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overdenking
En morgen gezond weer op!
Het is gemeten en berekend, bij ruim 9.000 mensen in de Rotterdamse wijk
Ommoord waarvan de gezondheid en hun eventuele overlijden vanaf 1989 wordt
bijgehouden. We leven zes jaar langer door het gezond te doen!
Ik las het nieuws over dit grote Rotterdamse onderzoek en dacht: maar wat is
gezond?
De WHO-definitie
Net na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, definieert de Wereldgezondheidsorganisatie gezondheid als ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte en andere gebreken.’
De definitie wordt opgesteld door een aantal artsen en psychiaters en wordt breed
gedeeld. Ze is lange tijd de meest gehanteerde en van grote betekenis, wereldwijd.
Maar 65 jaar later wordt ook de beperking van deze definitie duidelijk.
De toename van het aantal ouderen en het aantal chronisch zieken maakt dat uiteindelijk niemand meer gezond zou zijn als we deze definitie blijven gebruiken. Naar
schatting zullen er alleen al in Nederland in 2040 zeven miljoen chronisch zieken zijn!
De huidige definitie heeft een statisch karakter en gaat voorbij aan het vermogen
van de mens om zich aan te passen aan omstandigheden, zowel fysiek, sociaal als
mentaal. Daarnaast is het besef gegroeid dat ‘een toestand van volledig lichamelijk,
geestelijk en maatschappelijk welbevinden’ nogal utopisch is.
Maar hoe definieer je dan gezondheid?
Positieve gezondheid
In 2013 heeft Machteld Huber, arts en onderzoeker, een nieuwe dynamische
omschrijving van gezondheid geïntroduceerd, die ook internationaal steeds meer
belangstelling krijgt. In haar concept is gezondheid ‘het vermogen van mensen om
zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen van het leven.’
In dit concept van ‘Positieve gezondheid’ is de denkrichting dus anders dan vroeger.
Hier wordt niet uitgegaan van de vraag naar aanwezigheid of afwezigheid van ziekte,
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maar is de vraag: hoe staat deze mens in het leven, hoe ga je om met wat je in het
leven overkomt? Mensen kunnen naast hun ziekte in veel andere opzichten gezond
functioneren in de samenleving!
Naast deze verandering van denkrichting vind ik zelf van groot belang dat Huber in
haar vervolgonderzoek naar de verschillende factoren die belangrijk zijn voor onze
gezondheid spiritualiteit een prominente plek geeft.
Goed in je vel zitten is afhankelijk van je lichamelijke en mentale conditie, van je sociale relaties, van de balans tussen werk en vrije tijd, allemaal waar. Maar net zo belangrijk
is volgens Huber de spirituele- ofwel existentiële dimensie. Geen goede gezondheid
zonder aandacht voor zingeving en levensvragen.
Laat dat nu net datgene zijn wat wij als kerken in huis hebben! Alleen is het wat mij
betreft wel de vraag hoe we dat beter over het voetlicht kunnen brengen.
Over die vraag en over positieve gezondheid gaat het op 28 maart a.s. in de
Ontmoetingskerk in Valkenswaard. Gastspreker is Chantal Walg, gezondheidswetenschapper en schrijver van het boek ‘Gezond centraal’. Ze werkte samen met Machteld
Huber aan een pilot rond positieve gezondheid in Noord Limburg. De avond begint
om 20.00 uur. Welkom!
Marie-Jantien Kreeft
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kerkdiensten

Bergeijk 10.00 uur
3 mrt

ds. JJ vd Wal

10 mrt

mw. J. Ockhuysen

Kempendienst in Bladel

17 mrt

ds. M. de Vries

H.A.viering

24 mrt

ds. R. Koreneef, Balen (B)

31 mrt

ds. M. de Vries

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 mrt

Ds. K. Seijdell, Waalre

10 mrt

zie Bergeijk/Bladel

17 mrt

mw. A. Nieuwenhuizen

24 mrt

ds. M. de Vries

31 mrt

Ds. GP van Dam, Eindhoven

H.A.viering

Bladel 10.00 uur			
3 mrt

Ds. A. van Andel, Valkenswaard

10 mrt

mw. J. Ockhuysen

17 mrt

Ds. JJ vd Wal

24 mrt

Ds. MJ Kreeft

31 mrt

DS. W. vd Wouw, Nuenen

Kempendienst

Adressen van de kerkgebouwen zijn op de achterpagina te vinden
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Datum

