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Dorpskerken

B

innenkort is het Kerst. Dan vieren we de geboorte van
het kerstkind. Het kind dat opgroeide in wijsheid,
het kind dat zich geliefd wist door zijn Vader in de
hemel. Het kind dat geïnspireerd werd door de thora en de
profeten - dat als geen ander wist hóe hij moest leven. Hij
ging naar de mensen toe. Hij vroeg wat ze nodig hadden.
Hij was met de mensen onderweg en altijd gericht op het
leven en vrijheid. Hij gaf blinden het zicht terug, hij gaf
doven het gesprek terug, hij wees verlamden de weg. Hij
had oog voor de onaanzienlijken. Kortom, het kind dat ons
heeft laten zien hoe de thora - de richtlijn van God voor
het leven - geleefd moet worden. Het licht in het duister.
Ons voorbeeld, zodat wij door hem geïnspireerd, ook kunnen bouwen aan het koninkrijk van God dat hem voor ogen
stond.
In november was ik uitgenodigd voor een conferentie in
Engeland over dorpskerken. Onze kerk lijdt aan
een dreigend tekort aan
mensen, aan vergrijzing
en ontgroening. En dat
in een volstrekt ontkerkelijkte samenleving.
We hebben de angst dat
het tij niet te keren is,
dat de kerken hun laatste levensfase in gaan.
Die angst heb ik ook.
En toch was daar dus
die conferentie, met
zo’n vijfentwintig Engelse mensen die zich
ook zorgen maakten
over het voortbestaan
van hun kerk. We deelden met elkaar dezelfde zorgen en
alleen dat was al heel bijzonder. We zijn hier in Son, in
Nederland, niet alleen.
Er waren kerkgemeenten die toch een bijzondere plek innamen in het Engelse landschap. Ze zetten hun deuren open
zodat mensen de kerk in konden, en zij zelf naar buiten om
daar aan de slag te gaan, door mensen te bezoeken die het

Van de redactie
Het vierde en laatste nummer van
de zevenenveertigste jaargang van
Woord&Daad ligt voor u. Het laat zien,
dat we eigenlijk leven volgens drie ‘kalenders’.
Het ‘gewone’ jaar 2019 loopt op z’n
einde, het ‘kerkelijk’ jaar is juist begonnen, vol verwachting, met de eerste
Advent, het ‘schooljaar’, het jaar waarin
we ‘werken’, noem het ‘geloven’, tussen
de ‘grote vakanties’, is in volle gang.
En dat laatste is in dit nummer dominant: we zijn volop bezig! Lees, en overtuig uzelf daarvan. Het stemt ons vrolijk,
en motiveert ons door te gaan!
Recent spraken voorzitters Jan en Johan
met Arie over de voortgang van dit blad,
en Arie gaf, ook namens mij, te kennen
dat wij daarmee door zouden gaan tot
bv. een fusie met Eindhoven, als een
nieuw moment van bezinning daaromtrent.
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nodig hadden. In toeristische gebieden hielden ze erediensten en vieringen op plaatsen waar mensen zijn. Ze hielden
bid-sessies zodat mensen die niet naar de kerk konden komen, zich toch verbonden wisten met de gemeenschap. Er
is veel mogelijk en er is veel te doen als je over de muren
van de kerk kijkt.
Ik heb naar een aantal sprekers en deelnemers geluisterd.
Ik vond het erg inspirerend, maar het is moeilijk een samenvatting te geven van wat ik heb gehoord. Misschien
komt het hier op neer: we hebben geen kerk, maar we zijn
een kerk. Het gaat niet om het gebouw of de organisatie,
het gaat om dat koninkrijk dat gebouwd moet worden.
De kerk als organisatie wordt steeds kleiner; dat is inmiddels wel doorgedrongen. Dat biedt ook een kans omdat we
in de kerken met elkaar moeten nadenken over wát ons
kerk maakt. Wat moet behouden blijven voor de toekomst?
En wat kunnen we wel
missen? Het gesprek
over het wezenlijke van
kerk-zijn krijgt in onze
tijd meer aandacht. Het
mooie daarbij is dat
kerkmuren niet zo stevig blijken als gedacht.
Dat tegenstellingen
overwonnen kunnen
worden. Dat het gesprek
weer op gang komt tussen geloofsrichtingen
die elkaar jaren geleden
kwijt zijn geraakt. Je
mag geloven wat je wil,
maar het is niet meer
zo bepalend. Het gaat
er om waar je kracht en moed uit put om te leven, om door
te gaan. Het gaat er om wat je doet voor de mensen om je
heen. Zo kun je voor anderen van betekenis zijn en kun je
het licht zijn in iemands leven.
Net als dat kind in de kribbe.
Petra Zweers,
kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

Alle respect voor allen die telkens weer
bijdragen leveren aan de inhoud van
Woord&Daad, dat moet gezegd.
Op de voorkant van dit nummer een afbeelding van een schilderij uit 1566 van
Pieter Brueghel de Oude, voorstellend de
volkstelling in Bethlehem, zoals beschreven in het Lucas evangelie. Of het wel
eens sneeuwt in Bethlehem, weet ik eigenlijk niet. Misschien heeft de schilder
ook gedacht dat het op een wonder meer
of minder niet aankomt.
Zelf ben ik wat in de war door al die
verschillende ‘jaren’. Een beetje somber,
zo tegen het eind van 2019…. En toch
morgen de adventsring maken en ophangen….
Piet H.O.
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De redactie van
Woord&Daad wenst haar
lezers, schrijvers en bezorgers
gezegende kerstdagen en een
gezond, inspirerend 2020

Uit de kerkenraad
Begroting 2020
In haar vergadering van 18 november
heeft de kerkenraad de begroting voor
2020 zoals die wordt voorgelegd aan de
classis Noord-Brabant- Limburg besproken en geaccordeerd. Voor u is een samenvatting gepubliceerd op de publicatieborden in de kerk. Bij de mensen van
de Ambtsgroep Beheer kunt u toelichting
vragen en inzage in de complete begroting krijgen.
Graag geef ik u ook hier enige toelichting. De begroting van 2020 is vooral
bepaald door de niet zo rooskleurige
financiële situatie waarin we verkeren en
door het in de toekomst op samenwerken/samengaan gericht beleid waarvoor
we gekozen hebben.
De inkomsten lopen zoals verwacht terug en zijn net als in voorgaande jaren
onvoldoende om de uitgaven te dekken.
Verwachte inkomsten ca. € 80.000, verwachte uitgaven ca. € 100.000! Dit is
niet nieuw en de kerkenraad is er zich
van bewust dat we zullen interen op ons
vermogen. Maatregelen die we nemen

om dat interen geleidelijk en gecontroleerd te laten verlopen zijn:
- Aanstellen van een kerkelijk werker
en het fonds predikantsplaats pas inzetten in een samenwerkingsverband,
- Het onderhoud van het kerkgebouw
aan de Zandstraat uiterst pragmatisch
uitvoeren en het beschikbare fonds
ook gebruiken voor verbetering van
de gebruiksmogelijkheden,
- Het aantal zondagen verminderen dat
we de Knoptorenkerk huren.
Met dit beleid zien we voldoende mogelijkheden om nog 10 jaar als eigen gemeente te kunnen blijven functioneren,
inclusief het eigen gebouw voor onze
vieringen en activiteiten, ook al maken
we mogelijk eerder organisatorisch deel
uit van een groter verband.
Bij de actie Kerkbalans van 2020 hopen
we dat u naar vermogen zult bijdragen
om zo samen met wat we aan reserves
hebben het functioneren als gemeente
mogelijk te maken.
Johan Zwart

