven. Je treft er teksten en leesvoorstellen voor elke dag in aan.
Of een woord om een maand lang over te peinzen, te mediteren en mee te bidden.
En er staat een woord voor boven heel het jaar. Dat is bovenstaande tekst uit Psalm
34:15, ‘Zoek de vrede en jaag die na’.
Ik heb in enkele andere vertalingen het – hele – vers opgezocht en dat hierboven ook
geplaatst. Dan lees je eerst nog de aansporing het kwaad uit de weg te gaan en te
doen wat goed is. Maar misschien heb je al genoeg aan het halve vers. Het zijn zeven
woorden om in 2019 mee aan de slag te gaan en te blijven.
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Zoek
De
Vrede
En
Jaag
Die
Na
Misschien heb je genoeg aan dit halve vers voor heel 2019. Maar ik laat je weten wat
een kennis uit Monnickendam op Facebook liet weten. Ze doet mee met de uitdaging
van het Bijbelgenootschap om de (hele!) Bijbel in een jaar te lezen. Dat is veel meer
dan wat soms misprijzend ‘van kaft tot kaft’ genoemd wordt bij de herinnering aan
verplichte stukjes na de maaltijd. De hele Bijbel is een spiritueel boek. Is een zoekboek, een dwars boek. Een spiegel. En er kunnen nog wel duizend andere namen aan
deze bijbel-bibliotheek gegeven worden.
De jaartekst, ‘zoek de vrede en jaag die na’, is een aansporing voor mij persoonlijk,
maar ik geef ‘m ook graag aan de wereldleiders. Wat me opvalt – ook door verschillende vertalingen te lezen – is het najagen van de vrede, de volharding –‘persévérance’–
die gevraagd wordt. Een van de bijbelvertalingen geeft ook handige verwijzingen. De
schrijvers van de Romeinenbrief en van de brief aan de Hebreeën waren wellicht vertrouwd met de Psalmen en geven het woord door als volgt:
‘Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven;
wie dat niet doet zal de Heer niet zien’ [Hebr. 12:14].
‘Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert
en naar wat opbouwend is voor elkaar’ [Rom. 14:19].
Ik wens u, jou als (bijbel)lezer vrede en alle goeds voor dit jaar. Dat er in het klein en in
het groot bruggen geslagen worden, vanuit vrede die gevonden is en tot vermeerdering van vrede, wereldwijd.

ds. Wim Dekker
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kerkdiensten

Bergeijk 10.00 uur
3 feb

Mw. A. Nieuwenhuizen,
Veldhoven

10 feb

ds. R. Koreneef, Balen (B)

17 feb

ds. M. de Vries

24 feb

ds. Chr. Mondt, Eindhoven

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
3 feb

ds. M. de Vries

10 feb

Ds. J. vd Wal, Eersel

17 feb

Ds. A. vd Dussen, Eindhoven

24 feb

Gez. met OLG

Eikenburg, Eersel

Bladel 10.00 uur			
3 feb

Ds. L. vd Mast

10 feb

geen dienst

17 feb

Ds. W. de Leeuw, Eindhoven

24 feb

Ds. MJ Kreeft

Adressen van de kerkgebouwen zijn op de achterpagina te vinden
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Rooster
Datum

Deurbegroeting Koffiezetten

1ste collecte

2de coll.

zo 3 feb

Riekje

Mieke en Toos

Werelddiaconaat

PPG

zo 10 feb

Plony

Marijke

Cath.+ Educatie

D

zo 17 feb

Nellie

Ina

KiA Ethiopië

PPG

zo 24 feb

Rinie

Bart en Riekje

Missionair werk

D

DIAKONALE COLLECTES IN FEBRUARI 2019
Zondag 3 februari: Watersnood in Bangladesh, Kerk In Actie (KIA). In Nederland
weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh
leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen.
Bij cyclonen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen of op grotere
afstand van de rivier. Met deze collecte helpt Kerk In Actie mee om Bengalen veilig te
laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen ze mensen voorbereiden op rampen.
Ze bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, een goed waarschuwingssysteem. Ook trainen ze mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen
storm en zware regen kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.
Zondag 10 februari: Catechese en Educatie (JOP). Er is veel te leren over het christelijk geloof en de betekenis van geloof voor het dagelijks leven. Toch is het niet altijd
makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. JOP, Jong
Protestant, ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het
catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals
doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk
geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld
van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met
andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis beschikbaar via jop.nl
Geeft u gul, zodat jongeren blijven leren over het christelijk geloof op een manier die
bij hén past.
Zondag 17 februari: Droogte in Ethiopië (Noodhulp). Ethiopiërs zijn droogte van
oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer droog.
Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De
strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpt
Kerk in Actie boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. Ze
verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen
in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en
gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare
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grond wegspoelt.
Met u bijdrage helpt u veel gezinnen in Ethiopië het komend jaar aan voldoende
voedsel en drinkwater maar ook om beter voorbereid te zijn op de klimaatmaatverandering.
Zondag 24 februari: De Bijbel Dichterbij, Collecte Missionair. De Bijbel is een
bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is
het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de
Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw)
enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen
mensen deze verhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken.
Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven uit het hele land brengt de
Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken. Deze voorbeelden worden zo breed mogelijk gedeeld, zodat andere gemeenten
daarvan kunnen leren. De collecteopbrengst is bestemd om deze en vergelijkbare
initiatieven verder te ontwikkelen, met als doel bijbelgebruik en bijbelbeleving in
Nederland te bevorderen.
Pia Schouten