Deurbegroeting Koffiezetten

1ste collecte

2de coll.

zo 3 mrt

Riekje

Mieke en Toos

ZWO Project

PPG

zo 10 mrt

Kempendienst

In Bladel

Voedselbank

zo 17 mrt

Nellie

Marijke

KiA binn.diaconaat

D

zo 24 mrt

Marijke

Bart en Riekje

40dgn.stop kinderarbeid

PPG

zo 31 mrt

Rinie

Tineke Bos

Stg. Majak

D

DIAKONALE COLLECTES IN MAART 2019
Zondag 3 maart: ZWO-project Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor.
Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen
dorpen zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke
omstandigheden.
Kerk in Actie steunt Home Care, een organisatie van vrijwilligers en professionele
zorgverleners. Home Care geeft zorg aan deze sociaal kwetsbare mensen en komt op
voor hun rechten, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk
zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische
hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziekte
en hulp aan hun familie, vrienden of vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op
fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak. Dankzij de financiële
ondersteuning kan Home Care ieder jaar mensen met ongeneeslijke ziekten hoogwaardige palliatieve zorg geven.
Zondag 10 maart: Kempendienst in Bladel: Voedselbank Bladel.
Behalve een financiële bijdrage voor dit doel is het ook mogelijk een bijdrage in natura
te leveren, zie elders in deze Verbinding.
De voedselbank is er voor mensen die leven onder het bestaansminimum en helpt
door het wekelijks verstrekken van een gratis voedselpakket. De voedselbank zamelt
o.a. voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden, hierdoor wordt
verspilling tegengegaan. Om verborgen armoede op te sporen werkt men samen met
hulpverlenende instanties. De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Zondag 17 maart: 40dagentijdcollecte van Kerk in Actie. Verlaat de gevangenis …..en
dan?
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote
uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer een vader of moeder voor je
kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als
Gevangenenzorg Nederland en Exodus en hun vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie
gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis
bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van ver4

antwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving.
Eenmaal buiten de gevangenis krijgen zij en hun naasten begeleiding van vrijwilligers bij de re-integratie.
Zondag 24 maart: 40dagentijdcollecte van Kerk in Actie. Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar
een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht
als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door
armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen vindt
Kerk in Actie. Daarom werken ze met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Ze
vertellen jaarlijks 5.000 ouders en kinderen over het belang van onderwijs, bezoeken
scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Geef royaal, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen
in de knel, een nieuw begin kunnen maken op school!
Zondag 31 maart: Stichting Majak, Kindercentrum in Rusland.
Orenburg, een stad zo groot als Rotterdam, op bijna 4.000 kilometer van hier, ligt in
de Oeral in Rusland. Bij de diaconie van de zeer kleine Evangelisch Lutherse gemeente daar, werd in 2003 het initiatief genomen om voor kinderen met een beperking
iets te doen.
Het “Diaconale Centrum de Aanraking” kwam tot stand. Het Centrum groeide hard;
er kwamen kinderen van veel verschillende religies.
Er kwam een “school” die vergeleken kan worden met de Grote Aard. Deze school,
waar wekelijks ongeveer 130 kinderen naartoe gaan, wordt niet gesubsidieerd. 30
jongeren ontvangen scholing voor werk, algemene ontwikkeling of zelfredzaamheid.
Door veel vrijwilligerswerk, steun van kerken uit de omgeving van Dresden en door
particulieren uit Rusland komt veel tot stand. De stichting Majak onder voorzitterschap van de ons bekende Dieuwertje Kaper zet zich in voor steun vanuit ons land.
De bijdragen zijn de laatste jaren besteed aan extra’s, zoals dubbele ramen, materiaal
voor therapie, geld voor energie en water, een koffiezetmachine, uitstapjes voor de
kinderen, fietsen om ook te leren fietsen enz.
Majak betekent vuurtoren, lichtpunt. Met onze steun houden wij dit licht brandend.
Pia Schouten
Opbrengst collecte diaconie.
6 jan. –
13 jan. –
13 jan. –
20 jan. –
27 jan. –
27 jan. –

