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Relaties... 

Van de redactie

“Ik ga het uitmaken”, zegt mijn dochter van twintig. Ze 
zegt het heel kordaat. De verkering met haar vriend van de 
middelbare school heeft bijna twee jaar geduurd. De hele 
corona-tijd zijn ze veel samen geweest. Ze hebben allebei 
geen eindexamen hoeven doen, allebei geen diploma-
uitreiking, geen gala. Een vreemde tijd maar ook een mooie 
zomer. Ze bedankt hem voor de fijne tijd die ze hebben 
gehad, maar mijn dochter ziet voor hen geen gezamenlijke 
toekomst.
Ik prijs haar om haar eerlijkheid. Het voelt niet meer goed, 
er zijn steeds meer dingen waarvan ze weet dat ze niet bij 
haar passen. Het ligt niet aan hem, het ligt niet aan haar, 
de combinatie werkt gewoon niet (meer). Maar wat is het 
moeilijk om dat hardop te zeggen. Want als je het zegt, dan 
is het ineens een werkelijkheid. En dan moet je er wat mee. 
Dan moet je het anders gaan doen, of ermee breken. De 
consequenties onder ogen zien en aanvaarden, hoe pijnlijk 
dat ook is.

Relaties… we kunnen niet zonder. We staan altijd met an-
dere mensen in verbinding. We hebben allemaal ouders, 
misschien broers en zussen. Iemand met wie we in liefde 
verbonden zijn of zijn geweest. In de kerk staan we ook 
met anderen in verbinding. We zijn samen geroepen, samen 
gekomen, omdat we iets gemeenschappelijks delen. Een 
manier van in het leven staan, een geloof of omdat het erbij 
hoort.

Kunnen we ook een relatie met God hebben? De Bijbel staat 
het vol met verhalen, psalmen en getuigenissen van mensen 
die een persoonlijke en haast intieme relatie hebben met 
God. Soms valt er zelfs een levendige conversatie te beluis-
teren. Hoe zit dat?
Dat is natuurlijk voor ieder heel persoonlijk. Er zijn mensen 
die het gevoel hebben een persoonlijke relatie met God 
of Jezus te hebben. Alsof hij altijd met hen meeloopt en 
er altijd voor hen is. Als ze daarover spreken, dan lijkt het 
voor een ander of hij zomaar de kamer kan binnenlopen. Ze 
hebben God iets gevraagd en hij geeft antwoord. 
Veel mensen hebben in hun geloofsopvoeding misschien 
geleerd God als een persoon te zien. Iemand met handen en 
voeten, ogen en oren. Iemand met gevoelens en gedachten. 
Iemand die boos kan zijn en die je verdrietig kan maken. 
Eigenlijk een soort oppermens.

Maar velen hebben in de loop van hun leven afscheid geno-
men van dit godsbeeld. Het past niet meer, het voelt niet 
meer goed. Ze kunnen er niets meer mee en hebben het 

‘uitgemaakt’ met deze god. Ze hebben ondervonden dat er 
geen God was die bij het graf van hun kind stond. Ze heb-
ben geen God ervaren die hen bijstond toen zij zelf ernstig 
ziek waren. God was er niet op de kruispunten van hun le-
ven. En ze zijn zich gaan afvragen of er überhaupt wel een 
God was. 
Veel mensen hebben daarmee ook de godsdienst en de kerk 
vaarwel gezegd. Als het deze god niet is, dan bestaat er 
geen god. Ze vinden het niet meer van deze tijd om in god 
te geloven, om te vertrouwen op iets dat je niet kunt zien 
en die trouwens ook niks van zich laat horen. Het is over en 
uit tussen deze mensen en God.

Maar het spreken over God is niet zoiets als spreken over je 
vriend. God is niet te definiëren. Niet in een hokje te stop-
pen met het opschrift ‘zo is God’. God is niet de Sinterklaas 
die jouw verlanglijstje afwerkt. God gaat ons te boven, te 
onder en te buiten. In God geloven is je telkens verhouden 
tot die God, bij keuzes die je maakt en bij alles wat er 
in je leven gebeurt. In leven en in sterven. In gezondheid 
en ziekte. In rijkdom en armoede, bij geluk en bij domme 
pech.
Tomás Halík* zegt: “Het belangrijkste verschil tussen geloof 
en atheïsme zie ik in het geduld. Atheïsme, religieus funda-
mentalisme en het enthousiasme van een al te gemakkelijk 
geloof hebben als opvallende gelijkenis dat ze snel klaar 
willen zijn met het mysterie dat we God noemen.” En: “Ge-
loof is - net als liefde - onverbrekelijk verbonden met ver-
trouwen en trouw. En vertrouwen en trouw bewijzen zich 
door geduld. Geloof, hoop en liefde zijn drie aspecten van 
ons geduld met God.”

Kunnen we een relatie hebben met God? Ik denk het wel. En 
ik denk ook dat God een relatie heeft met ons. Dat geloof 
ik, omdat de Bijbel het heeft over een kind uit de hemel. 
Het kind als representant van God op aarde. Een kind dat 
het licht bracht in onze duisternis. En door dit licht kunnen 
wij anders naar de wereld en naar onszelf kijken. Door dit 
licht mogen we geloven dat we niet aan de goden zijn over-
geleverd maar dat we gedragen worden en geliefd. En dat 
licht, die liefde, kunnen wij niet doven, wij kunnen het niet 
uit maken.

Ik wens u een goede Kerst, vrede en alle goeds voor het 
nieuwe jaar.

Petra Zweers,
kerkelijk werker

Waar het vorige nummer van Woord&Daad bestond uit slechts 
8 pagina’s, hadden we deze keer te maken met een te veel 
aan kopij, en hebben we het een en ander moeten weglaten of 
uitstellen. Op de plank blijven o.a. twee bijdragen van Chris 
Mondt, één over het vertalen van de bijbel, één over de boe-
ken van Geurt Baerends, die een plek vonden in de consistorie 
(goed om te weten…). Met mogelijk nog maar twee nummers in 
het komende jaar, is het de vraag of uitstel geen afstel wordt.

Wat dat betreft, de redactie zou het erg op prijs stellen van 
u te vernemen, wat het einde van Woord&Daad voor U zou 
betekenen. Op Uw reacties komen we dan graag in de laatste 
nummers terug.

Dit nummer bevat de gebruikelijke bijdragen van Kerkenraad 
en Petra Zweers.
‘Het Woord is aan…’ is verzorgd door Lieuwe Terpstra. Medere-
dacteur Arie schrijft over Fred Isarin, en over de startzondag.
De voorplaat is een afbeelding uit de hoogtij der renaissance: 
een zgn. Anna-te-drie, geschilderd door Leonardo da Vinci om-
streeks 1503. Maria met het kind Jezus en haar moeder Anna. 
Wat je niet vaak ziet: Jezus met een lam! Dus eigenlijk een 
Anna-te-vier…

Iedereen, die heeft bijgedragen weer bedankt en veel plezier 
met lezen en kijken.

Piet H.O.
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COLOFON

UIT DE KERKENRAAD
1. Het fusieproces met Eindhoven
U heeft al een poosje geen informatie 
meer gekregen over het proces van 
samengaan met de PGE/Johannesge-
meente. We zitten in de fase dat we 
wachten op een besluit van de Classis. 
Het Breed Moderamen van de Classis 
moet kerkrechtelijk toestemming geven 
voor de fusie.
Je kunt op twee manieren samengaan. 
Gangbaar is dat twee gemeenten samen 
een nieuwe gemeente vormen. Daar is 
in onze situatie niet voor gekozen, de 
protestantse gemeente Eindhoven blijft 
bestaan en wij worden een deel van die 
PGE. En dat doen we door samen te gaan 
met de Johannesgemeente. De reden 
voor de gemaakte keuze is dat de PGE 
verwacht dat op termijn ook andere ge-
meenten zullen aankloppen met dezelfde 
vraag die wij gesteld hebben. Dan zou 
iedere keer een nieuwe gemeente met 
een nieuwe naam ontstaan. Het is dus 
eenvoudiger en logischer om in te voegen 
in de PGE. Tot voor kort kon dit niet bin-
nen de kerkorde van de PKN. En om die 
reden heeft het BM (breed moderamen) 
van de Classis in september (nog) niet 
ingestemd met onze fusie. Maar sinds 12 
november is ónze constructie ook opge-
nomen in de kerkorde, dus binnenkort 
verwachten we een positief besluit van 
de Classis.

