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MEDITATIE
WACHTEN
Een lang weekend weg, het was zover. Al 24 jaar komen we met acht
vriendinnen jaarlijks een weekend bij elkaar en ik had dit jaar de
organisatie. Daarom vertrok ik al vroeg richting Goes om de boodschappen
uit te laden en alvast de maaltijd voor te bereiden. Over Antwerpen was
de kortste route, maar in verband met filegevaar koos ik voor het
alternatief over Breda. Had ik dat maar niet gedaan, want uitgerekend die
vrijdagmiddag gebeurde een ongeluk en stond ik anderhalf uur vast op de
snelweg. Wachten is dan niet leuk.
Al wachtend in de file, geïrriteerd en machteloos, herinnerde ik me een
verhaal dat ik ooit las:
Van de Japanse keizer wordt verteld dat er ooit een verkeerde afspraak
voor hem was gemaakt. Zijn secretaris had zich vergist in plaats en tijd. En
dat in een land waar treinmachinisten die een halve minuut vertraging
oplopen zich al publiekelijk in het stof wentelen! Je zou denken dat een
secretaris die de keizer ergens voor niets heen stuurt onmiddellijk harakiri
zou plegen. Toch was dat helemaal niet aan de orde, want wat gebeurde?
Toen de keizer was gearriveerd, en een geheel lege ontvangstzaal aantrof,
liet hij zijn secretaris bij zich komen. De man was doodsbang. Maar de
keizer ademde eens diep uit en fluisterde: ‘Zulke afspraken zou je vaker
voor me moeten maken.’
Het verhaal van de keizer hielp niet echt. Ik bleef het wachten in de file
vervelend vinden. Aan wie lag dat? Aan de situatie? Of aan mijzelf? Geduld
hebben is niet mijn sterkste kant, weet ik uit ervaring.
Zou wachten een kunst zijn die je kunt leren beheersen?
Zou ik wat kunnen leren van meester Eckhart, de middeleeuwse mysticus?
Hij spreekt over ‘Gelassenheit.’ Ons woord ‘gelatenheid’ zit erin. Hij pleit
ervoor om gelaten over je heen te laten komen wat er op je af komt. De
noodzaak om te wachten bij voorbeeld. Een mooi idee.
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Al blijf ik een hekel hebben aan wachten, het is fascinerend wat het met de
tijd doet. Het vertraagt de tijd als je moet wachten op een vertraagde trein
of tot je aan de beurt bent in een volle wachtkamer. Het maakt de tijd
zwaar als je wacht op iets waarvan je niet weet wat je ervan kunt
verwachten, bij voorbeeld de uitslag van een belangrijk medisch
onderzoek. Maar het vervult de tijd als je hoopvol naar iets uitziet: naar de
komst van je lief of de geboorte van een kind.
Je kunt wachttijd vullen met ijsberen, knarsetanden, je opwinden, maar
wachten kan ook uitnodigen om tot jezelf te komen, oog te krijgen voor
ongeziene dingen, te mijmeren, te dagdromen.
Joke Hermsen, filosoof en auteur van het boek ‘Stil de tijd’ pleit daarvoor.
In onze huidige samenleving laten we ons op de hielen zitten door de
kloktijd en leven we voorbij aan onze eigen, innerlijke tijd. Ze
beweert zelfs dat wachten, lege tijd, tot vervelens toe niets doen, nodig is
als onmisbare voedingsbodem voor ons bestaan en onze creativiteit.
Wachten lijkt verloren tijd, maar het kan soms goed zijn dat we de tijd
kwijtraken. Dat we niet meer op de klok kijken, maar de tijd anders
beleven. Dat we even niet bezig zijn, maar ruimte maken voor wat komt –
onverwacht en verwacht.
Marie-Jantien Kreeft