45,02€ Bloemenfonds
49,91€ Leprafonds
38,78€ Diaconie
46,30€ Diaconie
45,80€ Babyspullen
27,20€ Diaconie
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kerkenraad
Kort verslag

van de gezamenlijke vergadering van de kerkenraden van de Protestantse Gemeenten
Hoogeloon-Eersel en Bergeijk, gehouden op dinsdag 8 januari
De vergadering is dit keer in Bergeijk. Cees opent de vergadering met enkele citaten
uit het boek Geduld met God door Thomas Halik te lezen.
De Aktie Kerkbalans 2019 is in voorbereiding. De folder van Eersel is al klaar, die van
Bergeijk ligt bij de drukker. Het baart zorgen dat alle gemeentes een negatieve begroting hebben. Het blijft een punt van aandacht om inkomsten te genereren. Ook is het
zorgelijk dat het vermogen van de kerken nauwelijks nog iets opbrengt. De kerkrentmeesters bezinnen zich op mogelijkheden om hier toch een positieve wending aan te
geven. Voorzichtig beleggen wordt nader onderzocht.
De Kerkdiensten rond Kerst waren in beide gemeentes goed bezocht. Het Kerstspel
zoals door kinderen in Bergeijk werd opgevoerd is als zeer positief ervaren. Ook bleek
dat er gasten waren die via sociale media hier over hadden gelezen en daarom voor de
dienst in Bergeijk kozen. Het loont dus zeker de moeite op tijd via diverse media aan te
kondigen wat men in de dienst kan verwachten.
Op 30 maart 2019 zal er een kerkenraadsdag zijn voor alle 6 de Protestantse
Gemeentes in de Kempen. De dag zal duren van 15.00 tot 19.00 en wordt besloten
met een maaltijd. De dag wordt gehouden in de Immanuel Kerk in Veldhoven. Hoe de
dag ingevuld gaat worden staat nog niet helemaal vast.
De Kerstpresentjes die in zowel Bergeijk als Hoogeloon-Eersel zijn rondgedeeld werden erg gewaardeerd.
Op 27 maart 2019 zal de eerste Ringvergadering plaatsvinden. (vroeger heette dit
Classis). Op 13 februari a.s. vinden de voorbereidingen hiervoor plaats. Bergeijk en
Eersel bereiden deze vergadering voor.
Henk Brouwer zal aan de slag gaan voor het ontwikkelen van een gezamenlijke website. Bergeijk, Hoogeloon-Eersel, Bladel en Veldhoven zullen met elkaar een vernieuwde
website opzetten.
Waalre had al eerder een eigen website ontwikkeld en Valkenswaard is hierbij aangehaakt.
Op zondag 13 januari is in Eersel een viering in het kader van de gebedsweek voor de
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éénheid van de kerken. Een oecumenische liturgiegroep bestaande uit de Katholieke
kerk, Lunet Zorg en de Protestantse Kerk zal deze dienst vormgeven.
Op woensdag 23 januari is er een vesper op de Hooge Berkt. De Protestantse
Gemeente, de Katholieke Parochie en de Gemeenschap de Hooge Berkt hebben
de dienst voorbereid die om 19.15 begint. Na afloop is er een lezing door ds.Arjan
Plaisier met als thema: Kerk in de toekomst.

Korte impressie van de kerkenraadsvergadering van
4 februari 2019:

Nadat Martien de vergadering heeft geopend, geeft zij Yolan het woord voor de
bezinning. Dit keer is het 10e gebod aan de beurt: Gij zult niet begeren uws naasten
huis, enz. Yolan leest uit het boek 10 Geboden, 100 schrijvers van Arjan Visser het
door Anna Enquist geschreven stukje over het 10e gebod voor. Waarom niet begeren? Is het wèl begeren wat van uw naaste is, niet juist een stimulans om zelf ook
daaraan te komen? Moet je juist wel begeren om je zelf ook op een hoger plan te
krijgen? Of staat voorop dat je tevreden bent met je eigen situatie. Dat je moet waarderen wat je zelf kunt of hebt en niet alleen naar die ander kijken.
Zoals de jeugd betrokken is geweest bij de kerstviering is als erg positief ervaren. Wel
moet geprobeerd worden meer volwassenen te betrekken bij de voorbereiding van
speciale vieringen. Door omstandigheden kwam de voorbereiding van afgelopen
Kerst vrijwel geheel op Linda de Vries neer en dat is niet de bedoeling. Voorgesteld
wordt om te kijken of we met Pasen ook iets kunnen organiseren voor de jeugd.
Hans van der Wal is de voorganger met Pasen en zal hier zeker ook positief tegenover
staan.
De oecumenische gebedsdienst voor de éénheid van de kerken die op 23 januari
2019 op de Hooge Berkt werd gehouden, was erg goed. Ook de lezing die erna werd
gehouden door ds. Arjan Plaisier werd erg gewaardeerd. Ook wij ontkomen er niet
aan dat er steeds minder mensen de dienst in Bergeijk bezoeken. Wat kunnen wij
hier aan doen? Hoe kunnen wij met elkaar in gesprek? Wat beweegt ons en vooral
hoe zien wij onze toekomst als gemeente? Irene meldt dat bij een Alpha cursus de
deelnemers vooraf met elkaar een maaltijd hebben. Dat werkt goed om elkaar beter
te leren kennen. Is dat ook bij ons mogelijk? Zou er niet af en toe voorafgaand aan
de zondagse dienst met elkaar ontbeten kunnen worden of na het koffiedrinken met
elkaar te lunchen, waarbij wij met elkaar in gesprek gaan hoe wij onze gemeente
zien. Hoe wij ons geloof kunnen verdiepen en hoe wij bijvoorbeeld elkaar tot steun
kunnen zijn. Er wordt nog naar een datum gekeken wanneer wij dit idee kunnen uitvoeren.
Er wordt hard gewerkt om een gezamenlijke website voor de Protestantse
Gemeentes in de Kempen te ontwerpen. Veldhoven en Waalre hebben al een eigen
vernieuwde website, maar voor de 4 overige gemeenten zal er een gezamenlijke
website komen.
IHP
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Opbrengst collecten 4e kwartaal 2018 Kerkrentmeesters
		