Actie Kerkbalans 2020
Eind 2019 verloopt een aantal overeenkomsten van leden die voor een periode
van 5 jaar een bijdrage hebben toegezegd. Ambtsgroep Beheer zal betreffende
personen informeren door een aanvullende brief toe te voegen in de envelop
die wordt bezorgd/verzonden bij de
Actie Kerkbalans.
Mocht u ook willen overgaan tot een
vastgelegde toezegging met een ruimere
aftrekmogelijkheid voor de inkomstenbelasting dan kunt u contact opnemen met
een van de leden van onze ambtsgroep.
Wij zorgen dan voor een spoedige afwikkeling.
Ambtsgroep Beheer,

Johan Zwart

Voortgang gesprekken van onze gemeente met Eindhoven
Het is belangrijk te vermelden dat de
gesprekken met de Johanneskerk in Eindhoven verkennend van aard zijn. Er zijn
nog geen besluiten genomen. Het doel
van deze fase is vast te stellen of we
met elkaar verdere stappen willen nemen. Voor alle duidelijkheid wil ik nogmaals zeggen dat we in eerste instantie
een bestuurlijk probleem willen oplossen
en dat we nog een flink aantal jaren in
onze eigen kerkgebouwen bij elkaar zullen komen (zie hierover ook het artikel
over de Knoptoren en de begroting van
Johan Zwart).
De verkenning bestaat uit kennismakingsgesprekken van onze ambtsgroepen met
vergelijkbare groepen van de Johanneskerk. Tot nu toe verlopen die gesprekken
heel plezierig, er is veel herkenning.
Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen
beide gemeenten, maar de sfeer en de
cultuur vertonen veel overeenkomsten.
In februari/maart 2020 verwachten we

de rapportage van de groepen. We hebben drie vragen aan de (ambts)groepen
gesteld.
Welke taken willen we de komende jaren
blijven doen in onze eigen gemeente,
Wat hebben we daarvoor nodig vanuit onze
eigen gemeente en vanuit Eindhoven,
Wat stoten we af of brengen we, als dat
kan, onder in de samenwerking met de
Johanneskerk.
We nemen zo veel tijd als nodig is om
deze verkenning goed te doen. We hebben dan voldoende tijd om terug te
koppelen en feedback te krijgen vanuit
beide gemeenten. Besluiten over volgende stappen worden pas genomen
nadat de gemeenschappen in Sint-Oedenrode, Son en Breugel en in Eindhoven
geraadpleegd zijn.
In dit verkennen van elkaar past ook de
vrijwilligers dag op 18 april 2020. Zie het
artikel over de vrijwilligersdag.
Jan Haan

Ontmoetingsdag vrijwilligers van onze kerk en de Johanneskerk
Evenals onze (ambts)groepen dat onderling doen kan iedereen die dat wil kennis maken met gemeenteleden uit de
Johanneskerk. Daarvoor nodigen we alle
vrijwilligers uit.
En als je toevallig even geen taak uitvoert ben je ook van harte welkom. We
verwachten veel mensen, want in beide
kerken zijn heel veel mensen actief. Voor
bestuurstaken wordt het steeds moeilijker gemeenteleden te vinden, maar als
het om andere taken gaat zijn er veel
vrijwilligers.

Hoe de dag er uit gaat zien weten we
op dit moment nog niet, maar we gaan
ervan uit dat er een grote opkomst uit
beide kerken zal zijn. We zullen de
komende maanden de vrijwilligers dag
‘warm’ houden en u informeren over de
concretisering van de dag. Belangrijk is
dat u hem vast in uw agenda kunt zetten: 18 april 2020.
Jan Haan
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Van de kerkelijk werker
In het najaar gaan alle activiteiten weer
van start, vandaar dat we aan het begin
van het kerkelijk seizoen in september
een startzondag hebben. Het was een
mooi begin op 8 september, de cantorij
zong in de dienst, de gemeente werd
geïnformeerd over de contacten met de
Johannesgemeente in Eindhoven, en er
was een heerlijke en gezellige lunch.
Mooi om dat met elkaar tot stand te
brengen.
We hebben met de contactpersonen (pastoraat) een bijeenkomst gehad waarin we met elkaar spraken over het bezoekwerk. Wat bijzonder dat zoveel contactpersonen al jarenlang
bij gemeenteleden op bezoek gaan. Wat een trouw en verbondenheid.
Inmiddels heb ik bij de meeste contactpersonen een kennismakingsbezoek gebracht, en weten ze me te vinden. Zij stellen
me op de hoogte wanneer het nodig of gewenst is dat ik bij
gemeenteleden op bezoek ga.
Ondertussen denken we met de kerngroep pastoraat na over
andere vormen van pastorale zorg - ontmoetingen rond een
thema of per wijk.
We zijn bezig om een gedenkhoek in te richten in de kerk; het
is even zoeken naar een geschikte plek. Daar komt een boek te
liggen waarin de namen staan vermeld van alle gemeenteleden
die in de afgelopen tien jaar zijn overleden, en waarin de overledenen worden bijgeschreven.

Voorafgaand aan gedachteniszondag was de kerk drie dagen geopend. Het was voor ieder die dat wilde mogelijk om de naam
van een geliefde overledene op te schrijven en een kaarsje op
te steken. Het was fijn dat er ook gebruik van werd gemaakt
en dat er mooie gesprekken op gang kwamen. Op 3 november
herdachten we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar
zijn overleden. Het is een mooie manier om de namen nog een
keer te noemen. Herdenken, rouwen, omgaan met het verlies
heeft in onze samenleving weinig aandacht maar rond begin
november mag het er zijn. We willen voor volgend jaar kijken
wat we als kerk daarbij in de dorpen kunnen betekenen.
Er zijn al drie bijeenkomsten geweest rond het thema ‘Hoop
doet van zich spreken’ waarin wij samenwerken met de PG
Eindhoven. Houd u de nieuwsbrief in de gaten en er zijn ook
programmaboekjes beschikbaar.
In november ben ik een week naar Engeland geweest met
de projectleider dorpskerken, Jacobine Gelderloos, en twee
dorpskerkenambassadeurs. Het onderwerp was hoe je kerk
kunt zijn in het dorp, ook als je een kleine kerk bent. Het is
echt een thema dat veel aandacht heeft (zie ook het hoofdartikel).
En dan nog dit. Vanwege een verschuiving in mijn werkzaamheden buiten mijn functie als kerkelijk werker, ga ik vanaf januari werken op maandag, dinsdag en woensdag. Het inloopuur
op donderdag komt daarmee te vervallen.
Petra Zweers,
kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

Minder kerkdiensten in de Knoptoren
Herinnert u zich nog het gemeenteberaad in
de Knoptorenkerk van mei 2008 waarin we dat
pijnlijke maar toch dappere besluit namen de
Knoptorenkerk over te dragen aan een stichting? Met dat besluit werd erkend dat we met
een steeds kleiner wordend aantal kerkgangers
en bijdragende leden ons qua kosten geen
twee kerkgebouwen konden veroorloven. We
hadden destijds het plan om voor vier jaar de
ene week in Sint-Oedenrode te kerken en de
andere week in Son en Breugel. Die vier jaar
zijn al lang voorbij en inmiddels hebben we nu
al tien jaar de Knoptorenkerk tweewekelijks
in gebruik! Spijtig genoeg zijn we echter nu
op een punt gekomen dat de huurlasten (te)
zwaar meewegen in onze uitgaven.