Opbrengst collecte diaconie
2 dec. –
16 dec. –
16 dec. –
24 dec. –

45,81€ Diaconie
42,74€ Hand in Hand ZWO
31,22€ Diaconie
67,90€ Diaconie

ML
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uit de gemeente
OPROEP
Op zondag 24 februari zal een groep van 60 jongeren uit Krimpen aan den IJssel in de
leeftijd van 13-15 jaar onze kerkdienst bezoeken.
Zij verblijven op de Willy Hoeve aan de Burgemeester Aartslaan 47 in Bergeijk.
De leiding van der groep heeft me gevraagd of het mogelijk is de kinderen op te halen
en terug te brengen. Om de hele groep vervoer te geven lijkt me niet haalbaar, maar
ik wil graag een poging doen om voldoende chauffeurs te vinden die een gedeelte
van de groep kunnen vervoeren. Dat een gedeelte van de groep moet lopen vindt de
leiding geen probleem.
Wie wil helpen om de kinderen van en naar de kerk te brengen?
U kunt zich hiervoor bij mij aanmelden voor 15 februari via mail martienvanderhooft@
upcmail.nl of telefonisch 0497-573544 of 06-22239323 en wilt u erbij vermelden hoeveel kinderen u mee kunt nemen?
MvdH
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uit de regio
5. God houdt wel van een geintje
Spreker:		
Plaats:		
		
Datum:		
Aanvang:
Coördinator:

Dr. F. G. Bosman
Protestantse Kerk,
Markt 38, Eersel
dinsdag 12 februari 2019
20.00 uur
Jan Peelen

Humor en religie vormen een explosief mengsel. Maar
is het religieus wantrouwen tegen humor wel terecht?
Cultuurtheoloog Frank G. Bosman onderneemt een
humorvolle reis door de Bijbel en de christelijke traditie in een door hem geschreven boek met de titel “God
houdt wel van een geintje”. Door allerlei affaires (de
Deense Mohammedcartoons, de moord op Theo van
Gogh) staat godslastering weer hoog op de politieke
agenda. Hoewel moslims wellicht eerder reageren
op als kwetsend ervaren uitlatingen, zijn er ook veel
christenen die grapjes over God, Jezus, Maria en de
kerk niet kunnen waarderen. Ze voelen zich belachelijk
gemaakt door de seculiere meerderheid in ons land.
Maar wat zegt de Bijbel over humor? Lachte Jezus
zelf wel of niet? Bosman laat u kennismaken met de wetenschap achter humor en
lachen, en met lachende theologen en filosofen. En hij houdt een pleidooi voor meer
humor in de kerk, want goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd.
Binnenkort verschijnt zijn boek “Spelen met God. Kleine theologie van videogames” .
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Frank Bosman (1978) is cultuurtheoloog en verbonden aan de faculteit Katholieke
Theologie van Tilburg University. Hij is een bekend schrijver van wetenschappelijke en
populaire publicaties over kerk, geloof en samenleving. Hij is ook bekend als commentator bij Dit is de dag en De tafel van Tijs, en schrijft columns voor BN/de Stem, NPO,
radio 1 en Omroep Brabant.