Datum		Collecte			Bedrag
2-Sep-18
ZOA Noodhulp
€ 78,00
2-Sep-18
Diakonie
€ 72,21
9-Sep-18
PPG
		
€ 42,36
9-Sep-18
JOP
		
€ 47,00
15-Sep-18
Vredesweek Kerk in Aktie € 64,10
23-Sep-18
PPG
		
€ 49,40
7-Oct-18
PPG
		
€ 54,28
4-Nov-18
NBG
		
€ 40,20
4-Nov-18
PPG
		
€ 39,40
25-Nov-18
PPG
		
€ 58,05
2-Dec-18
Stg. Voorkom
€ 41,52
2-Dec-18
Diakonie
€ 45,81
9-Dec-18
PPG
		
€ 49,35
23-Dec-18
PPG
		
€ 39,40
23-Dec-18
Stg. Rudolph
€ 49,40
24-Dec-18
Kinderen in de knel
€ 83,21
25-Dec-18
PPG
		
€ 113,57
25-Dec-18
Kinderen in de knel
€ 120,65
		

Mededelingen van de Diaconie
Vorig jaar oktober hebben wij meegedaan aan de actie Schoenmaatjes van Edukans.
Kinderen uit onze eigen gemeente, met name Julia, Wouter, Gaelle, Daniella, Joshua,
Arthur, Lotte, Lucas en Levi, maar ook een aantal kinderen die in de herfstvakantie bij
ons te gast waren hebben, met hulp van de kinderkerkleiding en nog enkele oma’s
met hun kleinkinderen, maar liefst 23 dozen versierd en gevuld. Tijdens een kerkdienst
in Bergeijk is er ca. € 230,- opgehaald en in Eersel € 110,- . Ook hadden kinderen wat
van hun eigen speelgoed meegebracht. Voor het geld hebben we speelgoed, toiletartikelen en schoolspullen kunnen kopen en ook alle portokosten kunnen betalen.
Onlangs is er bericht binnengekomen dat onze schoenendozen terecht zijn gekomen
bij Syrische vluchtelingenkinderen in een vluchtelingenkamp in Irak. De kinderen
krijgen daar wel les, maar ze hebben geen schoolspullen. Dus dat is zeer welkom. En
natuurlijk vindt ieder kind het fijn om een cadeau te krijgen. Reactie van een kind:
“Omdat ik een doos kreeg, weet ik dat jullie aan ons denken”.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde actie!
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PAASGROETENACTIE
Zondag 17 maart (na afloop van de dienst) kunt u een Paasgroet sturen naar een
gevangene en worden kaarten aangeboden tegen betaling van een klein bedrag.
De diaconie zorgt voor verzending.