Om het tekort op de begroting te verlagen
heeft de kerkenraad op voorstel van de
ambtsgroep beheer besloten om met ingang
van september 2020 het aantal keren dat we
gebruik maken van de Knoptorenkerk In SintOedenrode te verminderen.
Van het nu gebruikelijk systeem van een
dienst de ene week Son en de andere week
Sint-Oedenrode gaan we naar een systeem
waarin we één keer per maand de kerk in SintOedenrode huren. De andere zondagen van de
maand komen we bij elkaar in de kerk aan de
Zandstraat.
We blijven de Knoptorenkerk ook gebruiken
voor de vieringen in de stille week, de kerstviering voor ouderen en voor de kerstochtenddienst.
Johan Zwart

Door bewust om te gaan met structurele kosten (zoals huurkosten) kunnen we naar verwachting de komende tien jaar financieel zelfstandig blijven dankzij uw jaarlijkse vrijwillige
bijdragen en door het inzetten van de reserves
die in de loop der jaren zijn opgebouwd.

Beëindiging uitzending van de kerkdiensten in Son via de kabel
De gemeenteleden in Son en Breugel kunnen al een geruim
aantal jaren de kerkdiensten die gehouden worden in de kerk
in Son thuis beluisteren via de kabel in Son en Breugel en via
internet. Aan de uitzendingen via internet gaat niets veranderen. Wat wel anders wordt is dat per eind van het jaar 2019 de
uitzendingen via de kabel beëindigd zullen worden.
De beheerder van het kabelnet in Son en Breugel heeft ons
namelijk verzocht om het kanaal op de kabel waarop we uitzenden ter beschikking te stellen voor andere lokale omroepen. We vonden dat een billijk verzoek immers wij gebruiken
dat radiokanaal maar 1 uur per twee weken en hebben weinig
luisteraars. Een lokale omroep kan op dat kanaal vaker en langduriger uitzenden en zal meer mensen bereiken.
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Zoals hiervoor aangegeven blijft de mogelijkheid om de kerkdiensten in Son te volgen op internet gewoon bestaan.
Mocht u die luisteraar in Son en Breugel zijn die tot nu toe
alleen via de kabel naar de diensten luistert en heeft u niet de
mogelijkheid om via internet te luisteren, laat dat dan even
weten aan Ada Boersma (tel. 473870). Zij geeft dit door aan de
Ambtsgroep Beheer die daarop samen met u aan een passende
oplossing gaat werken.
Ambtsgroep Beheer,
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Johan Zwart

Diaconie
Graag willen we als Diaconie en ZWO, u een keer vertellen
wat we in het jaar al zo doen. Begin van het jaar was er de
financiële actie voor de Diaconie, de sobermaaltijden en de
Paasmarkt. Na de zomer was er de actie (benefietdiner) voor
het team dat naar Lesbos ging. En dan hebben we het nog
niet gehad over de wekelijkse collectes, de avondmaalsvieringen, het inzamelen van etenswaren voor de Voedselbanken,
de deelnames aan Adviesraad Sociaal Domein, IDO en Clip. Er
gebeurt heel wat, en veel is niet altijd zichtbaar voor de gemeenteleden.
Voor al deze zaken is de Diaconie verantwoordelijk. Dus voor
welke organisaties we collecteren, voor het wegbrengen van de
spullen naar de Voedselbank. De diaconie is ook verantwoordelijk voor het avondmaal (brood en wijn), maar ook wie er meewerken in deze vieringen.
Een ander belangrijk punt is ook: wat doen we met uw gelden?
De collectes die we houden, worden direct overgemaakt naar
de betreffende organisaties. Een deel is belegd in aandelen Oikokredit. Met deze gelden kan Oikocredit micro-financieringen
geven die ten goede komen aan mensen in onze wereld.
Als kerkelijke gemeente zijn we ook afspraken en toezeggingen
aangegaan zoals met haar Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje en

Vluchtelingen in de Knel. Ieder jaar ontvangen zij een vaste
bijdrage van ons, die deels gevoed wordt door de paasmarkt.
We willen deze toezeggingen kunnen blijven garanderen. Vandaar dat we gelden reserveren om dit voor 5 jaar te kunnen
doen. De toezeggingen naar ’t Hemeltje en Vluchtelingen in de
Knel zijn wel verhoogd vanaf 2019.
Daarnaast hebben we besloten om ons vermogen in 5 jaar
te verminderen. Hierbij hebben we gekeken naar de doelen
waarvoor we collecteren We hebben besloten om een 9-tal
lokale en regionale doelen (zoals bijv. de SteenUijl, St. Kindia, St. Bogota zonder honger, Bijna Thuis huis Madelief, actie
Kerstpakketten) naast de collecte, ook nog een vast bedrag te
schenken. Ditzelfde hebben we gedaan voor een aantal (inter)
nationale doelen. Op deze manier teren we de komende 5 jaar
in op het vermogen, maar willen we ook onze afspraken na
kunnen komen.
We hopen u hiermee geïnformeerd te hebben wat we doen als
Diaconie. Mocht u nadere informatie willen dan kunt u de diakenen hierop aanspreken.
Ambtsgroep Diaconie,
Lieuwe Terpstra, Carla Poot en Jeannet Venekamp

Vorming en toerusting
1. Jaarthema 2019-2020: ‘Hoop doet van zich spreken’
Bijeenkomst 4: ‘De rechtvaardige samenleving’.
Woensdag 29 januari 2020, 20.00 uur.
Johanneskerk, Mercuriuslaan 18 te Eindhoven.
Talkshow-achtig. Gast: Renate Richters, wethouder van
jeugd, zorg en welzijn, armoede en inburgering in Eindhoven. Ze wordt geïnterviewd door Kirsten Wuijster en Petra
Zweers. Daarna discussie.
Bijeenkomst 5: ’Kerk en geloof in de publieke ruimte’.
Dinsdag 21 april 2020, 20.00 uur. Kerk te Son.
Inleiders Petra Zweers en Leo Steinhauzer.
Slotactiviteit: Kloosterbezoek. Bij voldoende aanmeldingen
(minimaal 7) in het weekend van 16-17 mei 2020. Opgave
uiterlijk 26 februari 2020 bij: k.wuijster@gmail.com

2. Maandagochtend groepen
Programma loopt.
Meer informatie bij Jeannet Venekamp.
3. Theatervoorstelling: Pasen in fragmenten
Op zondag 29 maart 2020 spelen verhalenverteller Kees
Posthumus en celliste Joke den Heijer hun voorstelling ‘Pasen in fragmenten’ in onze kerk te Son, aanvang 15.00 uur.
‘Pasen in fragmenten’ bestaat uit zes indringende verhalen
waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het
verhaal van Pasen vertellen, van de wonderbare spijziging
tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers.
Meer informatie bij Jeannet Venekamp en/of Roel Rabbers.