Taizéviering Eersel

LICHT - STILTE - ZANG -MEDITATIE

Donderdag 14 februari

Protestantse kerk, Markt 38
Aanvang 19.30 uur.
Een viering met korte overwegingen rondom een bepaald
thema, die in de meditatieve sfeer van de viering zijn
ingebed. Iedereen is van harte welkom bij deze viering.
Informatie: www.taizevieringen-eersel.nl
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Gratis adventskalender: Het wordt licht
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
komt met een speciale kalender voor de
adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers en een kunstwerk dat daarbij past. Op
de achterkant van elke pagina staat een bijbelpassage met een korte uitleg en een
vraag om over na te denken.
In het voorwoord van de adventskalender schrijft NBG-directeur Rieuwerd
Buitenwerf: ‘Advent, de weken voor Kerst, valt voor ons in de donkerste tijd van
het jaar. Ook in de wereld om ons heen en in onszelf kan het soms donker zijn. Het
adventsrooster helpt je om uit te zien naar het licht dat volgens de Bijbel met de
geboorte van Jezus is gekomen.’
De kunstwerken zijn uitgezocht in samenwerking met kunstenares Rietje Bakker.
Rietje: ‘Kunst gaat om woorden als ‘verwonderen’ en ‘verbeelden’. Ik hoop dat de schilderijen in deze kalender mensen helpt om de reis te maken van je hoofd naar je hart.’
De kalender is vanaf 27 oktober gratis te bestellen op debijbel.nl. Op veel plaatsen is
het mogelijk om de kalender ook te bestellen via een vrijwilliger van het NBG.
Puzzel
De namen van de bijbelboeken staan door elkaar. Kun jij de letters in de goede volgorde zetten?
1. Het laatste boek van het Oude Testament is Haaiclem.
2. In Raze kun je lezen over de terugkeer uit de ballingschap.
3. Paulus schreef twee brieven aan Moe Stuit.
4. De profeet Mosa was een boer met veel schapen.
5. De priesterzegen staat in Ruimen.
6. In Moeder uit Monu staat een lange redevoering van Mozes.
7. In Sudoxe lees je dat het volk Israël wegging uit Egypte.
8. No Mieren volgt op Handelingen.
9. Trees werd koningin.
10. Job Ada is een van de zogenaamde ‘Kleine Profeten’.
11. De Bijbel begint met Enge Sis.
12. Paulus schreef een brief aan de Fiere Zes.
13. In Inham Ee lees je over een schenker die terugkeerde naar Jeruzalem.
Zet de eerste letters van de antwoorden achter elkaar. Wat lees je?
(De oplossing staat op de laatste pagina)
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Grete Polak
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Evensong in de Cathrien
17 februari 2019, 17.00 uur
Capella Vesperale
o.l.v. Fred Vonk
organist Gerard Habraken
Voorganger Bert Jan van Haarlem
Stichting
Oecumenische
KoorVespers
Eindhoven

Oplossing puzzel
1. Maleachi 2. Ezra 3. Timoteüs 4. Amos 5. Numeri 6. Deuteronomium 7. Exodus
8. Romeinen 9. Ester 10. Obadja 11. Genesis 12. Efeziërs 13. Nehemia
De eerste letters vormen de woorden: MET ANDERE OGEN

Agenda
wo 6 feb Pastorale werkgroep

14.00

Ster

di 12 feb Kempenkringlezing nr. 5

20.00

PK Eersel

wo 13 feb 55+ groep

10.00

Ster

wo 13 feb Oec. bijbelkring (zie Verbinding van
september, blz. 13)

14.00

Parochiecentrum

do 14 feb Taizé-viering

19.30

PKEersel

17.00

Cathrien

do 14 feb Inleveren maart-nummer Verbinding
zo 17 feb Evensong in de Catharina-kerk
Eindhoven
Opmaak van dit nummer: HFvD
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Bijbelleesrooster van het NBG
februari 2019
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

1 feb
2 feb
3 feb
4 feb
5 feb
6 feb
7 feb
8 feb
9 feb
10 feb
11 feb
12 feb
13 feb
14 feb
15 feb
16 feb
17 feb
18 feb
19 feb
20 feb
21 feb
22 feb
23 feb
24 feb
25 feb
26 feb
27 feb
28 feb

Ester 6:1-14
Ester 7:1-8:2
Psalm 82
Jeremia 1:1-10
Jeremia 1:11-19
Jeremia 2:1-13
Jeremia 2:14-22
Jeremia 2:23-29
Jeremia 2:30-37
Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Psalm 36
Jeremia 3:1-11
Jeremia 3:12-21
Jeremia 3:22-4:2
Jeremia 4:3-18
Jeremia 4:19-31
Jeremia 5:1-14
Jeremia 5:15-31
Psalm 137
Ester 8:3-17
Ester 9:1-15
Ester 9:16-23
Ester 9:24-28
Ester 9:29-10:3
Psalm 94

Zelfoverschatting
De rollen omgekeerd
Rechtspraak
Jong en (niet) enthousiast
Kijk-bijbeltekst
Israël gaat vreemd
Waardoor ging het mis?
Aanklacht van God
Wie is je minnaar?
Goede vangst
Aangeraakt
Hoera, vergeving!
Oud en nieuw
Kostbare liefde
Dubbelhartig
Oproep
Bekering
Slechtnieuwsgesprek
Weeën
Overspel
De oorzaak van de ellende
Aan de rivieren van Babel
Onherroepelijk?
Zelfverdediging
Verlenging
Feestvreugde
Volksvertegenwoordiger
De HEER is trouw

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

0497-573544

Ouderlingen/
Pastorale werkgroep
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

Adres Kerkgebouwen:
Bergeijk: zie boven
Bladel: Van Dissellaan 1, 5531 BP Bladel.
Eersel: Markt 38, Eersel
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.