Nieuw project: Moldavië
Samen met de diaconieën van de andere Kempengemeenten (zes in totaal) is er in
principe voor de duur van één jaar gekozen voor een gezamenlijk ZWO-project in
Oost-Europa. Het is het Kerk in Actie project ‘Help eenzame ouderen in Moldavië’.
Maandagavond 25 maart bespreken wij samen met de coördinator van Kerk in
Actie de mogelijkheden van dit project. Een uitgebreider verslag volgt daarna in de
Verbinding. Wel collecteren wij reeds op 3 maart voor dit nieuwe ZWO-project.
De eerste zondag na Pasen (28 april) verkopen wij weer heerlijke verse stroopwafels t.b.v. het ZWO-project ‘Help eenzame ouderen in Moldavië’.
ZWO/Diaconie
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uit de gemeente
God houdt wel van een geintje
Op 2 maart begint Carnaval, in onze streek welbekend als het feest dat voorafgaat aan
het begin van de Veertigdagentijd. Het idee achter dit feest is ook bekend: nog even
feesten, lachen en uitbundig zijn voordat de tijd van soberheid en inkeer begint.
De Kempenkring-avond van 12 februari van de dr. Frank Bosman (cultuur-theoloog
aan de Universiteit van Tilburg en bekend van radio en televisie) paste hier mooi bij.
Bosman ging eerst aan de hand van Charlie Hebdo dieper in op de gespannen relatie
tussen godsdienst en de lach, maar pleitte er voor dat die twee toch samen moeten
kunnen gaan: ten eerste om onze ‘gesneden beelden’ van God te versplinteren, en ten
tweede om de ‘grootinquisiteur’ in ons tot zwijgen te brengen. Ten derde heeft het
lachen in de Bijbelverhalen vaak een eschatologische dimensie (de leer van de laatste
dingen, de toekomst): wie het laatst lacht, lacht het best.
Met het eerste, het “versplinteren van de gesneden beelden” sloot Bosman aan bij het
mogelijk lachwekkende van incongruentie: een verhaal loopt anders af dan je het verwacht, en haalt daarmee een streep door de stereotypen over God in ons hoofd. Dit
gaat vooral over hoe God met mensen handelt, waarbij hij speelt met hoog en laag,
aanzienlijk en onaanzienlijk: van slaven maakt Hij koningen en koningen stoot Hij van
de troon. Het verhaal van David en Goliath is natuurlijk een sterk voorbeeld hiervan.
Het carnavaleske hiervan is duidelijk: de plaatselijke schoenmaker wordt Prins Carnaval
en de burgemeester is ambteloos burger. Dit geeft een heilzame relativering van onze
visie op macht, welvaart en geluk.
De grootinquisiteur in ons moet de mond gesnoerd worden. Zoals dit stukje bijvoorbeeld een droge uiteenzetting is over humor, terwijl humor bij uitstek iets is dat je
moet beléven, zo ervaar je de kracht van geloven pas als je je eraan overgeeft. Bij koele
analyse blijft er niets van over. Bosman vertelde als voorbeeld - zo levendig en beeldend alsof hij er zelf bij was geweest - een verhaal van Tolstoi over drie monniken op
een eiland:
De drie monniken die op het eiland woonden waren eenvoudige lieden zonder theologische opleiding. Dagelijks baden ze tot God dit gebed: “wij zijn met z’n drieën, U bent met
z’n drieën, wees ons arme zondaars genadig” en dat de hele dag door. Op een dag kwam er
een bisschop langs op zijn schip, die een beetje neerkeek op dit wel erg rudimentaire gebed,
12

en probeerde hen het Onze Vader te leren. Na een week oefenen zat het er redelijk in en
vertrok de bisschop weer. ’s Avonds stond hij op het voorplecht van zijn schip na te genieten van zijn wijsheid en didactische vaardigheden toen hij de drie monniken, omstraald
door een goddelijk licht, over het water naar zich toe zag lopen. Ze vroegen hem: “monseigneur, vergeef ons, we zijn dat mooie gebed vergeten dat u ons probeerde te leren,
kunt u het ons alstublieft nogmaals voordragen?” Toen zei de bisschop: ga heen, bid zoals
jullie altijd gebeden hebben, en bid ook voor mij, arme zondaar.
Ten slotte ging het over het eschatologische aspect van gelovige humor: wie het
laatst lacht, lacht het best. Zie bijvoorbeeld Lucas 6.21-26. Mensen die nu huilen, zullen lachen. Zij hebben de toekomst.
Humor relativeert, verzacht, transformeert, en geeft gelovig inzicht. Wat dat betreft
had de lezing van dr. Bosman, zo vlak voor Carnaval, niet beter getimed kunnen zijn.
Matthijs de Vries