UIT DE KERKENRAAD
NOTITIES uit de Kerkenraadsvergadering van 4 oktober 2017
De kerkenraad is nu voor het eerst in haar nieuwe samenstelling
aanwezig: Erica Vaarkamp en Bernard Luiting hebben afscheid genomen
en nu zijn daar Bram Voortman, die de voorzittershamer krijgt, en Karel
Gerritsen en Jan Sanderse.
We beginnen zoals gebruikelijk met een meditatief moment, waarbij we
ook stilstaan bij het overlijden van Helma Giebelen-Vogel.
Het eerste agendapunt is de presentatie van de begroting 2018 door Hans
Rooda. Hij geeft een uitvoerige toelichting op de financiële situatie van
onze gemeente. Enkele belangrijke punten, die hij aanstipt:
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- Er worden minder huwelijken gesloten in onze kerk en hierdoor lopen de
huurinkomsten terug. Daarentegen wordt de Klepel veel meer verhuurd
dankzij Vluchtelingenwerk. De inkomsten uit verhuur laten daardoor toch
een stijging zien.
- De vrijwillige bijdragen, verreweg de grootste inkomstenpost, blijft
gelukkig mooi op peil.
- De rentebaten zullen volgend jaar weer lager zijn.
- Door het wegvallen van kortingen uit het verleden neemt de afdracht
voor de kas predikantstraktementen flink toe.
- De komst van de nieuwe predikant zal extra kosten met zich
meebrengen.
De begroting laat een flink negatief resultaat zien met name veroorzaakt
door de post ‘lasten pastoraat’. We teren dus in op onze reserves.
Andere opmerkingen die gemaakt worden:
- Door de toegenomen verhuur van de Klepel zou er eigenlijk vaker
schoongemaakt moeten worden. Is de tweewekelijkse schoonmaak nog
wel voldoende? Punt van aandacht.
- De naaldboom bij de Klepel is verantwoordelijk voor veel ingelopen vuil.
We zouden die boom wel graag weg willen hebben, maar mag dat wel?
De komst van de nieuwe predikant is natuurlijk ook een belangrijk agenda
punt. Dat hij komt is nu duidelijk! Hoe is het gegaan? Op 12 september
hebben beide kerkenraden besloten de unanieme voordracht van de
beroepingscommissie over te nemen en voor te leggen aan de gemeente.
Dat gemeenteberaad heeft in beide kerken plaats gevonden na de dienst
van 24 september. Er waren nauwelijks kritische geluiden en er zijn geen
bezwaren ingediend tegen de gevolgde procedure. Dus konden we ds. De
Vries laten weten dat hij een beroepsbrief tegemoet kan zien. Maar dat is
dit keer wat complexer dan voorheen. Onze predikant is verbonden aan de
Combinatie van zes Kempen gemeentes. Wij stellen de beroepsbrief op,
maar die moet ondertekend worden door zes gemeentes. Dat betekent 24
handtekeningen! Dit geldt uiteraard ook voor de nieuwe predikanten, die
in de andere gemeentes in aantocht zijn. Een logistieke uitdaging.
Ds. Matthijs de Vries heeft aangegeven dat hij in de herfstvakantie van 20
t/m 27 oktober in de regio wil verblijven om zich te oriënteren op de
woningmarkt, scholen voor de kinderen etc. In deze week is er dan ook
gelegenheid hem te ontmoeten. Hij zal op zondag 22 oktober de dienst
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bijwonen in Bergeijk. Na afloop kan hij dan kennis maken met de
kerkgangers daar. De bedoeling is dat hij dan zo snel mogelijk naar Eersel
komt om ook kennis te maken met onze kerkgangers.
Wat verder nog ter sprake kwam:
- De voorbereidingen voor het Diaconaal Noodfonds vorderen gestaag. Dit
fonds is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Eersel en staat los van
de gemeente Eersel. Het benodigde geld moet komen uit diaconale
collectes en giften. Adriana Maes presenteert de folder die net uit is en
verspreid zal worden in de gemeente.
- Zoals dat hoort aan het begin van een nieuw seizoen wordt er ook weer
gewerkt aan het bijstellen van de werkplannen. Het is verstandig om ook
ds. De Vries hierbij te betrekken. Dat moet dan in het eerste kwartaal van
2018 gebeuren
Jan Peelen, scriba

ZONDAG 29 OKTOBER – BIJBELZONDAG Vier je Bijbel
Zoals in De Verbinding nr. 10 al was beloofd, nu wat meer over de invulling
van de Bijbelzondag op 29 oktober.
In groepjes van 5 à 6 gemeenteleden zullen we ons, tijdens het koffiedrinken na de dienst, buigen over de Bijbel om onze kennis daarvan te
testen. Schrik niet, het gaat op een wat speelse manier: iedere deelnemer
krijgt in de 1e ronde een vragenlijst met 11 vragen uit het OT en 11 uit het
NT, die eenieder zelf invult, nog zonder iets na te zoeken; na een minuut of
10 volgt ronde 2 waarin gezamenlijk de ontbrekende antwoorden
opgezocht mogen worden in de Bijbel. Handig als u uw eigen Bijbeltje
(NBG-vertaling) meeneemt!
Hierna zal Adriana de antwoorden toelichten. Jan Sanderse is onze quizmaster en zal het geheel - maximaal 30 minuten - zeker goed en gezellig
weten te leiden!
Gezorgd wordt ook voor ‘de inwendige mens’!
We hopen natuurlijk op een grote deelname,
Graag tot dan, m.v.gr. Adriana Maes en Leny Voortman
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OMZIEN NAAR ELKAAR …
Zondag 17 september werden Erica Vaarkamp en Bernard Luiting
losgemaakt uit hun ambt van ouderling-voorzitter van de kerkenraad resp.
ouderling-kerkvoogd. Gelukkig zijn er die zondag ook drie leden van onze
gemeente bevestigd in het ambt van ouderling: Karel Gerritsen als
pastoraal ouderling, Jan Sanderse als ouderling-kerkvoogd en Bram
Voortman als ouderling-voorzitter. Er stond die zondag een wat groter
boeket op de avondmaalstafel: Erica en Bernard kregen een boeketje als
dank voor hun inzet voor onze gemeente, Karel, Jan en Bram ontvingen
ieder een zonnebloem ter verwelkoming in de kerkenraad.
Zowel Johan Verdonk als An Valbracht werden onlangs geopereerd aan
hun heup; dhr. Verdonk kreeg de bloemen na de dienst van 24 september
‘als steuntje in de rug’ en mevr. Valbracht een week later.
Iedere maand probeer ik u iets te vertellen over het functioneren van de
kerkenraad.
Met ingang van het nieuwe jaar zal het vele werk van de diaconie
neerkomen op de schouders van slechts één persoon, te weten Adriana
Maes. En dat is natuurlijk niet te doen.
Goed is het daarom te weten dat de diaconie van Eersel en die van
Bergeijk steeds meer samenwerken en ook dat de diaconie en het pastoraat van onze eigen gemeente elkaar nu al steeds meer ondersteunen. We
bundelen onze krachten en inspireren elkaar in deze samenwerking!
Ik wens u alle goeds, m.v.gr.
Leny Voortman