Meer informatie bij Roel Rabbers.

Nobelprijs voor Economie
Werkt hulp? Wat werkt en wat niet?
Afgelopen oktober ging de Nobelprijs voor economie naar drie
ontwikkelingseconomen voor hun onderzoek naar de effectiviteit van hulpprogramma’s in ontwikkelingslanden. In de NRC
van 19 oktober werd er een uitvoerig artikel aan gewijd. In
plaats van theoretische aannames, worden in een groot aantal
landen door zgn. rct’s (random control trials) experimenten
uitgevoerd om de effecten van ontwikkelingsprojecten in de
praktijk te testen.
Telkens is de vraag: wat werkt en wat niet – en is dus zonde
van tijd en geld. Wat werkt beter, met een klein budget schoolboeken uitdelen of leraren beter trainen? Wat zijn de resultaten met micro-kredieten? Hoe kun je de toegang tot zorg en
onderwijs het meest effectief organiseren? De Nobelprijswinnaars hebben (economische) modellen opgesteld die langzamerhand wat beter licht werpen op deze materie.
In onze dienst van 20 oktober waren de collectes gewijd aan
twee doelen: hulp aan gezinnen onder de armoedegrens in ons
eigen dorp en financiële steun aan de Rohingya’s in Bangladesh.
Ik moet altijd even lachen als ik de leden van de ZWO groep de
opbrengst zie tellen in de predikantenkamer. Een paar briefjes

van 5 en 10 euro, verder stapeltjes munten van verschillende
nominaties. Een druppel op een gloeiende plaat…?
Oneerbiedig gezegd: ja. Zelfs is het de vraag of de grote internationale ontwikkelingsprojecten toereikend zijn om het leven
in deze landen te verbeteren. In het NRC-artikel stelt een beleidsadviseur van Oxfam Novib terecht de vraag of we niet te
veel op microniveau blijven hangen: “Op welke manier hebben
rijkere landen bij voorbeeld economische macht over armere
landen? Welke macro-economische veranderingen zijn er nodig
om armoede tegen te gaan? Wat doen dumpingpraktijken met
arme landen? Hoe lopen ontwikkelingslanden belastinginkomsten mis omdat andere landen belastingparadijzen zijn? We
willen ook op het hogere beleidsniveau streven naar grote veranderingen”. In denk dan zelf aan de miljarden die bedrijven
als Shell en Unilever in Afrika verdienen aan olie, cacao e.d.
Of aan de grote Europese vissersschepen die met hun moderne
uitrusting en methoden de kusten leegvissen en de armoedige
lokale vissers hun boterham ontnemen.
Laten we hopen dat er ooit een betere verdeling komt in de
wereld tussen rijk en arm. En natuurlijk: laten wij inmiddels
doorgaan met onze ZWO-activiteiten, hoe bescheiden ook!
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Arie van der Harst
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Startzondag en gemeenteberaad, 8 september j.l.
Alweer een jaar voorbij, alweer startzondag. Wat gaat de tijd
snel! Net als vorig jaar een dienst met aansluitend gemeenteberaad, gevolgd door een gezamenlijke lunch. Een goede formule! De dienst werd geleid door onze nieuwe kerkelijk werker
Petra Zweers, bijgestaan door de cantorij met – voor deze gelegenheid – pianist George Punt. Goede opkomst, al misten we
enkele trouwe leden (vakantietijd voor senioren?).
Petra, die zich snel in onze gemeente wegwijs gemaakt en
ingewerkt heeft, had het in haar overdenking over Samuel, die
de opdracht van God kreeg om Koning Saul de laan uit te sturen en een opvolger te kiezen: geen grote, dominante leider,
maar een eenvoudige, bescheiden schaapherder, de kleine,
roodharige David. (Nou, vandaag de dag zou Samuel nog heel
wat goede daden onder het regime van menig wereldleider
kunnen verrichten!). Petra zag in deze tekst inderdaad parallellen met onze tijd. Het gaat om afscheid nemen van het
oude, openstaan voor het nieuwe, met de middelen die je tot
je beschikking hebt. En door alles heen houdt de hoop je levend. Hoop (doet van zich spreken) is ook het thema van het
nieuwe seizoen en hieraan zijn de komende thema-avonden
gelinkt.
Een moment werd stilgestaan bij het bedanken en verwelkomen van ambtsdragers. In de ambtsgroep Diaconie treden af
Elly Mulder (secretaris) en Thea Prummel (lid ZWO). Bij het
Pastoraat neemt Roos Grevink afscheid als aanspreekpersoon
Pastoraat. Zij worden namens de gemeente van harte bedankt
voor hun jarenlange inspanningen. Benoemd in de ambtsgroep
Diaconie zijn Jeannet Venekamp (was al lid, wordt nu secretaris) en Ineke Sulsters (lid ZWO).
Als slotlied zong de gemeente het toepasselijke lied 416 (“Ga
met God en Hij zal met je zijn, met Zijn, met Zijn raad en
troost en zegen”) en eindigde Petra met de wens: laten wij
zoeken naar hoop – in het vertrouwen dat God met ons meegaat, ook het nieuwe jaar in.
Gemeenteberaad
Na de koffie nam Johan Zwart namens de kerkenraad het
woord om ons ‘bij te praten’ over de vorderingen inzake de
samenwerking met buurgemeenten en onze nabije en verdere
toekomst. Geen spectaculaire, korte termijn wijzigingen,
maar een geduldige verkenning van de mogelijkheden en beperkingen, ook financieel. Naast de komst van de kerkelijk
werker, blijft de vacature van predikant (1/3 deeltijd) formeel
bestaan. Hiervoor wordt een financiële reserve aangehouden.
Deze reserve wordt pas ingezet als we een mogelijkheid krijgen om samen met een buurgemeente bv. Eindhoven een va-

The Psalms Electrified
Zondag 24 november was Sytze de Vries gastvoorganger. Hij las
als antwoordpsalm psalm 46 op een bijzondere manier: met
gitarist Wiek Hijmans, die zijn eigen ‘gitaarmeditatie’ op psalm
46 -vervlochten door de psalmtekst heen- speelde. Na afloop
van de dienst lichtte Hijmans zijn project toe. Hier wat meer
over Wiek en hij vertelt iets over
de 150 composities voor elektrische
gitaar solo (bij elke psalm één) en
zijn multi-media project rondom de
psalmen.