POLITIEK
De gesprekken op het vliegveld beginnen vaak met “waar gaat u naartoe”, of “wie
kom je ophalen”. Maar zomaar op eens kan het gesprek een andere wending nemen,
en komt het op geloven, of ook wel op politiek. Een man in de aankomsthal vertelde over zijn gehandicapte dochter, en hoe erg het wel niet was, dat de sociale
werkplaats waar ze werkte, gesloten werd. Ik sprak een vrouw, die op weg was naar
Manchester. Ze woonde en werkte al vele jaren in Engeland, en was op familiebezoek
geweest in Limburg. Toen kwamen we over brexit te spreken. Ze vond dat een heel
moeilijke zaak, en had zelfs overwogen om weer in Nederland te gaan wonen. Maar
vanwege al haar contacten in Engeland had ze besloten daar toch maar te blijven.
Ook kwam ik een keer personeelsleden van RyanAir tegen, die folders uitdeelden.
Het vliegveld is een plaats waar de actualiteit en de politieke ontwikkelingen volop
aanwezig zijn. Wat mooi, om temidden van al die ontwikkelingen een plaats van rust
en stilte te kunnen bieden. Ik hoop dat de kerk ook zo’n plaats mag zijn. Midden in de
wereld, met alles wat daar gebeurt, een plek van rust en stilte. Om nieuwe energie op
te doen, om weer verder op reis te kunnen gaan.
Mirjam van Nie
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Verslag van de 55+ groep op woensdag 13 februari
We begonnen deze morgen met het luisteren naar een lied dat gezongen werd door
Kinga Ban.
Ze was zangeres bij de evangelische muziekgroep “Sela”, maar omdat ze ongeneeslijk
ziek is kan ze dit nu niet meer. In het lied “Ik zal er zijn” zingt ze over haar vertrouwen
in God, die belooft aan ieder van ons dat Hij er altijd zal zijn. In vreugde en verdriet, in
ziekte en sterven. Zijn naam is: ”Ik ben en Ik zal er zijn.”
Hierna kregen een boeiende lezing
van mevrouw Hineni Peltenburg. Zij
nam ons mee naar de wereld van
de iconen. Al 50 jaar lang verdiept
zij zich in iconen. Ook heeft zij zelf
prachtige iconen gemaakt op stof
met verschillende technieken.
Iconen en hun oorsprong
Omdat God niet mag worden afgebeeld en Jezus gezegd heeft: “Wie
mij gezien heeft, heeft de Vader
gezien en eerste christenen behoefte om iets zichtbaars te hebben van
hun God, hadden zij symbolen zoals
de vis of het kruis. Later werden er
afbeeldingen van Jezus of Maria
en ook van heiligen en bijbelse
voorstellingen gemaakt, op hout
geschilderd. Deze afbeeldingen
werden iconen genoemd en zijn
zichtbare tekenen van een hemelse
werkelijkheid.
De eerste iconen zijn gemaakt naar het voorbeeld van mummie portretten, die gevonden werden in de Egyptische graven.
In Byzantium is men vanaf de zesde eeuw begonnen met het schilderen van iconen.
Vanuit Byzantium heeft het schilderen van iconen zich o.a. verspreid naar Rusland,
Kreta en de Balkan.
Vervaardigen van iconen
Iconen kunnen geschilderd worden op hout, op muren, dan zijn het fresco’s en op textiel. Dit wordt kerkelijk textiel genoemd. Het kunnen ook mozaïeken zijn.
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Hun functie is het Woord in beeld
te brengen. Het zijn beeldverhalen
voor de ongeletterden.
Een icoon thuis is het een plaats van
gebed, een venster op de hemel.
Het maken van een icoon gaat niet
zomaar. Behalve een groot aantal
regels waarmee rekening moet worden gehouden, moet ook de levensstijl van de maker zuiver zijn. Hij/zij
moet in verbinding zijn met God.
Achter ieder icoon ziet een diepere
betekenis.
Een icoon is o.a.niet naturalistisch,
zeer gestileerd in houding en kleding, heeft een omgekeerd perspectief (iconen kijken ons aan), heeft
van binnen goddelijk licht en de
kleuren zijn symbolisch.
Een icoon moet je echt leren lezen
en is niet zomaar een plat plaatje.
Dit is een heel korte samenvatting
van wat wij deze ochtend allemaal
mochten zien,horen en leren.
Ook hebben we genoten van de
prachtige afbeeldingen van zeer oude en moderne iconen.
Al met al een boeiende en interessante morgen.
De volgende bijeenkomst is op woensdagmorgen 13 maart. Een kapitein zal dan vertellen over zijn werk en belevenissen op de grote vaart.
Tineke Kuipers
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uit de regio
6. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen
Spreker:		
Plaats:		
		