DE COÖRDINATIECOMMISSIE
Ruim een jaar geleden werd duidelijk dat er binnen PKN de Kempen niet
alleen in Valkenswaard en Veldhoven, maar ook in de andere gemeenten
vacatures zouden ontstaan. Een unieke situatie. Aanvankelijk was het idee
dat we gezamenlijk 4 nieuwe predikanten zouden gaan beroepen, maar al
snel werd duidelijk dat de regels voorschrijven dat iedere individuele
kerkenraad verantwoordelijk is voor het beroepen van een predikant. Toch
leefde heel sterk het idee, dat PKN de Kempen juist is gevormd vanuit de
6

gedachte dat we elkaar op allerlei terreinen zouden kunnen versterken:
profiteren van elkaars talenten en mogelijkheden. Er moest nadrukkelijk
gezocht worden naar mensen die het een uitdaging vinden om in een
team te werken.
Het voorzittersoverleg heeft daarom besloten dat er behalve plaatselijke
beroepingscommissies ook een platform moest zijn waar gebrainstormd
zou kunnen worden over de te volgen weg, het inventariseren van alle
wensen, het presenteren van de verschillende gemeenten binnen PKN de
Kempen en het coördineren van het beroepingsproces. Onderdeel van dat
coördineren was ook dat de commissie knelpunten in het proces zou
signaleren. Als bijvoorbeeld een gemeente erg weinig reacties zou krijgen,
zou de coördinatiecommissie sollicitanten nadrukkelijk kunnen wijzen op
de andere vacatures.
Elke gemeente heeft twee leden van de lokale beroepingcommissies
gevraagd voor deze coördinatiecommissie, die op 5 januari voor het eerst
bij elkaar is gekomen. We hebben ons gebogen over een stappenplan dat
het voorzittersoverleg had aangeleverd en daarna de volgende afspraken
gemaakt: De coördinatiecommissie maakt een tijdpad en houdt daarover
de regie en er komt één gezamenlijke advertentie met een wervende
tekst. In de profielschetsen waarnaar in die advertentie verwezen zal
worden kan elke gemeente haar eigen specifieke wervende en uitdagende
teksten schrijven. Reactie op de advertentie en eventuele nadere vragen
komen op een centraal adres.
In de bijeenkomsten van februari en maart is hard aan deze zaken gewerkt
en in april kon de advertentie ‘de lucht in’. Uit de reacties van de
sollicitanten bleek steeds weer dat het unieke van onze combinatie en de
voorwaarde om in een team te willen gaan werken waarin men van elkaars
talenten en vaardigheden zou kunnen profiteren ook echt een uitdaging is
geweest, zoals wij gehoopt hadden.
Op dit moment zijn de procedures zover gevorderd dat er weinig meer te
coördineren valt. De commissie kan haar taak daarom met een gerust hart
teruggeven aan het voorzittersoverleg.
Elke van den Berg