cature te stellen. Het is de bedoeling dat binnen de gezochte
samenwerking, onze gemeente
Sint-Oedenrode, Son en Breugel,
haar eigen ‘vierplek’, dat is dus
de kerk aan de Zandstraat, zolang mogelijk blijft behouden.
Er is een coördinatieteam met
Eindhoven-Noord opgericht om
kennis te maken met elkaar,
o.a. op het werkterrein van alle
ambtsgroepen, dus zeker Diaconaat, Pastoraat, V&T, Beheer
en – wie weet – Jeugd. Met het
oog op de nog verdere toekomst
worden de contacten met de andere buurgemeenten Best,
Nuenen en Helmond voortgezet.
Voor de ambtsgroepen Eredienst en Diaconie zijn geen grote
wijzigingen in het beleid te melden. De groep Beheer kijkt
naar het meerjarenplan met het oog op toekomstige samenwerkingsvormen. Door de vergrijzing wordt rekening gehouden
met een vermindering van de jaarlijkse inkomsten uit levend
geld (de opbrengst van Actie Kerkbalans dus) van meer dan 5%.
Het gebruik van de Knoptoren zal in dit verband bekeken worden. Naar verwachting zal er gekozen worden voor een geleidelijke vermindering van het aantal diensten in de Knoptoren.
Het beleid betreffende het Pastoraat wordt wel bijgesteld. Het
door omstandigheden ontstane ‘vraaggestuurde’ beleid was
niet bevredigend. Met de komst van de kerkelijk werker is het
mogelijk toch weer meer een actievere aanpak te kiezen, wat
ook duidelijk de wens van Petra is, die hier al een aanzet aan
gegeven heeft!
Wat betreft Vorming & Toerusting heeft de samenwerking met
Eindhoven al gestalte gekregen en is er sprake van samenwerking en wisselwerking van programmapunten. Roel Rabbers
heeft In het activiteitenprogramma 2019/2020 al de eerste
bijeenkomsten/evenementen aangekondigd.
Lunch
Na het beantwoorden van enkele vragen uit de gemeente, besloot Johan het gemeenteberaad. Tijd voor de lunch, waaraan
zeker een 60-tal gemeenteleden deelnam. De soep- en broodjeslunch was prima verzorgd door Roel Rabbers en zijn team.
Mensen, bedankt!
AvdH (red.)
‘muzikale contemplaties’ op de psalmteksten, een oprechte
verklanking van de psalminhoud met bijzondere èn vertrouwde
geluiden van de elektrische gitaar. Toen het klaar was -ik had
het gewoon maar gedáán, zonder plan- ging mijn fantasie aan
de haal met het idee: één van de eerste gedachten was om
Sytze de Vries te vragen. Met hem had ik al eens eerder samengewerkt en ik ben een fan! Hij reageerde heel positief en
zo hebben we deze zondag voor het
eerst in het openbaar, in een dienst,
samen een psalm ‘gebeden’, want zo
voelde het. Ook zijn De Vries en ik in
gesprek over opnames van zijn eigen
psalmvertalingen met de gitaarmuziek. En wie weet vragen we er nog
een beeldend kunstenaar bij. Deze
eerste keer bij jullie gemeente was
in ieder geval meer dan bemoedigend. Bedankt!”

The Psalms Electrified
Wiek Hijmans: “Zomer 2018 vroeg ik
me af hoe het zou zijn om een psalm
te lezen met mijn gitaar op schoot.
Zonder moeite vloeiden 150 composities voor elektrisch gitaar solo uit
de pen, terwijl ik de 150 psalmen
aandachtig las en herlas. Eindelijk
kon ik de psalmen ‘uitvoelen’ en werden ze echt werkzaam voor me. Zo
ontstonden The Psalms Electrified:

v.l.n.r.: Wiek, Sytze en Piet Oosting
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Geeft u het alstublieft even aan Rob
de Jong door als u met enkele emails
in het komende jaar op de hoogte wil
blijven van het project The psalms
Electrified.

Mondtjesmaat
“En het geschiedde in die dagen”:
ouderwets of essentieel?

teronomium 6,4: “Hoor Israël, JHWH is onze God, JHWH
alleen (=de ene)”.

Toen ik afgelopen zomer onverwacht dienst moest doen in
Rooi, kwam ik voor een uitlegkundig probleem te staan,
want de profetenlezing kwam uit het eerste hoofdstuk van
het eerste boek Samuël.

Kunt u het nog een beetje volgen? Lees het anders nog
eens over, want nu spring ik van I Samuel 1 over naar Lucas
2, het overbekende Kerstverhaal. Iedereen kent het nog:
“En het geschiedde in die dagen” en de anglofielen horen:
“and it came to pass”. De Lutherversie staat in het plaatje.

De vertaling van het eerste vers is: “Er was/is een man”.
Geheel fout is dat niet, want er staat in het Hebreeuws
een werkwoord dat met “zijn” is te vertalen. Maar de
vermaarde exegeet en dichter Tom Naastepad heeft in
zijn briljante commentaar op Samuel (“Het geheim van
Rachel”, 1965 Uitgeverij Patmos, Antwerpen) het heel precies vertaald: “En er geschiedde een man”. Want dat werkwoord “zijn” (haja), is een uiterst actief zijn, een zijn waar
je niet om heen kunt. Er is dus geen sprake van een statisch
gebruik van dit werkwoord, zoals “Er was een tafel”, of
“Er was veel te eten die avond”. Bovendien wordt met dit
werkwoord “zijn”, ook de godsnaam JHWH gevormd: niet
iemand die “is”, ook wel het “Zijnde” genoemd, maar
iemand die er actief bij is, die aanwezig is, die dus...geschiedt, die een rol in de geschiedenis speelt. De vertaling
“Er was een man”, maakt dat niet duidelijk.
Nu even terug naar Samuël. In het Hebreeuws staat er nog
een extra letter, een rechtopstaand streepje vóór het genoemde werkwoord. En dat is een letter die het volgende
met het voorafgaande verbindt. In de vertaling moet dan
staan: “En er geschiedde een man”. Alle vertalingen echter
die ik raadpleegde laten het lettertje weg, alleen Naastepad wijst erop. Men heeft gedacht: een nieuw boek kun je
toch niet beginnen met het woordje “en...” maar dat is het
hem nu juist. Dit boek staat in een rij! Samuël komt direct
na Richteren en dat boek eindigt met de woorden: “In die
dagen was er geen koning in Israël, alleman doet wat recht
is in zijn ogen”.
Dus: er was daar toen geen maatschappelijke orde, het was
er een rotzooitje kort gezegd. De koning die de Tora zou
moeten handhaven was er (nog) niet. Vandaar dat het begin
van het boek Samuel dus zó zou moeten klinken: terwijl
het leven in het land van belofte niet voldeed aan de humaniteit volgens JHWH, omdat alleman maar aanrommelde
en het land dus “woest en ledig” was (zo eindigt Richteren), geschiedde er een man Gods (of: een unieke man,
net als JHWH uniek is).
De toestand was wel bar en boos, ja, één grote treurigheid dus; maar wat geschiedde daar desondanks toch? Een
man!! Ik vertaal nog scherper: “een man Gods”, omdat er
ook dat telwoord één bij staat, wat alleen Oussoren weergeeft en dat telwoord staat ook bij de Godsnaam in Deu-