Datum:		
Aanvang:
Coördinator:

Dhr. drs. P. W.H. Aarts
De Ster,
Domineestraat 8b,
Bergeijk
Dinsdag 12 maart 2019
20.00 uur
Ries Westeneng

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen lijkt onoplosbaar. Hoe is het zover gekomen? Tegen de achtergrond van de geschiedenis sinds 1947 schetst
Paul Aarts een beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van deze emotioneel beladen kwestie.
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar mogelijke formules voor een (al dan niet) levensvatbare
oplossing – waarvan sommige rechtvaardiger zijn
dan andere. Ook de regionale politieke context
komt aan bod, zoals de toenadering tussen Israël
en sommige Arabische staten (waaronder SaoediArabië). En niet in de laatste plaats is er aandacht voor
de positie van Nederland ten opzichte van dit conflict
dat alle kenmerken van een open zenuw vertoont in
het politieke debat.
Paul Aarts (1949) doceerde meer dan dertig jaar internationale betrekkingen aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij organiseerde jarenlang studentenuitwisselingen met
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Iran, Irak, Jemen, Syrië en Marokko. Hij is expert op het gebied van het MiddenOosten. De Israëlisch-Palestijnse kwestie volgt hij op de voet. Zijn laatste publikatie is
Saoedi-Arabië. De revolutie die nog moet komen (samen met Carolien Roelants).

Voorzittersoverleg
Op 31 jan hebben de voorzitters van de Kempengemeenten vergaderd.
Onze predikanten hebben een voorstel gemaakt voor Pinksteren, de opzet werd
besproken; het is een mooi gezamenlijk project.
Op 7 juni staat een lezing van David Dessin over zijn boek “God is een vluchteling” op
het programma.
8 juni overdag: diverse workshops, diverse plaatsen en aansluitend in combinatie met
het Pinksterkamp een programma van 17 tot 18.00 uur.
9 juni; is het de bedoeling dat het pinkstervuur wordt overgebracht van de ene kerk
naar de andere.
Om elkaar beter te leren kennen wordt op zaterdagmiddag 30 maart een
Kerkenraadsdag georganiseerd. Het is de bedoeling om een bijbelquiz te organiseren.
Veldhoven heeft Dhr. Lieuwe T. Wijbenga, als kerkelijk werker aangenomen, erg fijn
dat hij komt. Wel wordt gesproken over de formele kant en afgesproken om nog vervolg daaraan te geven. Doordat onze kerken een combinatie vormen is het belangrijk
dat de “administratie” ook klopt.
Ook de mogelijkheden van een gezamenlijke administratie wordt besproken. Het
softwarepakket Twinfield blijkt goed te bevallen en zal standaard worden voor de
Kempen. Daarnaast is Fris opgedrongen door CCCB en de invoering ervan zal helpen
met het uniformeren van de manier van boeken. We zien het nut van een gezamenlijke administratie, wel moet nog het nodige gebeuren voordat we dat geregeld hebben.
Onze kerken worden “kleiner” en Bladel zoek al langer naar wegen om de gemeente
in stand te houden. Het wordt steeds moeilijker om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Een van de acties is de verkoop van de kerkgebouwen aan Boei.
De verkoop is nu rond en dat scheelt de nodige uren werk aan het onderhoud van de
kerk.
Er zal over deze oplossing de komende vergadering worden nagedacht zodat geleerd
wordt van elkaars ervaringen.
Bram Voortman
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KEMPENDIENST in het “WITTE KERKJE”
te BLADEL zondag 10 maart
Thema: “Onderzoek alles, behoud het
goede”
Wij zijn de Boekenwurmen, we lezen en discussiëren met elkaar. We zijn op zoek naar
“waarheden”. We horen meningen van elkaar en proberen daarmee onze eigen meningen te vormen. En daarmee kwam het thema op: “Onderzoek alles, behoud het goede”.
Een uitspraak van Paulus in een brief aan de Thessalonicenzen, die erop gericht is om
predikers in die tijd te toetsen op waarheid of op valsheid.
Samen met de Kempendienstcommissie hebben wij een dienst voorbereid met
Janneke Ockhuysen, die de dienst zal leiden. Adrie Brouwer en Annelies Cloo verzorgen de muziek.
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Voedselbank in Bladel. Ook giften in
natura (wat langer houdbaar) zijn van harte welkom.
Na de dienst is er koffie /thee in de Dissel waarbij er volop gelegenheid zal zijn om na
te praten.
Wij hopen dat u erbij kunt zijn!
Boekenwurmen en Kempendienstcommissie
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Met Johannes toeleven naar
Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus
over zichzelf en wat betekent dat voor mij?
Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het
hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan komt digitaal beschikbaar
via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als boekje.
‘In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden overstijgen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Bijvoorbeeld de vraag:
wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties? Wie wij zijn, hangt volgens het
Johannes-evangelie nauw samen met de vraag wie Jezus is. Daarom is alles wat
Johannes over Jezus opschreef, een uitnodiging aan ons als lezers. We willen de
deelnemers aan dit leesplan uitdagen: wat zegt Jezus over zichzelf en wat kan dat
voor mij betekenen?
De zeven “Ik-ben”uitspraken van Jezus in
dit evangelie vormen
daarbij de rode draad.’
Met het leesplan lees
je in veertig dagen
het hele bijbelboek
Johannes door. De bijbelteksten komen uit de
Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV), een vertaling vanuit de bronteksten van
de Bijbel in hedendaags,
natuurlijk Nederlands.
Het fraai uitgevoerde boekje is te bestellen via de vrijwilliger van het NBG of via deze
link: www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd.
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Taizéviering Eersel