7

VOOR EN DOOR GEMEENTELEDEN / DIACONIE
HARTJESACTIE VOLTOOID MET BEZOEK AAN AZC OISTERWIJK
d.d. 23-09-2017
In oktober 2016 startten wij met de HARTJESACTIE voor gevluchte kinderen in een Asielzoekers-centrum (AZC). Destijds hadden wij hierbij het AZC
in Eindhoven voor ogen. Maar dat is niet gelukt. Tussen januari en april
2017 werden vele AZC’s opgeheven, waardoor lang onduidelijk was, wélk
AZC open zou blijven. Een aantal diaconieën zocht daarom een andere
bestemming voor de hartjes. Omdat zóveel mensen met zóveel liefde en
enthousiasme aan de hartjes voor gevluchte kinderen in een AZC gewerkt
hebben, vonden wij echter, dat wij álles moesten proberen, opdat de
hartjes deze kinderen zouden bereiken. En zo kon het gebeuren, dat Yolan
de Vries en ondergetekende deze zomer een uitnodiging ontvingen:
“Welkom in ons AZC” op 23 september 2017.
Na enkele telefoontjes en emailberichten kregen wij toestemming om de
hartjes en bijbehorende pakketjes naar het AZC in Oisterwijk te brengen.
Wegens de strenge beveiliging i.v.m. mensensmokkel spreekt dit niet
vanzelf. Hierdoor gewaarschuwd, hebben wij alle spulletjes inclusief
hartjes in doorzichtig cellofaan verpakt met leeftijdsaanduidingen erop,
zodat duidelijk te zien was wat erin zat en voor wie het bestemd was.
Zaterdag 23 september legden Yolan en ik haastig de laatste hand aan de
pakketjes, want inpakken kost altijd veel meer tijd dan je vooraf kunt
inschatten. Doordat de actie i.p.v. 3 maanden bijna een jaar duurde (goed
dat je niet altijd alles van tevoren weet), waren er in de loop van de tijd
veel geschenken aan de hartjes toegevoegd. Hierdoor hadden wij 4 volle
verhuisdozen te vervoeren. Yolan vroeg zich dan ook bedenkelijk af, of
alles wel in één keer mee zou gaan: “Ik heb maar een klein autootje!”
Maar door de doos met ballen in elkaar te vouwen en de ballen los in de
auto te leggen, lukte het precies.
Door het zonnige weer en de prachtige omgeving (wat is Brabant toch
mooi), hadden wij een heerlijke rit naar Oisterwijk, waarbij wij maar 2 keer
een afslag misten. Wij kwamen dan ook opgewekt bij het AZC in Oisterwijk
aan, dat prachtig is gelegen in de bossen. Wel vroegen wij ons af hoe dit
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zou zijn, voor mensen uit steden en dorpjes in warme, droge woestijngebieden of bergachtige gebieden.
Wij kregen meteen hulp bij het uitladen. Dat was fijn, want de dozen
waren zwaar. Bij de uitleg “HARTJESACTIE”, werd meteen begrijpend
geknikt: “Een VAN HARTE actie!” Ja, dit is voor de kinderen, het is hen
“VAN HARTE” gegund!
Hierna kregen wij een papieren rondleiding en een bonnetje voor een ijsje
en mochten wij het AZC bezoeken. Wij waren érg benieuwd, want geen
van beiden waren wij eerder in een AZC geweest. Wat opviel, was het
aantal gebouwen en de vele kleine kinderen. Ook Stichting De Vrolijkheid
was aanwezig (de donatie aan hen, voor kinderen in de knel, is wél gelukt
in 2016). Zij hadden samen met de kinderen een tent gemaakt van
beschilderde platen, waarin blij werd gespeeld. Ook stond buiten een
opstelling van dozen, waarop de kinderen zichzelf ten voeten uit hadden
afgebeeld. Dit maakte een vrolijke, kleurrijke indruk. In de woningen
mochten wij enkele ruimtes bezoeken: in de algemene ruimten waren
spelletjes en hingen veel kindertekeningen; maar in de lege, kleine
appartementen voor jongeren zag het er kaal uit. Hier gaf het COA uitleg
wat hen was overkomen en hoe zij worden opgevangen. Deze jongeren
hebben echt helemaal niets als zij aankomen. Hierdoor was ik blij, dat er
bij de hartjesactie ook dames waren geweest, die wanddecoraties hadden
gemaakt. Ook was het fijn om te zien, dat de bewoners er goed gekleed
uitzagen en dat er kinderfietsen, fietsen voor volwassenen en buggy’s
waren. Ook was er een school. Het ijsje volgens Perzisch recept was
heerlijk! Er ging vanille-ijs in, zelfgemaakte frambozensiroop en
zelfgemaakte gembersaus met bovenop strooisel van onbekende
herkomst. Van Nederlandse ijsjes wordt je altijd koud. Maar van dit ijsje
werd je heerlijk warm. Een verrukkelijk effect! De maker van deze ijsjes
werd dan ook uitvoerig geprezen! Hij is nu ijscoman in Tilburg, waar hij een
eigen ijscowagentje heeft!
Graag willen wij iedereen, die heeft meegedaan aan de Hartjesactie,
hierbij “VAN HARTE BEDANKEN namens de kinderen in het
asielzoekerscentrum van Oisterwijk!”,
Mede namens Yolan de Vries, Adriana Maes
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KEMPENDIENST
zondag 12 november om 10.00 uur in het Witte kerkje te Bladel
We hebben voor jullie weer een mooie dienst in elkaar gezet waarin
Marie-Jantien Kreeft ons zal voorgaan. Het speciale Luther-projectkoor uit
Valkenswaard zal o.l.v Marina Staas een aantal Lutherliederen ten gehore
te brengen. En Rieke Bouw zal ook voor ons zingen.
Het is nu 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur
van de slotkerk te Wittenberg spijkerde. Historisch niet bewezen, maar
toch een gebeurtenis die de wereld veranderde. We willen hier samen met
jullie op een bijzondere manier bij stil staan.
We hopen jullie allemaal weer te zien in de kerk maar ook zeker bij de
koffie in De Dissel.
De Kempendienst commissie

OVER DE KEMPENDIENST
Samen met de leden van de werkgroep Kempendienst is besloten om de
dienst in Bladel op 12 november a.s. Luther centraal te stellen vanwege
500 jaar Reformatie en de nabijheid van Hervormingsdag (31 oktober). We
kunnen ons vandaag de dag waarschijnlijk nauwelijks voorstellen hoe
revolutionair het optreden van deze monnik destijds moet zijn geweest. Hij
ging in tegen de heersende theologie van Rome die toen vooral angst
predikte en veel geld verdiende met de aflaatpraktijken en hij vertaalde de
bijbel uit het latijn in het Diets. Tot dan kon die alleen door de elite worden
gelezen die latijn verstond. Daarmee stond Luther aan het begin van de
ontwikkeling van de mondige en vrije mens. Omdat ongeveer gelijktijdig
de boekdrukkunst werd uitgevonden kon Luther zijn pamfletten en
vlugschriften gemakkelijk verspreiden. Naast het bestuderen en vertalen
van de bijbel hield Luther van het goede leven op de boerderij/brouwerij
waar zijn Morgenster, Katharina von Bora de scepter zwaaide. Altijd waren
er gasten over de vloer en vele tafelredes, de z.g.‘Tischreden’ van Luther
zijn bewaard gebleven. Zo ook de vele liederen die hij schreef in de
volkstaal, soms op middeleeuwse dansmuziek!
In de dienst zal het projectkoor uit Valkenswaard, onder leiding van
Marina Staas, een aantal Luther liederen ten gehore brengen, al dan niet in
wisselzang met de gemeente. Ik zal proberen in de dienst te schetsen wat
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zo revolutionair was aan de theologie van Luther en proberen zijn
betekenis te duiden voor onze tijd. Na de overdenking, die eindigt met een
power point presentatie van de Lutherroos, sluit Rieke Bouw daarop aan
door The Rose van Bette Midler te zingen begeleid door haar dochter Lieve
op gitaar. Het belooft een heel bijzondere en inspirerende dienst te
worden en ik hoop velen uit de Kempengemeentes weer eens te
ontmoeten!
Marie-Jantien Kreeft