In tussentijd hebben we een notaris 
gezocht die het formele deel van de fu-
sie moet afwerken. Onderdeel van dat 
proces is dat we de fusie bekend maken 
in het Eindhovens Dagblad, zodat even-
tuele schuldeisers van (een van) beide 
gemeenten zich kunnen melden bij de 
betreffende gemeente. Een maand na 
deze publicatie in de krant kan het fusie-
document getekend worden waarna het 
samengaan een feit is. Onze verwachting 
is dat dat begin 2022 het geval is.
Zoals toegezegd zal als de Classis het 
besluit tot samengaan goedgekeurd heeft 
de gemeente opnieuw geïnformeerd en 
gehoord worden. Wij verwachten dat 
net als bij de eerste fase we u schrifte-
lijk zullen uitnodigen om commentaar 
te leveren en vragen te stellen. De PGE 
heeft eind november een gemeentebe-
raad voor haar drie wijken gehouden, 
erop vertrouwend dat het besluit door de 
Classis op korte termijn wordt genomen.

2. Beleid kerkdiensten
De wijze waarop kerkdiensten georga-
niseerd kunnen worden en de regels die 
gelden zijn uiteraard mede afhankelijk 
van het overheidsbeleid m.b.t. Covid 19. 
De gezamenlijke kerken verenigd in het 
CIO (interkerkelijk contact in overheids-
zaken) maken iedere keer na een pers-
conferentie van de ministers Rutte en De 
Jonge opnieuw afspraken die richtingge-
vend zijn. Onze kerkgemeenschap houdt 
zich aan deze richtlijnen.
Op het moment van schrijven zijn er 
aanvullende regels gekomen. We hante-
ren nu de volgende regels: anderhalve 
meter afstand tussen de zitplaatsen, 
mondkapje op tijdens het verplaatsen, 
aandacht voor veilige looproutes en in-

schrijven vooraf om het aantal kerkgan-
gers te beperken tot max 32, geen kof-
fiedrinken na de dienst. Het laatste om 
te voldoen aan de regel om contacten 
zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer 
de regels weer veranderen melden we 
dat in de nieuwsbrief. 
Zoals de voorschriften nu zijn mogen 
we na 17.00 uur geen samenkomst meer 
organiseren, dat kan dus consequenties 
hebben voor de viering op kerstavond.

3. Woord&Daad
Er is door de redactie en de kerken-
raad nagedacht over de toekomst van 
Woord&Daad. Er is nu afgesproken dat in 
de loop van 2022 gestopt wordt met het 
uitbrengen van Woord&Daad. Het werd 
de laatste tijd al lastiger om kopij te 
verzamelen, maar het lukte nog steeds 
om een mooi nummer uit te brengen. 
Door de lage frequentie van verschijnen 
kon het blad al langere tijd geen functie 
hebben voor mededelingen, waardoor we 
met een nieuwsbrief zijn gaan werken. 
Het is natuurlijk ontzettend jammer 
dat we afscheid moeten nemen van 
onze vertrouwde Woord&Daad. We wil-
len de huidige redactie op deze plek 
hartelijk bedanken voor de vele mooie 
Woorden&Daden die we hebben mogen 
lezen. Dick van Hattum voor de zorg-
vuldige, fraaie opmaak en prachtige 
voorkanten en Arie van de Harst en Piet 
Oosting voor hun bijdragen, redactie-
werk en bezorging. Bij dit laatste willen 
we in onze dank ook de kortgeleden 
overleden Fred Isarin betrekken en de 
dames Damen in Sint-Oedenrode evenals 
alle bezorgers. Dit nummer zal zeker 
niet het laatste nummer zijn, misschien 
dat er nog twee of drie nummers zullen 
verschijnen.

In Eindhoven bestaat het blad ‘Samen’ 
dat 10 keer per jaar verschijnt waardoor 
zowel de actualiteit aandacht kan krij-
gen als achtergrondartikelen zoals we 
in Woord&Daad gewend zijn. Samen zal 
ook voor ons beschikbaar zijn en onder 
‘Johannesgemeente’ zullen ook de me-
dedelingen van onze vierplek opgenomen 
worden. Voor de verspreiding moeten we 
nog een oplossing vinden.

4. Onze naam
Sinds het ontstaan van de PKN is de for-
mele naam van onze gemeente Protes-
tantse Gemeente Sint-Oedenrode, Son en 
Breugel. Soms wel oneerbiedig afgekort 
tot OSB.
Samen met de mensen van de Johan-
nesgemeente denken we na over de 
naam van de gefuseerde wijk. De naam 
Johannesgemeente blijft gehandhaafd, 
met als ondertitel: gemeente met twee 
kerken, de Johanneskerk in Eindhoven en 
de ‘Kerk in Son’. In de laatste ronde over 
het samengaan kunt u ook reageren op 
de naam die we voor onze kerk en onze 
gemeenschap zullen hanteren.

Jan Haan
Johan Zwart

De redactie van 
Woord&Daad wenst 

haar lezers, scribenten 
en bezorgers een goede 

Kerst en een vreedzaam 
Nieuwjaar
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Van de kerkelijk werker
Kerst 2021
We waren er al 
bang voor: de 
Kerstviering in 
Sint-Oedenrode 
die gepland stond 
op woensdag 15 
december, kan 
niet doorgaan 
vanwege corona.
Op pag. 6 vindt 
u hierover meer 

bijzonderheden in het artikel van het 
Pastoraat.
De Kerstavondviering van 24 december 
kan ook niet doorgaan maar we gaan die 
dienst opnemen en uitzenden (zoals met 
de vieringen in de Goede Week en Pasen).

Jaarthema-avonden
Het jaarthema ‘De toekomst begint nu’ is 
van start gegaan met een bijeenkomst in 
de Johanneskerk op 13 oktober. We heb-
ben onderzocht wat toekomst betekent 
in de Bijbel. Op 23 november zou de 
volgende themabijeenkomst zijn, maar 
helaas kon die niet doorgaan vanwege 
de aangescherpte corona-regels. Ook 
de filmavond op 10 december kon niet 
doorgaan. We hopen uiteraard dat we die 
avonden kunnen inhalen, houd hiervoor 
de nieuwsbrief in de gaten.

Jong & Oud
De vorige keer heb ik verteld over het 
contact met de LEV-groep. We kijken 
wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
Graag breng ik in herinnering dat mensen 

voor hulp of assistentie - bijvoorbeeld 
bij computerproblemen - contact kunnen 
opnemen met de LEV-groep of via mij. 
Dat kan u helpen om bijvoorbeeld de 
kerkdienst te kunnen beluisteren.

Groep Levensvragen en zingeving
Deze groep is nog niet echt van start 
gekomen. Dat komt door vakanties en 
de dreiging van corona, maar ook door-
dat het beter is om dit met een groepje 
mensen op te pakken. De maandagmor-
gengroepen zijn in dit jaar niet meer bij 
elkaar gekomen, of heel minimaal. We 
gaan nog kijken hoe we hiermee omgaan.
Graag wil ik een groep Levensvragen en 
zingeving starten - we kunnen dan met 
elkaar praten over allerlei onderwerpen 
die ons aanspreken, zoals eenzaamheid, 
afhankelijkheid, omgaan met verlies. 
Iedereen is welkom! We kunnen van el-
kaars (levens-)ervaringen leren. 