Prachtig toch? Of klinkt het ouderwets en niet meer van
deze tijd? De NBV denkt zo en laat het om die reden weg.
Die zegt kortweg: “In die tijd kondigde keizer Augustus
een decreet af”. Nu is het volgens sommigen een louter
historisch feit geworden. Anderen werpen tegen: historisch?
Onzin, het is een aandoenlijk, maar verder nietszeggend
verhaaltje!
“En het geschiedde” (Kai egeneto) was ook in het Grieks
al ongebruikelijk. Lucas neemt dus de welbekende Hebreeuwse zegswijze over. Ik denk expres. En waarom zegt
hij dat op die manier? Om dezelfde reden als in het Genesis
1,3 staat: “Geschiede het licht en het licht geschiedde” en
in I Samuel: “Maar er geschiedde een man Gods”, zo wil
Lucas op zijn manier ook zeggen dat in de turbulentie van
de tijden waar de grootmacht van Augustus de dienst uitmaakt een tegenbeweging geschiedde dankzij dit kind. De
geschiedenis wordt niet aan zijn lot overgelaten, er komt
iemand tevoorschijn! Jesjoua namelijk. JHWH is het die
ruimte schept, betekent die naam.
Dus, met het verhelderend licht in Genesis, met die unieke
man in I Samuel en met dat ruimtescheppend kind in Bethlehem gaat in alle gevallen een Groot (tégen)Licht op in de
geschiedenis van wanhoop!
En weet U, dat licht is niet maar een beetje mooidoenerij,
een loos verhaaltje dus, maar dat is licht dat de duisternis wegdrukt. En met die duisternis wordt al die rottigheid
bedoeld die zich nog steeds alom manifesteert.
Dat wegdrukken is in de Bijbel altijd ethisch van aard. Er
moet iets gedáán worden! De beweging die de Tora in gang
zet is sjalom op de aarde. En die ontstaat niet vanzelf.
Daarvoor moet je hoopvol ploeteren tot dat je erbij neervalt. Dat heet gerechtigheid doen.
Het blijkt dus een tegenbeweging die met de woorden “En
het geschiedde” wordt ingeleid en die is ook heden meer
dan ooit nodig voor een wereld die kapot dreigt te gaan aan
het laffe zwelgen en het egocentrische alom-en-constantmoeten-genieten!
Chris Mondt

Kerstviering oudere gemeenteleden
Donderdag 19 december a.s. om 14.30 uur, is
er een kerstviering in de Knoptorenkerk in SintOedenrode voor oudere gemeenteleden.
U wordt van harte hiervoor uitgenodigd
U bent vanaf 14.00 uur welkom.

Maaltijd voor alleengaanden
De volgende maaltijd voor alleengaanden wordt
gehouden op zondag 12 januari 2020.
Noteert u die datum alvast in uw agenda!
Het kookteam,

In deze viering zal Petra Zweers, kerkelijk werker,
de meditatie verzorgen. Met medewerking van
Anneke Kauffmann en Alet Versnel.
Muzikale omlijsting: Dirk Strasser, piano en Paulien Rabbers, altblokfluit.

Joukje, Anneke en Agaath

Wij hopen u bij deze kerstviering te mogen begroeten.
Het pastorale team Sint-Oedenrode, Son en Breugel
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Het woord is aan...
“En het geschiedde”
Geboorteklankbeeld
Het geschiedde in die dagen dat mensen
de deur naar boven hadden vergrendeld
met onwil, eigenwaan, het sleutelgat
onklaar gemaakt uit zucht naar macht
en meer.
Totdat hij op een nacht onaards werd losgewrikt. Een onzichtbare sluiswachter
tussen hemel en aarde draaide hem over
de vloer van de ruimte knerpend uit zijn
verdwaasde omklemming.
Er trilden sterren in de sponningen,
gebrul van oermoeders die leven baarden,
stemmen van engelen die mensen wegzongen uit de spookhuizen van ongezond
verstand, de malle krochten van bezit,
vermaak en onderbuik.
Een warme lichtgloed vloeide herders
en schapen tegemoet. In de magnetische
velden van Efratha werd Bethlehem
voor altijd op de kaart gezet.
Zij die het hoorden en zagen, aangeraakt
door geboortelicht, bewaarden dit
audio - visuele bericht voor hen die
na hen kwamen, op zoek naar leven
met de vrieskou van dood in het gezicht.

Het schrijven van “Geboorteklankbeeld” ontstond uit de
behoefte aan nieuwe beeldtaal, geschreven vanuit mijn
levensgevoel van vandaag; beelden die het als geloofsankers van hoop en vertrouwen op een goede afloop met deze
wereld moeten opnemen tegen de feiten van o.a. bijbelsarcheologisch onderzoek die de laatste jaren regelmatig
laten weten dat er (vrijwel) niets valt terug te vinden van
wat er eeuwenlang voor waar gebeurd en echt bestaan is
doorverteld.
Uitgaande van het feit dat Jezus geen mythologische figuur
is maar in fysieke zin werkelijk geboren is en geleefd heeft,
lees ik Lucas 2 als een beeldverslag waarin feit en fictie,
realiteit en metafoor een indrukwekkend klank-beeld opleveren.
De historische werkelijkheid van een geboorte wordt door
Lucas benadrukt door de woorden ‘en het geschiedde’ als
een mantra in zijn verhaal te laten terugkeren. Met deze
repetitio wordt het belang van het geboortefeit onderstreept en met overtuigende geloofskracht de indruk weggenomen, dat er slechts sprake zou zijn van holle beeldspraak die drijft op de roze wolken van de suggestie.
Ondanks het feit dat de beelden die Lucas gebruikt bijna
2000 jaar oud zijn, is hun zeggingskracht gebleven! Het
bericht, gebracht als goede tijding, heeft zóveel lading, dat
het erop lijkt alsof het op de geluidsgolf van een enorme
gongslag de wereld in wordt gestuurd. Er valt in Lucas’
voorstelling van zaken dan ook heel wat te beluisteren en
te bekijken, kortom te beleven.
Opmerkelijk is de volgorde daarbij van eerst horen en dan
zien, zoals dat aan het slot van Lucas’ verhaal met name
van de herders wordt verteld. Een klank-beeld dat met de
geboorte van elk nieuw mens de toekomst van morgen als
veelbelovend zichtbaar maakt.
Kees Hermis

Kees Hermis

Kerstpakkettenactie 2019
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 bijdragen en iemand anders een
plezier doen?
Hoe werkt het?
U kunt uw kerstpakket of
een deel daarvan afgeven bij
Parochiecentrum St. Petrus’
Banden.
Ook losse producten zijn
welkom. 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 aan de uiterste houdbaarheidsdatum! Producten die
over deze datum zijn worden niet in de pakketten geplaatst.
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De vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Son en Breugel
zorgen ervoor 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.
Waar kunt u terecht?
Tot en met 23 december kunt u uw pakketten of financiële gift
tijdens de openingstijden afgeven bij Parochiecentrum St. Petrus’ Banden, Kerkplein 7 in Son.
Openingstijden: elke werkdag van 10.00-12.00 uur.
Extra opening op zaterdag 21 december van 09.30-12.00 uur.
Hartelijk dank!
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De gezamenlijke kerken van Son en Breugel

Vanuit de ZWO

Loofhutten, een dak met een gat erin

Op zondag 27 oktober hebben we de kerkzaal ingericht als restaurant. Er schoven een kleine 70 man aan tafel (zie foto’s) en
we hebben daardoor en door een gift van de diaconie, € 1700
meegegeven aan de vrijwilligers die naar Kara Tepe (een opvangkamp voor vluchtelingen op Lesbos) gingen.