ZWO-HERFSTBORREL
zaterdag 11 november vanaf 17.00 uur in de Klepel te Eersel
Sint-Maarten is een bedelfeest, maar wij – Bergeijk en Hoogeloon/Eerselbieden ook iets aan. Met een eenvoudige herfstborrel met quiches, kazen,
salades en drankjes hopen wij u te verleiden om aan dit bedelfeest-voorons-goede-doel, mee te doen.
Van 17.00 tot 17.30 uur is eerst het woord aan Jan en Carla Kruit. Zij
vertellen over de Hand in Hand Community in Ghana, een unieke
leefgemeenschap voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Wij vragen een bijdrage van € 12.- p.p. De netto opbrengst gaat naar het
project.
Aanmelden bij een van de leden van de diaconie.
Pia Schouten
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MUTATIES
Verhuisd: fam. Nieuwenhuizen van Eersel naar Deventer
De heer T.P. Voortman van Eersel Eindhoven

AGENDA
2017
do. 26 okt.
zo. 29 okt.
zo. 29 okt.
do. 9 nov.
do. 9 nov.

zo. 12 nov.
ma. 13 nov.

do. 16 nov.
zo. 19 nov.
zo. 26 nov.
do. 30 nov.
do. 7 dec.
2018
do. 11 jan.
do. 18 jan.
do. 25 jan.
do. 15 feb.
di. 20 feb.

20.00-22.00 u. R.K.-geloofsgesprek-avonden i.h. parochiecentrum St. Willibrordusparochie, Kerkstr. 29, Eersel
11.00 u. Bijbelzondag: Quiz na de dienst in de protestantse
16.00 u. Lekenpreek:Jan Renkema,prot.kerk,Markt38,Eersel
19.30 u. Taizéviering i.d. prot. kerk, Markt 38 te Eersel.
20.00-22.00 u. Agnus Dei-kerk Waalre: Lezing door Hans
Martin Dom in de Agnus Dei-kerk, Koningin
Julianalaan 12, Waalre
10.00 u. Kempendienst, PKN-Bladel, voorg. Ds. M-J. Kreeft
16.00 u. Lekenpreek:Demi Roefs, prot. kerk,Markt 38,Eersel
20.00 u. Kempenkring: Lezing: ‘Engelen in het omniversum’
door Roeland Wijkhuizen. De Dissel, v.Dissellaan 3
Bladel. € 6,- p.p.
Uiterste inleverdatum kopij kerkblad dec.
Adventsnummer.
17.00 u. Evensong i.d. St. Cathrien, Eindhoven
16.00 u. Lekenpreek: Astrid de Keulenaar, prot. kerk,
Markt 38,Eersel
20.00-22.00 u. RK-Bijbelgroep-bijeenkomst i.h. parochiecentrum St. Willibrordusparochie, Kerkstr.29, Eersel
Uiterste inleverdatum kopij kerkblad jan.Kerstnr.
Uiterste inleverdatum kopij kerkblad feb. nr.
20.00 u. Kempenkring: Lezing: ‘Martin Luther (1483-1546):
echtgenoot, vader, leraar’ door Christa Boerke
20.00-22.00 u. RK-Bijbelgroep-bijeenkomst i.h. parochiecentrum St. Willibrordusparochie, Kerkstr.29, Eersel
Uiterste inleverdatum kopij kerkblad mrt. nr.
20.00 u. Kempenkring: Lezing: ‘Marcus. De man met de
verminkte vingers’ door Charles Vergeer i.d. Ster,
Domineestr. 8b Bergeijk. € 6,-
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kerk/

BERGEIJK
Zon.
Zon.
Zon.
Zon.

5 nov.
12 nov.
19 nov.
26 nov.

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

ds. J.J. van der Wal uit Eersel
Kempendienst in Bladel, ds. M.J. Kreeft uit Eersel
Ds. R. Koreneef uit Balen (B)
Laatste zondag kerkelijk jaar, ds. G. Baerends uit Son

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u`

Ds. W. v.d. Wouw, Eindhoven
Kempendienst, ds. M.J. Kreeft uit Eersel
Ds. H.J. van Haarlem, Helmond
Ds. R. Wijkhuizen, Helmond
Mevr. Janneke Ockhuysen, Gedachteniszondag

BLADEL
*Zo. 5 nov.
*Zo. 12 nov.
*Zo. 19 nov.
*Zo. 26 nov.
*Zo. 30 apr.

Oppas op verzoek.
* = uitzending Radio KEMPEN FM. De uitzendingen beginnen o m 9.00 uur.
Ontvangst via de antenne op FM 97.2 en via de kabel op FM 94.4.
Dvd van de kerkdienst op aanvraag (uiterlijk woensdag voorafgaande aan de
kerkdienst bij W. Morauw, tel. 0497 - 38 22 28).
Op donderdagmorgen is de kerk van 10-12 uur open om even stil te zijn, een
kaarsje te branden of voor een gesprek.