Koffie-met-elkaar
De maandagmiddagen in de kerk worden 
goed bezocht. Gemiddeld zijn er tien tot 
vijftien mensen per keer. Een aantal men-
sen komt bijna elke maandag, er zijn ook 
mensen die dan weer een tijdje wel en 
dan weer een tijdje niet komen.
Om twee uur heb ik koffie en thee voor u 
klaar en soms neemt iemand wat lekkers 
mee. In de hal is ruimte genoeg, ook om 
op veilige afstand van elkaar te zitten. Nu 
corona weer oplaait, leven we de regels 
goed na voor ieders veiligheid.

De bedoeling is om elkaar te ontmoeten, 
en het is bijzonder hoe soms mooie ge-
sprekken opbloeien.
Wilt u eens kijken of het iets voor u is, dan 
bent u altijd welkom, zonder aanmelding 
vooraf. Mocht u om vervoer verlegen zit-
ten, neem dan contact met mij op en dan 
zoeken we een oplossing (dat gebeurt al).

Lief en leed
In de rubriek Lief & leed in de wekelijkse 
digitale nieuwsbrief is plaats voor infor-
matie die u met ons wilt delen. Een ver-
jaardag, jubileum, ziekte, verhuizing. 
Zo kunnen we als gemeenteleden met el-
kaar meeleven. Wanneer u van een ander 
iets zou willen melden, moet u dat eerst 
aan die persoon vragen. We gaan uiter-
aard voorzichtig met ieders privacy om. 
Adressen zullen we niet noemen. U kunt 
mailen naar: pastoraat@pgsintoedenro-
desonenbreugel.nl of bellen met mij.

Nascholing
Na de opleiding tot kerkelijk werker en 
enkele jaren werkervaring stelt de Pro-
testantse Kerk het verplicht voor kerke-
lijk werkers om een nascholing te volgen. 
Het komende cursusjaar zal ik daarom 
vijfmaal twee aaneengesloten dagen 
naar de opleiding in Doorn zijn. Het is 
fijn om collega’s uit het hele land te 
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 
Zo leren we van elkaar.

Petra Zweers, kerkelijk werker
kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

tel. 0658 774450

Van de Ambtsgroep Beheer
In de novembervergadering van de ker-
kenraad is de begroting voor 2022 vast-
gesteld. Daarna hebben we de details 
gepubliceerd op de borden in de kerk. 
Dit zal naar verwachting de laatste be-
groting zijn die we als zelfstandige kerk-
gemeenschap opstellen. Bij het opstellen 
hiervan hebben we vooroverleg met de 
beheerscollega’s van Eindhoven gehad. 
Zij gebruiken een iets andere opzet om-
dat de kosten voor predikanten en ker-
kelijk werkers centraal worden begroot. 
Het werk in de wijk en dus straks ook het 
werk rond onze kerk in Son worden op 
wijkniveau begroot. 
Essentiële info over onze begroting is in 
nevenstaande tabel opgenomen:

De incidentele lasten betreffen een in 
verband met de coronapandemie ge-
plande verbetering van de ventilatie in de 
kerkzaal. De kosten betalen we uit de re-
serve Groot Onderhoud. Ook beginnen we 
volgend jaar voor het eerst een deel van 
de kosten voor kerkelijk werker en gast-
predikanten te onttrekken aan de reserve 
Pastoraat. De verwachte inkomsten uit le-
vend geld (Actie Kerkbalans) zullen ook in 
2022 de kosten niet dekken. Uw bijdrage 
voor de instandhouding van onze vierplek, 
de kerk in Son is van groot belang.

BATEN

€

Opbrengsten uit bezittingen     400

Bijdragen gemeenteleden (Actie Kerkbalans) 69000

Totaal baten 69400

LASTEN

Bestedingen pastoraat (kerkelijk werker en gastpredikanten) 49350

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk   3500

Bijdragen aan landelijke organen   6350

Lasten kerkelijke gebouwen 16150

Vergoedingen (organisten e.d.)   3200

Lasten beheer en administratie, bankkosten   5790

Incidentele lasten  15000

Totaal lasten 99340

Uit reserve Groot Onderhoud  15000

Uit reserve pastoraat    7520

Resultaat (baten - lasten) - 7420

Actie Kerkbalans
Ook dit jaar rekenen we voor het bezor-
gen (en eventueel ophalen) van de Actie 
Kerkbalans-enveloppen op de mensen 
van Ambtsgroep Pastoraat

Ambtsgroep Beheer
Johan Zwart
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Startzondag 12 september:
van u is de toekomst

Het begin van het kerkelijk seizoen stond in het teken van het 
jaarthema van de Protestantse Kerk: van u is de toekomst. 
Nou, in ons geval best een toepasselijk thema midden in het 
proces van de fusie met de gemeente Eindhoven-Noord. Na de 
dienst gaven Johan Zwart en Jan Haan hierover nog een korte 
toelichting en was er gelegenheid tot vragen.

Als ik tegen 10 uur de kerk binnen ga – hoe lang is het niet 
geleden dat ik de dienst fysiek bijwoonde? – tref ik een heel 
geanimeerde stemming aan, eigenlijk zoals vanouds. Binnen 
de beperkingen van Corona is het een goed bezochte dienst. 
Uiteraard op gepaste afstand van elkaar, maar door de uit-
stekende zaalopstelling en spreekgestoelte, geflankeerd door 
enkele ambtsdragers en leden van het koor, lijkt het bijna wel 
een volle kerk! Petra’s overweging gaat uiteraard over de Toe-
komst, het thema waar zij al in haar hoofdartikel in de vorige 
Woord&Daad geschreven had. De toekomst is onzeker, maar 
wordt ook door het verleden bepaald. We zijn verantwoordelijk 
voor ons handelen. Hoe laten wij de wereld achter voor onze 
(klein)kinderen?

Na de overweging en een filmpje met het in Swahili gezongen 
Onze Vader, richt Petra het woord tot de scheidende ambts-
dragers: Lies van Andel, Firas Naaum, Anke van der Lecq, Cora 
en Gerard Rothuizen, Gerrit van Schuppen en Lieuwe Terpstra. 
Zij bedankt hen voor hun vaak lange jaren inzet voor onze ge-
meente. Daarna verwelkomt zij de nieuwe ambtsdragers Jean-
net Venekamp (voorzitter/secretaris van de diaconie) en Henk 
Eshuis (lid van de diaconie), die daarop door haar bevestigd 
wordt. Petra wenst beiden Gods zegen toe en de gemeente 
sluit aan met lied 973:
 
 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,                                                                                                 
 Te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,                                                                                    
 En op te vangen wie zijn thuis verloor.

Na de toelichting bij de collecte speelt onze recent aangetre-
den pianist Paul Weijmans nog de prachtige melodie van Lied 
416, vaak ook gezongen na de bevestiging van ambtsdragers: 
“Ga met God en Hij zal met je zijn”. Mooi Paul! Het muzikale 
gedeelte van de dienst wordt afgesloten door de cantorij met 
een staaltje Afrikaans swingend zingen: “We walk in the light 
of the Lord”. Een spontaan applaus van de gemeente is hun 
deel. 

Na de zegen, is de ‘floor’ voor Jan Haan en Johan Zwart die 
nog eens kort de stand van zaken aangaande de aanstaande 
fusie met Eindhoven-Noord toelichten. Zoals al gemeld in de 
brief van de kerkenraad die de leden samen met Woord&Daad 
in augustus ontvingen, zijn de (wijk) raden van de beide ge-
meenten (alsmede de Algemene kerkenraad van de Protes-
tantse Gemeente Eindhoven) akkoord met de voorgenomen fu-
sie en ligt de goedkeuring nu bij het Breed Moderamen van de 
classis N. Brabant en Limburg. De verwachting is dat dit gaat 
lukken, waarna het fusievoornemen definitief aan de gemeente 
wordt voorgelegd. Inmiddels wordt de kennismaking met de 
verschillende ambtsgroepen van de Johanneskerk voortgezet. 
Diverse vragen van de aanwezigen worden beantwoord. De be-
doeling is dat de kerk in Son nog 10 jaar zal worden gebruikt, 
met vooralsnog wekelijkse diensten zolang dat qua organisatie 
en bezetting volgehouden kan worden.