6 Oktober was het Israël zondag en leidde ds. Rien op den
Brouw uit Venray de dienst. In verbondenheid met de synagoge
stonden wij stil bij het Loofhuttenfeest. Dit feest wordt ieder
jaar in oktober gevierd door de Joodse gemeenschap. Nou heb
ik nooit geweten wat die loofhutten eigenlijk inhielden. Gelukkig gaf ds. Op den Brouw nadere toelichting en verwees naar
hoofdstuk 8 uit het boek Nehemia. Na terugkeer uit ballingschap riep de profeet Ezra het hele volk op om één week niet
te treuren en te huilen, maar feest te vieren, te lachen, lekker
te eten en te drinken. Ze moesten hutten bouwen van takken
en bladeren van eiken- en andere loofbomen en zeven dagen
hun vaste huizen verlaten en in de hutten verblijven, om te
genieten, maar ook de schriften te lezen en te leren.

Op 1 en 8 december hebben we de schrijfmarathon voor Amnesty gehouden in de kerk in Son en de Knoptoren. Ook een
goede traditie om de mensen te laten weten dat we meeleven.
Bij het schrijven van dit stuk zijn we ons aan het beraden wat
we in de 40 Dagentijd zullen gaan doen. Het thema vanuit Kerk
in Actie is “Sta op”. Voor de verdere invulling verwijzen we u
nu vast naar Nieuwsbrief en Website. Stilte wandeling, sobermaaltijden zullen zeker op het programma staan.
Wij wensen u een sfeervolle december maand en een goed
begin van 2020.
Namens de ZWO,

Cora Rothuizen

Een soort kamperen dus in de vrije natuur. De hutten hadden
een open dak – een rechtstreekse verbinding tot God. Na de
dienst sprak ik met Machiel Polak. Het verhaal van de loofhutten sprak hem wel aan. Regelmatig trekt hij met Irene er een
weekje tussen uit met de caravan om ergens in de vrije natuur
te verblijven. In toevallige analogie met de loofhut, heeft de
caravan in plaats van een gat in het dak, wel een doorzichtig
venster in het plafond! In ons regenachtige landje is dat overigens wel zo handig…
De moraal van het verhaal is dat wij ook in tijden van tegenslag en stress, vooral moeten leren te ontspannen, dingen van
ons af te zetten, tot rust te komen, zoals in de loofhut (of in
de caravan…). Niet voor niets was de tweede lezing van deze
zondag uit het boek Prediker. Alles heeft zijn tijd. Een tijd om
te bouwen en een tijd om af te breken, een tijd om te planten
en een tijd om uit te rukken, een tijd om te wenen en een tijd
om te lachen.
Aan het eind van de overdenking, citeerde de dominee het
onderstaande, heel toepasselijke gedicht, dat ik u niet wilde
onthouden.

NEEM TIJD
Neem tijd om te denken;
het is een bron van kracht.
Neem tijd om te lezen;
het is de basis voor wijsheid.
Neem tijd om te spelen;
het is het geheim om jong te blijven.
Neem tijd om stil te zijn;
het is de gelegenheid om God te zoeken..
Neem tijd om oplettend te zijn;
het is de gelegenheid om anderen te helpen.
Neem tijd om lief te hebben en geliefd te zijn;
het is het grootste geschenk van God.
Neem tijd om te lachen;
het is muziek voor de ziel.
Neem tijd om vriendelijk te zijn;
het is de weg naar het geluk.
Neem tijd om te dromen;
het is datgene waar de toekomst van gemaakt is.
Neem tijd om te bidden;
het is de grootste kracht op aarde.
Arie van der Harst

WOORD&DAAD 2019 - 4

9

Protestantse kerk in Son is nog volop in leven!
Terug van vakantie zag ik in de Mooi Son en Breugel Krant
een mooie foto met bekende gezichten: Johan en Jan met
de deugd in het midden: Petra! En een goed verhaal van de
redacteur Ineke van Uden, die eerder in Forum al eens een
uitgebreid artikel over onze Paasmarkt en het inloophuis ’t
Hemeltje geschreven had.

Haan bij de organisatie van de maaltijd betrokken. Op zondag 20
oktober was de collecte in Son al aan ditzelfde project gewijd.
Mooi mensen, goed om weer eens aan de weg te timmeren!
AvdH(red)

Dit keer een goed interview met onze kerkenraad over de
toekomst van onze kerk. De meeste lezers van Woord&Daad
zullen dit artikel met belangstelling gelezen hebben. Als er al
geruchten waren dat het afgelopen zal zijn met ons bestaan,
c.q. zelfstandigheid, dan werden die beslist en duidelijk (althans voorlopig) naar het land der fabeltjes verwezen. Goed
om nog eens duidelijk te laten zien dat we er nog zijn en weer
wat van ons hebben laten horen. Zeker ook over de rol van
Petra in onze kerk en in onze gemeente! Met toestemming van
de krant, plaatsen wij hiernaast de foto van het fotogenieke
drietal!
En ja, in hetzelfde nummer was er nog een artikel over een van
onze activiteiten: de aankondiging van de Syrische maaltijd op
27 oktober in onze kerk in de Zandstraat. Deze maaltijd werd
georganiseerd door de LEV groep/vluchtelingen werk, ten bate
van het vluchtelingenkamp Kara Tepe op het Griekse eiland
Lesbos. Namens de ZWO groep waren Thea Prummel en Alies

Boek ‘IK BEN NIKS’
Bijbelse ingrediënten voor een tapasbar van spiritualiteit
De vraag naar zingeving ligt op straat: waarom ben ik er? Wat is
de zin van mijn leven? Wat doe ik met mijn leven? Waar zoek je
de antwoorden als je geen geloofsopvoeding hebt gehad en je
dus niks bent?
Het lijkt wel of geloven steeds meer een bricolage-geloof
wordt: je raapt van alles samen uit verschillende religies en
vormen van spiritualiteit en stelt zo je eigen geloof samen.
Ook te vergelijken met een tapasbar: van allerlei kanten verzamel je ingrediënten en maak je het tot een smakelijk geheel
wat past bij jou.
De tijd van enkel Hollandse stamppot eten is voorbij.
Corine Beeuwkes wil een poging wagen om Bijbelse ingrediënten aan te leveren voor een tapasbar van spiritualiteit.

Pasen in fragmenten
Op zondag 29 maart 2020 spelen verhalenverteller Kees Posthumus en celliste Joke den Heijer hun voorstelling ‘Pasen in fragmenten’ in de Protestantse Kerk in Son, aanvang 15.00 uur.
‘Pasen in fragmenten’ bestaat
uit zes indringende verhalen
waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het
verhaal van Pasen vertellen,
van de wonderbare spijziging
tot en met het verhaal van de
Emmaüsgangers.