BIJBELLEESROOSTER
-----------------------------------------------------------------------------------November 2017

wo
1 Ps. 65
za
11 Mat. 23:27-39
di
21 2 Tes. 3:1-18
do
2 Ps. 116
zo
12 Jes. 48:1-11
wo 22 Ps. 128
vr
3 Mat. 21:33-44
ma
13 Jes. 48:12-22
do 23 Mat. 24:29-44
za
4 Mat. 21:45–22:14 di
14 Jes. 49:1-13
vr
24 Mat. 24:45-51
zo
5 Ps. 38
wo
15 Jes. 49:14-26
za 25 Ps. 85
ma
6 Mat. 22:15-22
do
16 Ps. 88
zo 26 Mat. 25:1-13
di
7 Mat. 22:23-33
vr
17 Mat. 24:1-14
ma 27 Mat. 25:14-30
wo
8 Mat. 22:34-46
za
18 Mat. 24:15-28
di
28 Mat. 25:31-46
do
9 Mat. 23:1-12
zo
19 2 Tes. 1:1-12
wo 29 Jer. 24:1-10
vr
10 Mat. 23:13-26
ma
20 2 Tes. 2:1-17
do 30 Jer. 25:1-14
Ps.= Psalm Mat.=Matteüs Jes.=Jesaja Tes.=Tessalonicenzen Jer.=Jeremia
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VAN DE DIACONIE
DE DIAKONALE COLLECTES IN NOVEMBER 2017
Zondag 5 november: collecte voor de najaarszending van kerk in
Actie. Met deze collecte steunen wij de kerk in China. In augustus 2013 is Tjeerd
de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong, samen met zijn vrouw
Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft er les aan het Luthers Theologisch Seminarie. Dit
seminarie leidt studenten op tot predikant of theologie-docent. Ook leken kunnen
een opleiding volgen. Momenteel studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit
Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos
en Indonesië. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te bieden,
hoeven deze studenten niet naar het Westen en kunnen ze enigszins betaalbaar
verder studeren binnen hun eigen Aziatische context.
Zondag 12 november: Kempendienst in Bladel. De eerste collecte is be-stemd
voor het eiland Sint Maarten, zwaar getroffen door de orkaan Irma. Geld is nodig
voor noodhulp, zoals voedsel, water, kleding, medische zorg, maar ook voor
wederopbouw. De tweede collecte is zoals gebruikelijk bestemd voor het
vergoeden van de gemaakte onkosten voor deze dienst.
Zondag 19 november: Collecte voor ons ZWO-project: de Hand-in-Hand
Community in Ghana. Dit is een gemeenschap voor kinderen en jongvol-wassenen
met een verstandelijke, en vaak ook lichamelijke, beperking. Deze jonge mensen
krijgen daar liefdevolle verzorging. In de laatste nieuwsbrief van mei 2017 stonden
de nieuwste ontwikkelingen: de fysiotherapie is op een hoger peil gebracht, er is
een nieuwe generator voor stroom geïnstalleerd, een noodstroomcircuit
aangelegd, er zijn 4 nieuwe wasmachines aangeschaft. Er zijn nieuwe bewoners
bijgekomen en de oudere kinderen worden gesteund in hun ontwikkeling naar
meer zelfstandigheid: ze worden bijv. geschoold tot champignonkweker of
schapenhouder, dit altijd in goede samenwerking met hun dorp en familie.
Zondag 26 november is de collecte voor de eigen gemeente. De PKN heeft drie
zondagen vastgesteld waarop wij kunnen collecteren voor de eigen kas. Dit is het
geval op Wezenzondag (tussen Hemelvaart en Pinsteren), Oudjaar en de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Het geld wordt gebruikt voor onderhoud,
verwarming, attenties voor zieken, bloemen, kaarsen etc.
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Begroting 2018
De kerkenraad heeft op 2 oktober de begroting voor 2018 in eerste lezing
vastgesteld. Het verwachte ‘Nadelig saldo’ (zie laatste regel van ‘BATEN”) is
aanzienlijk hoger dan voor het lopende jaar zonder met de predikants-vacature te
rekenen, verwacht werd.
Al jaren zijn aanzienlijke inkomsten uit zowel verhuur als rente noodzakelijk om
rond te komen. Op rente rekenen we niet meer, maar verhuur van ‘de Klepel’
levert nu al veel meer op dan verwacht en hopelijk ook in 2018.
In hogere ‘Bijdragen’ zou de balans gevonden moeten worden. Voor de ‘Vrijwillige
bijdragen’ (Kerkbalans) is het bedrag aan toezeggingen in 2017, gecorrigeerd voor
bijdragen van vertrokken leden, ingevuld. Dat is het minste waarop gerekend
wordt. Wij hopen op aanzienlijke verhogingen én op nog meer gebruik van de
fiscaal aantrekkelijke ‘periodieke gift’. Hierbij denken we ook aan de leden die
tot dusver hun bijdragen voor twee jaar in één jaar betaalden om een fiscaal
voordeel te halen.
De bedragen onder ‘LASTEN’ genoemd, zijn gebaseerd op de uitgaven van dit jaar
tot nu toe en de veranderingen die daarop verwacht worden.
Voor ‘Onderhoud’ werd voor 2017 veel meer begroot, omdat de kerkzaal een
schilderbeurt kreeg.
De post ‘(Gast)predikanten’ is gebaseerd op de kosten die PKN raamt voor een
predikant voor 0,5 fte en de daarbij horende gastpredikanten. Dat het bedrag
aanzienlijk hoger is, heeft drie redenen: 1. er is in 2017 een incidentele korting van
€ 682, 2. de laatste stap van de laagste Hervormde predikantsschaal naar de
hogere Protestantse moet gezet worden: € 2.968 en 3. het tarief wordt met 4,8%
verhoogd. Bovendien zijn er incidentele kosten voor verhuizing en
woninginrichting door de komst van een nieuwe predikant.
Voor de afdracht aan de Solidariteitskas is rekening gehouden met een 50%
verhoging van het tarief, waartoe de synode besloot.
Het lager begrote bedrag voor kosters hangt samen met de sluiting van
Hoogeloon.
De verhoging van de kosten van ‘Publiciteit’ komt door de tariefsverhoging voor
wifi en de postbus.
De complete begroting ligt in de week van 23 oktober ter inzage bij de
penningmeester. Tot het eind van de maand kan iedereen er bij de scriba
opmerkingen over indienen. De Kerkenraad zal de begroting op daarna op 1
november in tweede lezing vaststellen.
Voor het College van Kerkrentmeesters, Hans Rooda
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REGIONAAL NIEUWS