Op bijna ouderwetse wijze wordt de bijeenkomst afgesloten 
met koffie en thee, deze keer meer groepsgewijs, met vol-
doende afstand onder elkaar. De onderlinge gesprekken zijn er 
niet minder druk en gezellig om. We hebben weer heel wat bij 
te praten!

Arie van der Harst

Het duo Jan en Johan aan het woord

Henk Eshuis wordt bevestigd door Petra

De nieuw bevestigde ambtdragers



WWOORDOORD&D&DAAD    AAD    2021 - 46

Vanuit het Pastoraat
De Kerstmiddag viering
Zoals eerder in de digitale nieuwsbrief is vermeld, kan de 
Kerstmiddag viering die voor 15 december stond gepland, jam-
mer, jammer genoeg, niet doorgaan. Gezien de omstandighe-
den door het Coronavirus vinden kerkenraad en betrokkenen 
bij de voorbereiding van deze viering het risico van deze sa-
menkomst te groot. En vorig jaar kon het ook niet doorgaan…
Nu zijn er ideeën om ergens in het voorjaar wanneer het weer 
verantwoord is, een doordeweekse middagviering in de Knopto-
ren te houden. Een viering met muziek, samen zingen en goede 
woorden, woorden van hoop. En natuurlijk net als bij de kerst-
middag vieringen zal het samenzijn, elkaar zien en spreken dan 
een groot goed zijn.
Ook de beheerder van De Knoptoren, Peter de Koning vroeg 
zich af: “Kan een dergelijke samenkomst niet op een ander 
moment in het jaar worden gehouden als het weer kan, ik zou 
dat zó graag voor de mensen willen doen”.

Contacten tussen gemeenteleden en andere onderlinge con-
tacten in onze dorpen, omzien naar elkaar
We kunnen elkaar zien in de kerk op zondag, bij de inloop op 
maandagmiddag, onder het genot van een kop koffi e op don-
derdagochtend de zondagse orde van dienst kopiëren, bij de 
cantorij, in de kerkenraadsvergadering of andere bijeenkom-
sten… Daarnaast vinden ook (veel) andere onderlinge contac-
ten plaats, een kaartje sturen, via de telefoon, iemand die 
een ander naar de kerkdienst of maandagmiddaginloop brengt, 
een bezoekje bij elkaar, een praatje bij een ontmoeting in het 
dorp, een e-mail. Laten we dat vooral volhouden.
Maar het kan ook zijn dat mensen in deze wintertijd van be-
perkingen door het virus of om welke reden dan ook graag een 
(extra) bezoek of hernieuwd contact zouden willen. Schroom 
niet en neem dan telefonisch contact op met 
Nel van der Schouw, 0413-477914

Samengaan met Johannesgemeente
Bij enkele contacten tussen gemeenteleden is gezegd dat in de 
komende tijd om en om, dus 1 maal per 14 dagen kerkdienst in 
Son en 1 maal per 14 dagen de zondagse kerkdienst in de Jo-
hanneskerk gaat plaatsvinden. Hiertoe zijn zeker geen plan-
nen. In de brief van de kerkenraad aan alle gemeenteleden en 
vrienden van onze gemeente van 1 maart 2021 is benoemd dat 
de verwachting is dat we onze vierplek, dus de kerk in Son nog 
ongeveer 10 jaar open kunnen houden.
Wel gaan er dingen veranderen en willen beide kerkenraden 
stimuleren dat gemeenteleden van beide kerken elkaar leren 
kennen en dat er in de toekomst steeds meer gezamenlijke 
activiteiten zullen komen. Een begin is gemaakt tijdens de 
gemeente contactdagen van afgelopen oktober en met bijeen-
komsten in het kader van Vorming en toerusting zoals te lezen 
in de het boekje “De toekomst begint nu”.
De werkgroep ‘integratie’ denkt na over andere gezamenlijke 
activiteiten en daarbij zal een gezamenlijke kerkdienst aan de 
orde komen. Maar de bedoeling is dat de eerstkomende jaren 
iedere zondag kerkdienst in Son zal zijn.

Kerstmis komt eraan, we wensen u goede dagen toe, zo goed 
als mogelijk is.
Hieronder ziet u een kerstgedicht van Freek de Jonge met een 
kleine toelichting van hemzelf.

De kerngroep pastoraat,

Petra Zweers, Ada Boersma, Alet Versnel en Nel van der Schouw

Kerst-gedicht van Freek de Jonge, op de voorpagina van 
dagblad Trouw 23 december 2017

We trekken Het Verhaal
als ooit de Vlaamse primitieven

niet langer vol verlangen naar ons toe
We kunnen het redelijkerwijze niet meer geloven
Laten de oren hangen naar het consumptieve

Zijn de strekking moe

Daar komt het machteloos besef bij
na elk appèl op het geweten
je doet het toch nooit goed

Wij laten ons door niemand maken
Woorden die ons moeten raken zijn versleten

en zo zakt de moed

We hebben geen behoefte meer aan vragen
waar we geen antwoorden op weten

en nog het minst van alles
zitten we te wachten op een preek

Maar wat blijft er over van een wereld
zonder geloof in goed en beter

Wat moet er worden van ons leven
als de geest ontbreekt?

Blijf Het Verhaal vertellen
De wereld kan niet zonder
en ieder pasgeboren kind
is behalve een mysterie
bewijs van het wonder

dat het leven steeds opnieuw begint.

                  Freek de Jonge

In de genoemde uitgave van Trouw schrijft Freek de Jonge over 
zijn gedicht onder andere het volgende:

“We hebben onze buik vol van verhalen, proef ik, zijn uitleg-
moe. Er is geen behoefte meer aan mysterie. Integendeel, 
daarmee kunnen we niet langer leven. De geest wordt ver-
drongen door materie, geld, consumptie. Het Verhaal wordt 
mensen niet eens meer aangereikt. Zo zakken we langzamer-
hand weg in onze decadentie. 
Een rare tendens, ben ik van mening. Want waarom kunnen we 
wel geloven in de bitcoin, en niet in God? We zouden het ver-
haal moeten benaderen zoals de Vlaamse primitieven deden, 
de naïeven. Elke keer opnieuw kun je er immers met andere 
ogen naar kijken. Ook in deze tijd is Het Verhaal erg symbo-
lisch. Het geen plaats vinden in de herberg, het element van 
de wonderlijke zwangerschap: er zitten allemaal mooie dingen 
aan. Ieder kind kan de redder van de wereld zijn. Dat is een 
hoopvolle boodschap.”
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Contactdagen met Johannesgemeente
Op de zaterdagen 9 en 16 oktober jongstleden hebben er con-
tactdagen plaatsgevonden samen met de Johannesgemeente in 
Eindhoven. Op beide dagen hebben gemeenteleden van beide 
kerken deze kans aangegrepen om eens bij de buren op bezoek 
te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Op 9 oktober begon het programma in Eindhoven waar we gast-
vrij werden onthaald met koffie en vlaai in de ruime hal van de 
Johanneskerk. De deelnemers werden opgedeeld in groepjes 
met zowel mensen uit Eindhoven als uit Sint-Oedenrode/Son en 
Breugel. De gesprekken aan de tafels kwamen meteen goed op 
gang waarna er mogelijkheid bestond om op verschillende pun-
ten in de kerk de activiteiten te bezoeken.

De Johannesgemeente is ontstaan uit het samengaan van de 
‘Morgenster gemeente’ en de ‘Emmaus gemeente’. Er is inder-
tijd besloten de Emmauskerk af te stoten en in het gebouw van 
de Morgenster door te gaan onder de nieuwe naam Johannes-
gemeente. 