Joke den Heijer

10

Een ooggetuige vertelt hoe
duizenden mensen aten van
vijf broden en twee vissen,
nadat alle friet en shoarma
was uitverkocht. Zacheus vertelt hoe hij in de boom klom
om een glimp van Jezus op te
vangen. Het eigenwijze ezeltje waarop Jezus Jeruzalem
binnenrijdt, vertelt hoe het
was om toegejuicht te worden door een grote menigte.

v.l.n.r Jan Haan, Petra Zweers en Johan Zwart. Foto: Wil Feijen
Voor al die mensen die van niets
weten en niks zijn wil zij proberen uit te leggen wat het christelijk geloof voor haar inhoudt
en hoe het Christelijk geloof
misschien ook voor zinzoekende
millennials van waarde kan zijn.
Het boek kost € 19,90 en is te
bestellen bij de boekhandel of
via info@uitgeverijhofvanede.nl
Corine Beeuwkes-van Ede (1961)
is dominee in de Protestantse
Kerk in Helmond. Eerder was
zij dominee in Hellevoetsluis,
Jeugddorp De Glind/Achterveld
en Leersum.
Maria vertelt over de droevigste dag van haar leven, de dag
waarop haar zoon stierf. Een van de vrouwen uit het gevolg van
Jezus vertelt hoe zij op Paasochtend naar het graf van Jezus
gingen en het leeg vonden. De Emmaüsgangers vertellen over
hoe ondanks al het verdriet en pijn het verhaal van Jezus toch
doorgaat.
De muzikale begeleiding
is in handen van Joke den
Heijer, celliste in het Gelders Orkest. Door muziek en
verhalen ontstaat een afwisselende voorstelling, waarin
humor en ernst elkaar afwisselen. Het paasverhaal
komt dichterbij, omdat
ooggetuigen het opnieuw en
eigentijds vertellen.
Kees Posthumus vertelt
oude verhalen vroom en
vrolijk opnieuw, in kroegen
en kerken, zodat ze verrassen, aan het denken zetten
en inspireren.
Roel Rabbers, V&T

WOORD&DAAD 2019 - 4

Kees Posthumus

Uit de Gemeente
Kerkdiensten

BEDANKT
Bedankt voor de mooie bloemen die wij kregen voor ons
60-jarig Huwelijk.
Allen hartelijk dank.
Sanny en Pim de Graa

KERKDIENSTEN ST.-OEDENRODE
22 december

GEEN DIENST

25 december

10.00 uur: Ochtendgebed

Lieve mensen,
De warme aandacht, het medeleven en de mooie bloemen
hebben ons veel steun gegeven bij het verlies van onze lieve
Betty van Veen.
Allen veel dank hiervoor.
Cor, Carry, Nicky en Josien van Veen

29 december

10.00 uur: Ds. G. Baerends
Doopdienst

12 januari

10.00 uur

26 januari

10.00 uur: Mw. P. Zweers

Hartelijk dank voor het fleurige bouquet, plus lijst met
handtekeningen en gelukwensen voor onze 55ste trouwdag.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Hans en Ita Terpstra

09 februari

10.00 uur: Ds. G. Baerends

23 februari

10.00 uur: Mw. ds. B. v. Litsenburg
Dienst van Schrift en Tafel

Hartelijk dank voor het weer zo harmonieus gecomponeerde
bloemen boeket, alsmede voor de op de handtekeningenlijst
geschreven felicitaties, die wij op zondag 6 oktober ontvingen bij gelegenheid van onze 55ste (!!) trouwdag.
Warme groeten,
Elly en Bert Spiering

08 maart

10.00 uur: Ds. C. Mondt

22 maart

10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen en alle handtekeningen die we ter ere van ons 50-jarig huwelijk eind juli
mochten ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Henny en Jan de Boer

Ds. R. Wijkhuizen

KERKDIENSTEN SON
24 december

20.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen
m.m.v. de cantorij

05 januari

10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen
Nieuwjaarsdienst

19 januari

10.00 uur: Ds. G. Baerends
Dienst van Schrift en Tafel

Jeanne van der Horst

02 februari

10.00 uur: Ds. C. Mondt

Hartelijk dank voor het prachtige boeket bij mijn terugkeer
uit het ziekenhuis. Dankbaar om bij zo’n kerkelijke gemeente te behoren.
Mick Langerak

16 februari

10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen

01 maart

10.00 uur: Ds. J. v.d. Brink

15 maart

10.00 uur: Ds. G. Baerends

29 maart

10.00 uur: Drs. W. v.d. Wouw

Heel erg bedankt voor de prachtige bloemen die ik via
Joukje Elzinga samen met de lijst met handtekeningen heb
mogen ontvangen namens onze kerkgemeenschap.

Evensong in de Cathrien
19 januari 2020, 17.00 uur
Capella Vesperale o.l.v. Kees Doevendans
Organist Gerard Habraken
Voorganger: nog niet bekend

Familieberichten
OVERLEDEN

De lezingen volgen het Anglicaanse leesrooster en voor deze
zondag zijn dat: Ezechiël 2: 1-3, 4 en Galaten 1: 11-24.
Deze Evensong zal worden omlijst met louter muziek van Thomas Tallis (waar nodig bewerkt door Ton Meijer).
De gezongen Psalmen van deze zondag zijn Psalm 96 en Psalm
145 1-12 op meerstemmige chants van Thomas Tallis (bewerkt
door T. Meijer).
De gemeenteliederen zijn het processielied (The race that
long), het zondagslied (Juicht voor de Koning van de Joden,
LvdK166) en het slotlied (Glory to thee, My God, this night).

11 oktober

Mw. A.J. van Veen-de Vries, 82 jaar
Australiëlaan 36, 5691 JL Son en Breugel

25 oktober

Dhr. P. Schriek, 78 jaar
Zwaluw 25, 5492 PK Sint-Oedenrode

09 november

Dhr. G. van Bezooijen, 78 jaar
Texellaan 41, 5691 ZL Son en Breugel

24 november

Mw. E.J.H. Nieuwvelt-van Staveren, 90 jaar
Tot voor kort: Amstellaan 15, 5691 HC Son en Breugel

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

Daarnaast klinken de gezongen gebeden op een melodie van
Thomas Tallis, het Magnificat en Nunc Dimittis uit de Short Service (Dorian) van Thomas Tallis en het anthem Hear the voice
and prayer, ook van Thomas Tallis.
Voor informatie over de volgende Evensong verwijzen wij naar
onze website www.capellavesperale.nl
Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op dezelfde website.

LOKALE OMROEP SON EN BREUGEL ‘DE EENHEID’
Diensten in Son worden tot januari 2020 uitgezonden op het UPC kabelnet FM 94,4 MHz en via het Internet: www.kerkomroep.nl
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Wegwijzer
KERKGEBOUWEN

Kerk van de Eenheid in Christus, Zandstraat 26, Son, tel. 0499-477757.
Beheerder: dhr. P. Greijdanus, tel. 06-18625439.
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 (per 1 januari 2020).

COÖRDINATOR KERKDIENSTEN

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

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 197, 5690 AD Son.
Het kerkelijk bureau is gevestigd in de kerk aan de Zandstraat in Son en
is iedere donderdag geopend van 09.00-11.00 uur.

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 Protestantse Gemeente, St.-Oedenrode, Son en Breugel.
Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Bankrekening: NL79 INGB 0003 7524 98 t.n.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.

CONTACT

Voor vraag om contact en/of bezoek, om welke reden dan ook kunt u bellen:
Voor Son en Breugel: Mw. A. Kauffmann, tel. 0499-471879.
Voor Sint-Oedenrode: Mw. T. Siertsema, tel. 0413-287697.

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: chrisdrubbel@gmail.com

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT

Bereikbaar via het CMD, tel. 0499-491470, op werkdagen van 9.00-13.00 uur
(telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur).
of via e-mail: vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl
Inloopspreekuur vrijwilligers: maandagmiddag van 13.00-15.00 uur in het
CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel).

ARM-IN-ARM GROEP

Mw. D. van den Nieuwenhuijzen, tel. 0499-475697.