Taizévieringen Eersel

LICHT - STILTE - ZANG -MEDITATIE
Donderdag 9 november - Aanvang 19.30 uur
Protestantse kerk, Markt 38
Inlichtingen: Eelco Kroon, tel.0497-517112

e.kroon@onsbrabantnet.nl

KEMPENKRING: ENGELEN IN HET OMNIVERSUM
Spreker:
Plaats:
Datum:
Aanvang:
Coördinator:

Roeland Wijkhuizen
De Dissel, Van Dissellaan 3, Bladel
Maandag 13 november 2017
20.00 uur
Liesbeth Kies – van Stockum

De geïllustreerde lezing begint met het ontstaan en
oorsprong van het geloof in engelen. Vervolgens is er
o.m. aandacht voor de vraag wat of wie engelen zijn en
welke plaats zij hebben. Conform de traditie worden negen verschillende
soorten engelen onderscheiden. Als de negen? of soorten beschouwd zijn,
eindigt de gastspreker bij de engelen om ons heen en de engel, die bij jou
hoort.
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Ds Roeland Wijkhuizen (1959) voltooide in 1983 de lerarenopleiding
(theologie en geografie) en werkte in het onderwijs, voor de overheid en
bij diverse bedrijven. Na verdere studie haalde hij in 1997 aan de Theologische Universiteit in Kampen het doctoraalexamen theologie met als
hoofdvak Nieuwe Testament bij prof. dr. Cees den Heyer. Na een periode
gemeentepredikant te zijn geweest, is hij vanuit de Thuispraktijk Aandachtswegen in Helmond op diverse terreinen als zzp’er werkzaam: geestelijke begeleiding, meditatie, het voorgaan in vieringen van de protestantse kerk en volwassenenonderwijs (Nieuwe Testament en Spiritualiteit).
“Klassieke en moderne spiritualiteit hebben mij getoond dat het levenspad
zich gaandeweg opent. Wanneer ik hoor en zie naar wat wérkelijk is, laat
mijn weg zich ontvouwen. “
Roeland Wijkhuizen, www.aandachtswegen.nl

OOK IN 2017 – 2018: LEKENPREKERS IN DE KEMPEN-EERSEL
Bijna 10 jaar geleden startte de “Preek van de Leek” (PvdL) in Amsterdam
en wordt inmiddels op meer dan 40 plaatsen in Nederland gehouden. Een
PvdL is gericht op inspiratie en zingeving en heeft het format van een
dienst. Vorig jaar voor het eerst in Eersel met 3 lekenprekers: Pink van
Veen, Toon Geevers en Karin Bruers.
Wanneer, wie en waar :
zo. 29 oktober 2017
- Jan Renkema
zo. 12 november 2017 - Demi Roefs
zo. 26 november 2017 - Astrid de Keulenaar
zo. 4 maart 2018
- Els de Wit-van Roon
zo. 18 maart 2018
- Aart de Lange Pzn
De lekenpreken beginnen om 16.00 uur, duren maximaal een uur en
worden gehouden in het PKN kerkje Markt 38 te Eersel.
In het kerkje zijn ongeveer 100 plaatsen. Graag reserveren via de PvdL
website: http://www.preekvandeleek-dekempen.nl
Het 2e seizoen wordt zondag 29 oktober
geopend door Jan Renkema uit Bergeijk,
geboren in Groningen. Hij was hoogleraar
Tekstkwaliteit in Tilburg en is vooral bekend
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door Schrijfwijzer en Groene Boekje. Renkema heeft als leidraad voor de
bijeenkomst: Tussen Barst en Vervoering. Voor zijn Preek van de Leek haalt
Renkema inspiratie bij onder andere Leonard Cohen, Dick Swaab, Dali en
het Hooglied. Jan Renkema (1948) studeerde Algemene Taalwetenschap
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, werd eerst leraar Nederlands en
Geschiedenis, en daarna taalkundig adviseur van de Tweede Kamer. Hij
promoveerde op De Taal van Den Haag (1981) en werd vervolgens
benoemd aan de Universiteit van Tilburg, waar hij tot 2014 bleef doceren.
Naast zijn reguliere werkzaamheden als docent en onderzoeker was
Renkema eindredacteur van het maandblad Onze Taal en supervisor van
de Nieuwe Bijbelvertaling. Renkema vertaalde zelf het Hooglied opnieuw.
Met Leonie van Straaten (theoloog met specialisatie dans) publiceerde hij
recent het boek: Heeft de kerk toekomst? Renkema en Van Straaten zijn
beide lid van de oecumenische gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.
Toegang gratis, reserveren verplicht. De PvdL bijeenkomsten beginnen om
16.00 uur en duren tot uiterlijk 17.00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage (richtbedrag minimaal 5 Euro) voor de onkosten en een
goed doel, dat de lekenpreker kiest, is zeer welkom. Via het reserveringsformulier op de website http://www.preekvandeleek-dekempen.nl/ kunt
u zich aanmelden voor de PvdL-bijeenkomst zolang er ‘nog te reserveren’
is! Het kerkje is open vanaf 15.30 uur. Heeft u gereserveerd dan gelieve
vòòr 15.45 uur aanwezig te zijn. Hierna worden plaatsen vergeven aan
‘wachtenden’. Na afloop is er in de ontmoetingsruimte De Klepel (naast
het kerkje) gelegenheid voor napraten, onderling en met de lekenpreker.
Dat alles onder het genot van een drankje.
Namens het PvdL-team, Hans Das, 06-83789772