De kerk aan de Mercuriuslaan in Eindhoven is 5 jaar geleden 
geheel verbouwd en dat is aan alles te zien in het gebouw. 
Kerkzaal, hal, keuken diverse zaaltjes en de tuin – alles ziet 
er zeer verzorgd en goed onderhouden uit. Het samen (ver)
bouwen aan de nieuwe kerk door de leden van de twee wijk-
gemeentes heeft een enorme impuls gegeven aan de samen-
werking en heeft een band gesmeed die de gemeenteleden van 
beide wijken bij elkaar heeft gebracht.

Bijzondere elementen in de kerk zijn het stiltecentrum en het 
liturgisch centrum. In het stiltecentrum bevindt zich het ge-
dachtenisboek en de fraaie lichtjeshouders die herinneren aan 
iedere overledene in de gemeente. Deze mooie kunstwerkjes 
worden tijdens de gedachteniszondag aan de nabestaanden 
meegegeven.

Er is een speciaal programma voor ouderen genaamd Joachim 
en Anna. Het is een initiatief van een aantal gemeenteleden in 
de Johanneskerk, bedoeld voor senioren die zich tot de activi-
teiten aangetrokken voelen en die graag, buiten de kerkdien-
sten om, elkaar willen ontmoeten.
Een van de activiteiten betrof het visualiseren van het schep-
pingsverhaal waardoor een aantal zeer fraaie schilderijen zijn 
ontstaan, die nu in de kerk in Geldrop hangen. Door de maak-
ster van het schilderij werd een boeiende uitleg gegeven.

Na de lunch begaf zich het hele gezelschap naar de kerk in 
Son, waar de koffie klaar stond. De gesprekken werden hier 
geanimeerd vervolgd. Na een kort welkom door de organisatie 
werden de deelnemers in een korte presentatie van Jan Haan 
door de geschiedenis geleid van onze kerkgemeenschap.

De geschiedenis begon al in de 17e eeuw en via de Knopto-
renkerk in Sint-Oedenrode en de actie ‘Twee huizen voor één 
Heer’ kwamen we terecht in de kerk in Son en Breugel. Na 
deze inleiding werden de deelnemers opgeroepen om in hun 
groepje langs een vijftal bezienswaardigheden in de kerk te 
gaan. De route voerde langs de eerste steen in de halfronde 
zaal, de gedachtenishoek en het liturgisch centrum in de kerk-
zaal, de vitrinekast met de bijbel uit de 17e eeuw voor het 
kerkelijk bureau en de ontvangsthal. Bij iedere plek was een 
informatieblad opgehangen over de verschillende activiteiten 
van onze levende kerkgemeenschap rondom pastoraat, diaco-
nie en eredienst. Dit gaf aanleiding tot boeiende gesprekken en 
uitwisseling van ervaringen. Er zijn veel overeenkomsten maar 
ook verschillen in aanpak en uitvoering. Boeiend!

Op 16 oktober vond hetzelfde programma plaats maar dan in 
omgekeerde volgorde. Deze keer werd de inleiding verzorgd 
door Johan Zwart en de rondleiding en lunch in Son begaf het 
zich naar Eindhoven.

In totaal hebben over beide dagen verspreid ruim 80 men-
sen meegedaan aan deze activiteit. Het was een hele goede 
kennismaking met elkaar als basis voor een toekomstige sa-
menwerking. Deze samenwerking zal zich voorlopig primair 
afspelen op bestuurlijk niveau. We zullen deel kunnen nemen 
aan elkaars programma en elkaar daarover tijdig informeren. 
Kerkdiensten zullen zo lang als mogelijk is wekelijks blijven 
plaatsvinden in Son – zoals we gewend zijn. 
Wel zullen als vervolg op deze kennismaking tussen gemeen-
teleden volgend jaar naar verwachting twee zondagen worden 
uitgekozen waarop we een gezamenlijke kerkdienst zullen 
houden.

Wie nog meer over onze aanstaande partnergemeente wil we-
ten kan terecht op de website van de Johannes gemeente voor 
alle activiteiten:
https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/johannesgemeente

Voor het programma in Son is er een kleine brochure gemaakt. 
Deze brochure voert u langs diverse plekken in de kerk met een 
korte beschrijving van de bezienswaardigheden. De folder is te 
vinden in de lectuurkast in de hal van de kerk.

We willen langs deze weg alle vrijwilligers die hebben geholpen 
op deze dagen heel hartelijk bedanken. Onze dank geldt ook 
voor alle deelnemers die zich allemaal waardige gastheren en – 
gastvrouwen hebben getoond voor onze gasten uit Eindhoven.

Namens de organisatie,
Nel van der Schouw, Poppe Onrust

Foto’s Poppe Onrust
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Diaconie
Het wordt inmiddels een ongemakkelijke routine, er kan nog 
niet gecollecteerd worden en dus kunnen we samen in de dien-
sten niet zichtbaar maken dat we als gemeenschap mee leven 
met mensen ver weg en dichtbij in moeilijke situaties. Geluk-
kig blijft u nog altijd gul overmaken op de rekening van de 
diaconie en hopelijk ook rechtstreeks naar de diverse doelen 
die wekelijks genoemd worden in de dienst en vermeld zijn in 
de orde van dienst en in de nieuwsbrief.

De opbrengsten van de doelen tot en met juni hebben we in 
een eerdere uitgave van Woord&Daad genoemd. Hieronder 
vindt u de doelen met de bijdrages voor zover deze al overge-
maakt konden worden.

Juli € 730,83 (actie vakantietas, Dovenpastoraat,   
   Pritipura, Vluchtelingen in de Knel)

Augustus € 693,33 (Stg Kindia, Stg Jarige Job, Pakistan,   
   Open Theologisch Seminarie,
   Voedselbanken Best en Boxtel, Ervaring  
   die staat)

September € 580,83 (jongeren in Noord-Ghana, Muziek aan   
   bed, Pax, Bogota zonder honger)

Oktober € 495,00 (Israel Rossing Center, Straat pastoraat,  
   kerken in Noord-Kameroen, Defence   
   for Children, Nederlands Bijbelgenoot-  
   schap)

Zoals u ziet worden de maandelijkse bedragen wat lager. Waar-
schijnlijk is dit een gevolg van de coronavermoeidheid die wij 
allemaal ervaren. Daarom een oproep vanuit onze diaconie 
om de collectes niet te vergeten, dichtbij en veraf zijn er veel 
mensen die onze steun hard nodig hebben in deze onzekere 
tijden.
Want ook de armoede neemt in Nederland toe. Veel mensen 
weten nog niet wat ze extra kwijt zullen zijn aan de verhoogde 
energieprijzen, nog even afgezien van de effecten van corona-
pandemie. 

Daarom nog even het rekeningnummer van de Diaconie voor de 
maandelijkse bijdrage:
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148225721 o.v.v. col-
lectes maand  ...........
!! Graag wel even vermelden op de overboeking voor welke 
maand u dit doet. Dit maakt het voor de penningmeester mak-
kelijker om de bedragen op te tellen en te verdelen over de 
collectedoelen!!

Ambtsgroep Diaconie
Carla Poot, Henk Eshuis en Jeannet Venekamp

PS: als Diaconie denken we na over hoe het verder moet met 
de Paasmarkt. Na de verhuizing van Gerard Rothuizen zijn we 
opzoek naar iemand (mensen), die de ‘kar’ wil(-len) trekken. 
Aanmelding kan bij de leden van de Diaconie. 

Inleiding bij Het woord is aan…
In deze rubriek is ditmaal Lieuwe Terpstra aan het woord. 
Ik ontmoette hem laatst in de bibliotheek en we raakten in 
gesprek over vluchtelingenwerk en de rampen die steeds va-
ker - mede door klimaatsveranderingen - in de arme landen 
in de wereld plaatsvinden: droogte, overstromingen, ziekten, 
hongersnood, oorlogen. Hopeloze toestanden! Ik noemde onze 
goedbedoelde collectes en bijdragen aan diverse doelen, 
druppels op een gloeiende plaat (als het geld al goed terecht 
komt).  Hongersnood in Zuid-Madagaskar, een wanhopige vader 
die zijn vijftien (!) kinderen niet te eten kan geven. Zo kwa-
men we te spreken over Lieuwe’s activiteiten als landbouwkun-
dige (na zijn pensioen) in ontwikkelingswerk in de ‘derde we-
reld’. In plaats van eten en geld te sturen is het veel zinvoller 
de mensen te helpen en te leren voor zichzelf te zorgen, hun 
grond beter te bewerken en te beschermen tegen natuurlijke 
en menselijke invloeden. Wij laten hem graag aan het woord 
over de projecten die hij in het kader van PUM-ontwikkelings-
werk heeft uitgevoerd.