LICHT - STILTE - ZANG -MEDITATIE

Donderdag 14 maart

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

Agenda

wo 6 mrt Pastorale werkgroep

14.00

Ster

di 12 mrt Kempenkringlezing nr. 6,
zie blz. 16

20.00

Ster

wo 13 mrt 55+ groep

10.00

Ster

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

14.00

Hooge Berkt 16

do 14 mrt Taizé-viering

19.30

PKEersel

17.00

Cathrien

do 14 mrt Inleveren april-nummer Verbinding
zo 17 mrt Evensong in de Catharina-kerk
Eindhoven
Opmaak van dit nummer: HFvD
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Bijbelleesrooster van het NBG
maart 2019

vr
1 mrt Lucas 6:1-11
Sabbats(on)rust
za
2 mrt Lucas 6:12-26
In de leer bij Jezus
zo
3 mrt Lucas 6:27-38
Christelijke assertiviteit
ma
4 mrt Lucas 6:39-49
Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
di
5 mrt Lucas 7:1-10
Geloof, hoop en liefde
wo
6 mrt Psalm 53
Aswoensdag
				Atheïsme is dwaas
do
7 mrt Lucas 7:11-17
Opwekking
vr
8 mrt Lucas 7:18-28
Vol verwachting
za
9 mrt Lucas 7:29-35
Kinder-achtig
zo
10 mrt Psalm 49
Wat is echte rijkdom?
ma
11 mrt Jeremia 6:1-15 Er is een weg terug
di
12 mrt Jeremia 6:16-30 Let op de weg
wo
13 mrt Psalm 127
Biddag
				
Zonder de hulp van de HEER is alles zinloos
do
14 mrt 2 Tim. 1:1-10
Volhouden
vr
15 mrt 2 Tim. 1:11-18 Heilzame woorden
za
16 mrt 2 Tim. 2:1-13
Niet te vangen
zo
17 mrt Psalm 52
Ontmaskering
ma
18 mrt Leviticus 1:1-9 Offerregels
di
19 mrt Leviticus 1:10-17 Geurige gave?
wo
20 mrt Leviticus 2:1-10 Recept voor offers
do
21 mrt Leviticus 2:11-16 Zout
vr
22 mrt Leviticus 3:1-5 Vet voor de HEER
za
23 mrt Leviticus 3:6-11 Geef iets waardevols
zo
24 mrt Leviticus 3:12-17 Bloed-serieus
ma
25 mrt 2 Tim. 2:14-26 Houd de waarheid voor ogen
di
26 mrt 2 Tim. 3:1-9
Zware dagen
wo
27 mrt 2 Tim. 3:10-17 Inspiratie
do
28 mrt 2 Tim. 4:1-8
Waarheid en niets dan de waarheid
vr
29 mrt 2 Tim. 4:9-22
Concrete opdrachten
za
30 mrt Leviticus 4:1-12 Schuld(on)bewust
zo
31 mrt Leviticus 4:13-21 Groepsverantwoordelijkheid

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.