EVENSONG IN DE CATHRIEN
Datum/tijd:
Plaats:

zondag 19 november om 17.00 u
Catharinakerk, Eindhoven
Capella Vesperale, o.l.v. gastdirigent,
Gerard Habraken, orgel
Voorganger: Jeroen de Wit
Info:
www.koorvespers.dse.nl
Op zondag 19 november staat de maandelijkse Evensong in
het teken van het 20 jarig jubileum van de Capella Vesperale.
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De lezingen voor deze zondag zijn gekozen uit Daniel en de Apocriefe
geschriften. Als je het verhaal van de jonge mannen in het vuur ontdoet
van de nogal gewelddadige taal, dan blijft overeind dat staan dat je door te
staan voor je overtuiging respect afdwingt en dat respect voor elkaars
(geloofs)overtuigingen essentieel is voor een goede samenleving. In feite
sluit dat heel mooi aan bij het bestaan van de Capella Vesperale: hoewel
we de tijd tegen hebben, blijven wij maandelijks het gebed en de zang van
de Evensong volhouden, vol overgave en overtuiging.

LANDELIJK NIEUWS
INFO 179 2017
Inhoud:
1. Nieuwe NBG-Bijbelquiz

2. 1 op de 5 Nederlanders leest de Bijbel
Een kleine drie miljoen volwassen Nederlanders lezen in de Bijbel. Dit
blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
Het onderzoek naar bijbelgebruik in Nederland werd uitgevoerd door
onderzoeksbureau Blauw, in samenwerking met het Centrum voor
Contextuele Bijbelinterpretatie. De resultaten zijn beschikbaar via
bijbelgenootschap.nl.
Rieuwerd Buitenwerf, directeur NBG: ‘Uit het onderzoek blijkt dat de Bijbel
vandaag nog steeds een belangrijke rol speelt voor veel Nederlanders. 29%
van de volwassenen vindt de Bijbel relevant. Van hen leest een derde er
tenminste wekelijks in. Opvallend is verder het effect dat bijbellezen op
mensen heeft. Een ruime meerderheid geeft daar positieve woorden aan.’
De Bijbel verrast (73,8%), stemt vrolijk (77,1%) en geeft antwoord (75,5%),
zeggen de lezers. In veel reacties wordt de Bijbel een leidraad voor het
leven genoemd. Dat de Bijbel ook kan confronteren, schrikt maar een
enkeling af. Het onderzoek geeft ook aan dat mensen zich willen spiegelen
aan de Bijbel. Daarbij hebben ze behoefte aan meer uitleg en hulp bij het
toepassen ervan in hun leven.
De kerkelijke achtergrond en omgang met de Bijbel blijken maar beperkt
aan elkaar gerelateerd. Buitenwerf: ‘Hoe iemand naar de Bijbel kijkt, is niet
terug te brengen tot zij of haar denominatie. We hopen dat dit besef
verbindend kan werken.’
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3. Symposium over revisie Nieuwe Bijbelvertaling
4. Bijbel in Gewone Taal om weg te geven
5. Koning ontvangt Bijbel in Sranan Tongo
6. Puzzel: Wie zei dat?
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Grete Polak-Ruys, tel. 515342

KOPIJ voor de volgende Verbinding uiterlijk
donderdag 16 november inleveren!
2017
Nr. 12 dec. Adventnr.
Nr. 1 jan. 2018 Kerstnr.

Inl.: do. 16 nov.
; Uitg.: zo. 26 nov.
Inl.: do. 14 dec.’17 ; Uitg.: zo. 24 dec.’17

2018
Nr. 2 feb.
Nr. 3 mrt.

Inl.: do. 11 jan.’18 ; Uitg.: zo. 21 jan.’18
Inl.: do. 15 feb.’18 ; Uitg.: zo. 25 feb.’18

2017
School Herfstvakantie
Begin wintertijd
Laatste zondag kerkelijk jaar
Eerste Adventszondag
School Kerstvakantie
Kerstmis
Oudjaarsdag

14 okt. t/m 22 oktober
(zo.) 29 oktober
(zo.) 26 november
(zo.) 3 december
23 dec. t/m 7 januari ‘18
(ma. + di.) 25 + 26 december
(zo.) 31 december

De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten in verband met
plaatsruimte. Productie van deze Verbinding: Olga Bierens de Haan
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Predikant van de Gemeente
Vacature
Website Prot. Kerk Hoogeloon-Eersel
www/pkn-eersel.nl
e-mail: webmaster@pkn-eersel.nl

Nummers om te onthouden
Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel
Diaconie Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL70 RABO 01135 09 650
RSIN/fiscaal nr.: 809 384 942
IBAN: NL48 RABO 01135 06 554
RSIN/fiscaal nr.: 824 131 009
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