Tijdens de startzondagdienst van 12 september nam Lieuwe 
afscheid als voorzitter van de diaconie van onze kerk, waar hij 
totaal 11 jaar actief is geweest (4 jaar als lid, 7 jaar als voor-
zitter) en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan diverse 
projecten zoals Vluchtelingen-in-de-Knel en het Diaconaal 
Centrum ’t Hemeltje in Eindhoven. Van dit inloophuis voor 
thuis- en daklozen was hij oprichter en voorzitter en bij elkaar 
24 jaar vrijwilliger. Zijn persoonlijke missie was mensen te 
helpen, “ideeën omzetten in daden”. En dat heeft hij gedaan, 
dichtbij en veraf. Lieuwe, namens ons allen: hartelijk dank!

Red.

Nieuwe Bijbel Vertaling ‘21
Op Bijbelzondag 31 oktober 2021 heb ik namens het Neder-
lands-Vlaams Bijbelgenootschap tijdens de kerkdienst een bij-
zondere uitgave van de NBV21 aan onze kerk mogen aanbieden 
en meteen ook de lezingen eruit mogen doen. Het is de ver-
beterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 en met 
deze speciale Kerkbijbel wil het NBG haar verbondenheid met 
de kerken uitdrukken.

Zo’n dertig jaar geleden organiseerden diverse kerken samen 
met het NBG een conferentie waarin gezamenlijk de wens voor 
een nieuwe standaardvertaling van de Bijbel werd uitgespro-
ken. Daarmee begon het vertaalproces dat leidde tot de publi-
catie van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004. Daarop volgde een 
grootscheepse ronde van reactie en feedback op basis waarvan 
het NBG gewerkt heeft aan een vernieuwde en verbeterde ver-
sie. Het proces dat dertig jaar geleden startte, is nu voltooid. 
We hopen dat de NBV21 dé Bijbel voor de 21e eeuw zal worden 
en mensen zal helpen de Bijbel te openen en geïnspireerd te 
worden door Gods boodschap van liefde voor de wereld.

Helene Greijdanus–van Dueren den Hollander

‘Het woord is over...’
 
In de vorige Woord&Daad ging het in het artikel ‘Het woord is 
aan’ over ‘Het woord is over’, namelijk twee niet met name 
genoemde mensen. Op bijgaande foto ziet u dat Guus Plevier 
en Fried van de Laar toen aan het woord waren.

De eerste persoon die aan de redactie liet weten over wie het 
ging is Geertje van der Hoeven.

Zij heeft inmiddels de beloofde verrassing ontvangen.

Nel van der Schouw

Guus Plevier en Fried van de Laar
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Het woord is aan...
Ontwikkelingswerk?

In 2012 werd ik na afloop van mijn uitleg bij een maisveld-
demonstratieveld gevraagd door een expert van Project Uit-
zending Manager (PUM) van het ministerie voor buitenlandse 
handel of ik geen ontwikkelingswerk wilde doen. Kennisover-
dracht is als een rode draad door mijn leven gegaan. Ik had 
na de hogere landbouwschool (1973) ook graag de lerarenop-
leiding willen doen. Echter de studieschuld HFL 8400,-- (Een 
tussenwoning koste toen 35000 guldens) was al hoog genoeg 
volgens mijn vader. Dus aan het werk.  

Ik ben op de aanvraag ingegaan en na de keuring in Den 
Haag, aan de slag. 

De eerste missie was in het voorjaar 2014 naar Mongolië. 

Lange vlucht maar via Business class wel comfortabel. Het is 
een heel groot land met veerkracht. Vooral klimatologisch. 
Het vriest min 40 graden en het is warm plus 40 graden. Om 
hier landbouw te bedrijven valt niet mee. Ze waren weer 
zelfstandig na communistisch bewind. De bewoners hebben 
dan weer perspectief. 

Ik heb leiding gegeven aan de arbeidsorganisatie van de 
voorjaarsinzaai op een boerderij van 2500 ha. Bezitters van 
goud, platina en zilver mijnen waren de eigenaars van dit 
landbouwbedrijf.  Dit moest een landbouwpraktijkschool 
worden. Je merkt dan dat de arbeiders moeite hebben om 
zelfstandig te denken en initiatief nemen. Daar gaat een tijd 
overheen. Ze zijn wel blij en dankbaar voor hulp.  

In de zomer ben ik terug geweest naar Mongolië Choibalsan 
tegen de Chinese grens. Was ook een Russische enclave ge-
weest. Hier heb ik 2 prive personen geholpen met het opzet-
ten van melkveebedrijven. Deze 2 privé personen hadden 
studies gedaan in Berlijn (in de DDR-tijd) op kosten van Rus-
sische staat. Melk is in Mongolië het ‘goud’. Klimatologisch is 
het hier iets milder. De verbinding leggen tussen geldschie-
ters en diegene die ondernemer wilden worden was niet 
gemakkelijk. Corruptie/vriendjes politiek speelt ook hier 
een rol. Het is landbouw Nederland 1955.

Er komen regelmatig aanvragen binnen bij het ministerie van 
buitenlandse handel. Het bleek dat ik op een Chinese lijst 
stond van 20 personen die ze graag een aantal dagen wilden 
hebben van kennis en ervaring voor advies plantenteelt.

Dit was een schril contrast met Mongolië. Hier was alles 
strak georganiseerd. Weinig ruimte voor vrije invulling. Ze 
vragen heel veel en willen het advies vertaald hebben in 
beter resultaat. Het land maak reuze schreden. 

In Sierra Leone begon het echte ontwikkelingswerk. Ik heb 
nog nooit zoveel armoede gezien met ebola als het zwaard 
van damocles boven je hoofd. Dan besef je pas hoe goed wij 
het hebben. Ik was met een collega die ook veel over de we-
reld gereisd had. Hij zei dit heb ik nog nooit meegemaakt. 
Door hun smartphone zien ze ook hoe goed wij het hebben. 
Trots armoede waren de mensen vriendelijk en behulpzaam. 
Ze zagen ‘The White man’ wel als geldgever. Ik heb in 4 
coöperaties voorlichting gegeven over rijstteelt. Heel apart 
omdat ik hier geen ervaring mee had.

De opdrachten die binnenkomen zijn heel divers. Dit was 
een specifiek project van de toenmalige minister van buiten-
landse handel. Hier was het doel om een Afrikaanse moslim 
met een bouwonderneming in Mozambique te helpen hoe 
te boeren op een 100 ha groot bedrijf wat van een blanke 
was geweest en waar bomen op stonden. Mijn vertaler was 
een predikant. Ik heb verbinding gelegd met overgebleven 
blanke Engelse boeren. Doel was dat hij van hen kon leren. 
Dit lag erg gevoelig in verband met apartheid. Toch gelukt.

Een Afrikaanse onderneemster in Zimbabwe van 30 jaar 
geholpen hoe ze haar bedrijf (van een ex blanke boer) effec-
tiever en efficiënter kon runnen. Ze had op Harvard gestu-
deerd en was erg betrokken met de mensen van Zimbabwe. 
Mooi bedrijf en zorgde samen met haar vader (computer 
uitvinder) voor het bedrijf.

Ze was ook bezig een kerk te stichten en vroeg mij of ik daar 
ervaring mee heb. De gesprekken en voorlichting zijn divers.
 
Wat je vooral in Afrika tegenkomt:
• Is dat buitenlandse bedrijven/landen de grondstoffen del-
ven en de marge verdeling 20% voor het land en 80 % voor 
buitenlands bedrijf of land. Dan komt er in deze landen 
nooit welvaart en welzijn.
• Door de overwinning op apartheid gedragen de nieuwe 
leiders zich als dictators omringd door militairen. Leven in 
welvaart en anderen hebben armoede. Komen in opstand en 
je hebt net als in Zimbabwe weer oorlog. Ik zag de huidige 
oorlog aankomen. 
• De ambitieuzen wagen de overtocht via water of wat im-
mer. Hen wordt verschrikkelijk veel beloofd voor grote be-
dragen en verteld dat het simpel is.

Lieuwe Terpstra
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Mondtjesmaat
OP VLEUGELS

Op 12 september jl. werd in de Utrechtse Domkerk een ju-
bileumsymposium gehouden ter gelegenheid van Sytse de 
Vries’ vijfenzeventigste verjaardag, die overigens een jaar 
eerder viel. Als titel was “Op vleugels” gekozen.

Omdat er op die dag festiviteiten in onze kerk waren, ver-
zocht de kerkenraad mij om de gemeente te vertegenwoor-
digen, wat ik met graagte deed. 
Sytze de Vries is geen onbekende in onze kerkgemeenschap, 
omdat hij zo mogelijk één keer per jaar temidden van ons 
voorgaat. Zijn Bijbelse Theologie spreekt velen aan en door 
het jaar worden in onze gemeente veel van zijn liederen 
gezongen, omdat hij het geloofsgeheim in aansprekende 
woorden weet te vertolken. In onze moderniteit wordt door 
buitenkerkelijken meewarig naar kerkmensen gekeken, 
alsof ze niet goed bij hun hoofd zijn en het ware (doch m.i. 
koude) licht nog niet hebben aanschouwd. Laten we maar 
eerlijk zijn: vele eerdere liederen, hoe geliefd die ons ook 
zijn spreken vaak een taal die we zelf nog amper beheersen. 
Op de een of andere manier brengt dichter-theoloog Sytze 
de Vries met zijn liederen ons aarzelend geloven toch hel-
derder in vorm, vooral als zijn woorden ook nog gesteund 
worden door een aansprekende melodie. Het is dus van 
enorm belang om hem dat -in grote dank- duidelijk te ma-
ken.  Daartoe dient zo’n symposium.  

Geweldig dat het symposium in de Domkerk plaats vond, 
want waar klinkt het kerklied beter dan daar? Vallen in onze 
kerkgebouwen de liederen en de kerkmuziek spoedig hele-
maal stil, in de Dom zingt de ruimte nog even door en dat is 
buitengewoon heerlijk! 
Natuurlijk wordt er op een symposium gesproken, ook toén, 
maar het gesprokene ontsproot steeds uit een van Sytze’s 
liederen, die daarom ook gezongen werden. Ik noem de 
sprekers: Prof. Dr. Peter Nissen, “de Naam van ons verlan-
gen” (n.a.v. Liedboek 791), Dr. Lydia Vroegindeweij, “Troos-
tend erfgoed” (n.a.v. 
Liedboek 905), Prof. 
Dr. Ansgar Franz, “Die 
Tradition für die Ge-
genwart erschlieszen” 
(n.a.v. een aantal van 
Sytze’s vertaalde lie-
deren in het Duits) en 
drs. Sebastiaan ’t Hart 
(organist),“Om zingend 
te vertalen”  (n.a.v. 
-natuurlijk- LB 657): 
over het taaleigen in 
de liederen van Sytze 
de Vries. Tenslotte was 
er een slotwoord van 
de jubilaris.
Het was een indruk-
wekkende middag, 
omdat de aanwezigen 
steeds na gesproken 
woorden konden uit-
blazen in een prachtig 
lied. 

Over één lied (zie kader) wil ik tenslotte iets opmerken. 
Het was me jaren daarvoor door Sytze al aangereikt bij een 
lezing in de Dom. U moet het eigenlijk eerst eens langzaam 
lezen. 
Het wonderbaarlijke van dit lied is, dat het in eerste in-
stantie een liefdesgedicht is. Zelf zei de dichter: “Ik zie 
er een gezicht bij”. Toen ik dit gedicht voor het eerst las 
dacht ik: tsjonge, het zal maar tegen je gezegd worden!  Er 
bestaat natuurlijk veel liefdeslyriek, maar zo to the point 
en zo diepgravend: zo ik heb het zelden gehoord. Sytze 
heeft deze woorden in zijn jonge jaren geschreven; toen 
bleek hij al een meester-woordkunstenaar in de taal. En 
dat een verliefde kan zeggen: “ik ontvang mijn vrijheid uit 
jouw handen”, deze ervaring is tegengesteld aan wat velen 
ervaren, nl dat je in de beperking komt en je vrijheid bent 
kwijtgeraakt. Ware liefde schept dus ruimte! Ik mag er zijn. 
De geliefde is door de liefde ontdekt. 

De monniken van de abdij Maria Toevlucht zagen niet het 
gezicht dat Sytze ziet, maar tot veler verbazing zagen zij 
het gezicht van God: ”Dat ik de naam mag zijn van jouw 
verlangen”, dat God een minnaar is, dat je van boven be-
mind bent. Dat is mystiek. 
Ze hebben er een gregoriaans-achtige melodie bij gemaakt 
en zingen het nu in hun officies. Ik zou er graag eens bij 
zijn.

Het gelaat van de geliefde en het gelaat van God. Die beide 
vallen samen, zegt Levinas. God zien in het gelaat van de 
Ander (= de medemens), zo bedoelde Sytze het toen niet, 
maar de monniken van Zundert zagen God zelf als die Ander, 
naar wie zij een leven lang op zoek zijn. Wonderbaarlijk. 
Het lied staat in de nieuwe liedbundel van Sytze de Vries, 
“Op vleugels”, uitgeverij Skandalon, € 29.50. 
De teksten zijn ook uitermate geschikt voor meditatie thuis.
Wij hopen nog lang bemoedigd te worden bij het zingen van 
zijn prachtige liederen. 

Chris Mondt 
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Kerkdiensten

Familieberichten

Uit de Gemeente

  UITZENDING DIENSTEN VIA INTERNET

Diensten in Son worden uitgezonden via het Internet:
www.kerkomroep.nl en kunnen desgewenst ook later worden beluisterd

OVERLEDEN

Laten wij meeleven met de nabestaanden en hen dragen in onze gebeden.

Afscheid van Fred Isarin
De redactie van Woord&Daad heeft een goede collega verloren. 
Op 18 oktober overleed Fred na een kort ziekbed. In het num-
mer van 16 maart jl. had Arie nog een stukje over Freds acti-
viteiten als hoofd van de bezorging van ons blad geschreven. 
Meer dan 20 jaar had hij zich trouw van deze taak gekweten, 
eerst nog samen met de Petrus’ Banden parochie. Hij deed dit 
altijd met veel plezier. Het laatste halfjaar ging het allengs 
moeilijker. Zijn geheugen begon hem in de steek te laten. Hij 
kon moeilijk accepteren dat hij niet meer auto kon rijden en 
afhankelijk werd van de hulp van anderen. Uiteindelijk moest 
hij bij de bezorging van het laatste nummer van Woord&Daad 
verstek laten gaan.

Zijn toestand ging de laatste weken snel achteruit. Enige 
dames van onze kerk en vooral z’n goede buurvrouw Gerda 
Ural bekommerden zich over hem en zorgden voor medische 
bijstand. Op 18 oktober is Fred overleden. Op 25 oktober vond 
onder grote belangstelling zijn uitvaartdienst plaats, geleid 
door Petra Zweers. Na de dienst werd hij naar zijn laatste rust-
plaats op Wolfswinkel begeleid, waar hij naast zijn geliefde - in 
2016 overleden - echtgenote Hermina werd begraven.
Wij - redactie - en leden van onze gemeente zullen Fred in 
dank herinneren.

Red.

Kerstpakkettenactie 2021
In Son en Breugel gaat de 
kerstpakkettenactie van de 
gezamenlijke kerken weer 
van start! Mogen wij ook dit 
jaar weer op u rekenen?

Er zijn in onze gemeente nog 
steeds mensen, die moeite 
hebben om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Voor deze 
mensen is de actie bedoeld.
Wilt u ook uw steentje bij-
dragen en iemand anders een 
plezier doen?

Hoe werkt het?
U kunt uw kerstpakket of losse producten afgeven bij de pro-
testantse kerk. 
Denk bijv. aan koffie, thee, vruchten op sap, bonbons, blikken 
soep, lekkers voor kinderen. Of zomaar iets extra’s. Wat zou u 
zelf graag in een kerstpakket vinden?
Let u wel op de uiterste houdbaarheidsdatum! Producten die 
over deze datum zijn worden niet in de pakketten geplaatst.

De vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Son en Breugel 
zorgen er voor dat uw gift terecht komt bij diegenen die dat 
goed kunnen gebruiken. 
De pakketten worden met veel zorg samengesteld en er wordt 
gelet op de samenstelling van het betreffende gezin. 
Uw financiële gift wordt zeker ook gewaardeerd, zodat er iets 
extra’s kan worden gekocht als aanvulling op de ingeleverde 
artikelen. U kunt deze storten op onze bankrekening o.v.v.   
kerstpakkettenactie gezamenlijke kerken:
 NL 88 INGB 0003757089 t.n.v. H. van Rooij

Waar kunt u terecht?
Tot en met 23 december kunt u uw pakketten of financiële gift 
afgeven bij de protestantse kerk aan de Zandstraat 26 in Son. 
Openingstijden: 
 • 13 tot en met 18 december van 10.00-12.00 uur 
 • 20 tot en met 22 december van 9:30-16:00 
 • 23 december van 9:30-12:00

Hartelijk dank!
De gezamenlijke kerken van Son en Breugel

19 december 10.00 uur: Ds. G. Baerends
24 december 21.00 uur: Mw. P. Zweers, Kerstavond
  (alleen te volgen via internet)

25 december 10.00 uur: Ochtendgebed, 1e Kerstdag
26 december 10.00 uur: Geen dienst, 2e Kerstdag 
02 januari 10.00 uur: Ds. R. Wijkhuizen
09 januari 10.00 uur: Ds. G. Baerends, Nieuwjaarsdienst
16 januari 10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen
23 januari 10.00 uur: Mw. P. Zweers
30 januari 10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen
06 februari 10.00 uur: Carrouseldienst (voorganger n.n.b.)
13 februari 10.00 uur: Mw. P. Zweers, carrouseldienst
20 febuari 10.00 uur: Carrouseldienst (voorganger n.n.b.)
27 februari 10.00 uur: Ds. G. Baerends
06 maart 10.00 uur: Ds. W. v.d. Wouw, 1e zondag 40 dagentijd
13 maart 10.00 uur: Ds. G. Baerends, 2e zondag 40 dagentijd
20 maart 10.00 uur: Mw. P. Zweers, 3e zondag 40 dagentijd
27 maart 10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen,
  4e zondag 40 dagentijd

03 april 10.00 uur: Mw. Ds. B. van Litsenburg,
  5e zondag 40 dagentijd

10 april 10.00 uur: Ds. G. Baerends, 5e zondag 40 dagentijd
14 april 20.00 uur: Mw. P. Zweers, Witte Donderdag 
15 april 20.00 uur: Mw. P. Zweers, Goede Vrijdag
16 april 21.00 uur: Mw. P. Zweers, Paaswake
17 april 10.00 uur: Mw. P. Zweers, Pasen

Alle bovenstaande diensten zullen in de kerk aan de Zandstraat in 
Son worden gehouden, behalve 3 diensten rondom Pasen, t.w. Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake. Deze diensten zullen 
plaatsvinden in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode.

Aan de kerkdiensten kunnen op dit moment max. 32 personen 
deelnemen. U kunt zich opgeven bij Nel van der Schouw:
Tel. 0413–477 914 of nelvanderschouw@kpnmail.nl

N.B.
Houdt u ook de Nieuwsbrief in de gaten voor meer info en eventuele 
wijzigingen.

22 augustus Mw. A.M. Postma-van der Hout, 80 jaar. 
 Anemoonstraat 64, 5691SZ Son en Breugel 
17 september Mw. J.G. van der Lugt, 86 jaar. 
 Anemoonstraat 8, 5691SZ Son en Breugel 
02 oktober Dhr. D. Tamminga, 82 jaar. 
 Betuwepad 16, 5691LN Son en Breugel 
18 oktober Dhr. F.W.A. Isarin, 78 jaar. 
 Scheldelaan 12, 5691HR Son en Breugel

BEDANKT

Voor uw belangstelling en medeleven bij het afscheid van 
Fred Isarin willen wij u allen van harte bedanken

Familie Isarin

Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen voor mijn 
90ste verjaardag.

Mick Langerak



KERKGEBOUWEN
Kerk van de Eenheid in Christus, Zandstraat 26, Son, tel. 0499-477757.
Beheerder: dhr. P. Greijdanus, tel. 06-19546912.
Knoptorenkerk, Kerkdijk 8, St.-Oedenrode, tel. 0413-479067.
Contactpersoon voor gebruik of verhuur: dhr. P. de Koning,
Stichting ‘Knoptorenkerk’, tel. 06-23916912.

KERKELIJK WERKER
Mw. P. Zweers,
tel. 06 587 744 50
e-mail: kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag. 

COÖRDINATOR KERKDIENSTEN
Mw. R. van der Lugt, tel. 0499-474227, e-mail: lugt.kerk@kpnmail.nl

KERKELIJK BUREAU
Postadres: Postbus 197, 5690 AD Son.

KERKENRAAD
Scriba: dhr. A. F. Vink,
tel. 06 239 565 20, e-mail: scribaat@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

AMBTSGROEP BEHEER
Secretariaat: Postbus 197, 5690 AD Son.
– De kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt naar bankrekening
 NL78 ABNA 0482 3701 65 t.n.v. de Protestantse Gemeente te
 St.-Oedenrode, Son en Breugel.
– Rekeningen kunnen worden gestuurd naar de penningmeester via het
 kerkelijk bureau.
– Wijzigingen in persoonsgegevens in verband met geboorte, huwelijk,
 overlijden of verhuizing s.v.p. doorgeven aan de ledenadministratie via  
 het kerkelijk bureau. Een geboortekaartje of verhuisbericht
 is voldoende.

DIACONIE
Secretariaat: Postbus 197, 5690 AD Son.
Bankrekening: NL45 RABO 0148 2257 21 t.n.v. Diaconie van de Protes-
tantse Gemeente, St.-Oedenrode, Son en Breugel.

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Bankrekening: NL45 RABO 0148 2257 21 o.v.v. Werkgroep ZWO te Son.

FAMILIEBERICHTEN
Voor plaatsing in dit blad op te geven aan dhr. T. Waanders, Hoogenberg 5,
5691 DN Son, tel. 0499-472721, of door toezending van geboortekaartje,
huwelijksaankondiging of rouwannonce.

HULPGROEP ‘OMMEKAAR’ ST.-OEDENRODE
Verricht hand- en spandiensten. Telefonisch te bereiken:
maandag van 09.30-10.30 uur, tel. 0413-472066 (b.g.g. 0413-474765) en
donderdag van 12.30-13.30 uur, tel. 0413-474765 (b.g.g. 0413-472066).

WEBSITE GEMEENTE
www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

INTERKERKELIJK DIACONAAL OVERLEG
Mw. Chr. Drubbel, e-mail: christiannedrubbel@gmail.com

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT
Bereikbaar via het CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel, op werkdagen 
van 9.00-13.00 uur (telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur, tel. 0499-491470).
Of via e-mail: vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl

ARM-IN-ARM GROEP
Mw. D. van den Nieuwenhuijzen, tel. 0499-475697.

Wegwijzer


