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De PGN 
 
De Protestantse Gemeente Nuenen (PGN) wil een 
open en gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zich 
thuis mag voelen en welkom mag weten.  
Het kerkgebouw De Regenboog bevindt zich aan de 
Sportlaan 5 in Nuenen. De zondagse kerkdiensten 
beginnen doorgaans om 10.00 uur.  
Iedere donderdag kunt u van 10.00 – 12.00 uur 
terecht bij het Open Huis in De Regenboog voor 
een kop koffie of thee. 
 
De website van de PGN vindt u op: 
 www.pgn-nuenen.nl 
 

Het jaarthema 
 

– Dromen voor onze Wereld – 
 
De activiteiten van de gezamenlijke Nuenense 
kerken staan in het nieuwe seizoen in het teken van 
Dromen voor onze wereld. Wat wensen wij elkaar, 
onze wereld en onze kerken toe? Wat hopen en 
verwachten wij voor de toekomst? En hoe kunnen 
wij ons daar zelf voor inzetten? 
 
We zullen ons hierbij laten inspireren door profeten 
van vroeger én nu. Wat hadden de bijbelse profeten 
voor ogen als ze spraken over een nieuwe, recht-
vaardiger wereld? En welke dromen reiken zoekers 
en zieners van vandaag ons aan? Hoe kunnen zij 
inspireren en aanzetten tot handelen met het oog 
op een mooiere toekomst? 
 
Juist in deze onrustige tijden willen we samen na-
denken over de kansen die er voor kerken, samen-
leving en onszelf liggen. Dromen voor onze wereld 
nodigt ons daartoe uit! 

 

Kerkelijk Bureau 

 
Houd uw kerk op de hoogte. Is er een wijziging in 
uw gezinssamenstelling door geboorte, huwelijk of 
overlijden, of gaat u of een gezinslid verhuizen? 
Geeft u dit dan s.v.p. door aan het kerkelijk bureau.  
 
Het kerkelijk bureau is bereikbaar per e-mail: 

 kerkelijkbureau@pgn-nuenen.nl 
 

Voor dringende zaken: 
Inge Huizing  283 4312 

Rond de Kerk 

 
‘Rond de Kerk’ is het kerkblad van de PGN en 
verschijnt in het seizoen 2017-2018 zeven maal, te 
weten in september, oktober en december 2017 en 
in januari/februari, maart, mei en juli 2018. 
Redactieadres:  
Jan Monicxgaarde 7, 5671EA Nuenen,  
 2811169,  kerkblad@pgn-nuenen.nl 
 
De redactie bestaat uit: Cathrien Harts, Jaap Kiel, 
Henk Meulman, Helma de Waardt en Loes Wijnoltz. 
Vrijwilligers van de reprogroep en de nietgroep 
zorgen ervoor dat de contactpersonen Rond de 
Kerk kunnen rondbrengen.  
Vragen over bezorging bij het kerkelijk bureau. 
De sluitingsdatum voor de kopij staat onderaan 
deze pagina. Met nadruk vermelden we, dat de 
kopij vóór 19.00 uur bij de redactie moet zijn! 
Vanwege de beperkte ruimte verzoeken wij u 
dringend om inhoudelijke bijdragen niet langer te 
maken dan 500 woorden en mededelingen niet 
langer dan 250 woorden. Meegeleverde plaatjes en 
foto’s graag minimaal 1Mb of 300 dpi, aan te 
leveren als afzonderlijke jpg of png. Aanlevering van 
kopij uitsluitend via e-mail. De redactie houdt zich 
het recht voor om artikelen in te korten, te 
corrigeren of te weigeren. Anonieme inzendingen 
worden niet geplaatst.  
 

Van de redactie 
 
In dit nummer van Rond de Kerk ligt de focus op 
Hervormen. Het jaarthema is en blijft ‘Dromen voor 
onze wereld’, maar nu kijken we 500 jaar terug, het 
jaar 1517 waarin Luther aan de deur klopte, in 
verzet kwam, zijn visie verdedigde en op verzet 
stuitte. Hervormingen tref je overal aan, in de 
politiek, in het onderwijs, in de zorg, in de kerk. 
Hervormingen, raar woord eigenlijk, zijn niet anders 
dan veranderingen of vernieuwingen. Soms gaan 
de veranderingen niet snel genoeg en soms willen 
we het oude, het bekende en vertrouwde nog even 
vasthouden.In dit nummer blikken we ook terug op 
de seizoensstart, de oecumenische avond met 
bisschop de Korte, de opening van de gedachtenis-
plaats op ‘De Roosdoncken’ en het afscheid van 
onze dominee Christien Crouwel. Pieter Flach weet 

ons haarfijn de vraag voor te leggen: Hoe her-
vor(men)d ben ik eigenlijk? En wij hier in onze eigen 
kerk? Naast Maarten Luther hebben we misschien 
behoefte aan hedendaagse ‘revolutionaire’ 

hervormers. Misschien bent u dat wel, of jij of 
ik. We wensen iedereen weer veel lees-
plezier toe in een wereld waarin we mogen 

dromen, langzaam en rap een beetje! 
 
Sluitingsdatum kopij: 23 november 2017  
Verschijningsdatum: 11 december 2017 
 

Volgende verschijningsdatum: 29 januari 2018 
 

Foto’s van de voorkant: 
Grote foto: raam van de Amerikaanse 
kerk in Parijs 
Rechts boven: Carel Haisma 
Midden en rechts onder: Bas Smouter 

http://www.pgn-nuenen.nl/
mailto:kerkblad@pgn-nuenen.nl
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In en uit 

De Regenboog 

Een en ander 
 
In de rubriek Een en ander stond Christien 
Crouwel stil bij diensten en activiteiten, die 
geweest waren of nog moesten komen. 
De redactie heeft ons gevraagd om deze 
rubriek (onder een andere naam) voort te 
zetten. We doen een poging! 
 
Opening nieuwbouw / opening seizoen 
Op 9 en 10 september hebben we met elkaar 
de nieuwbouw kunnen openen. Wim Maan 
mocht het bouwlint doorknippen, waarna een 
heel gezellige avond volgde.. Een goede start 
van het seizoen! Ook de dienst, die op 
zondag volgde. Er waren weer vele vormen 
van creativiteit, waarmee we als 
gemeenteleden aan de slag konden. 
Bijzonder was de presentatie van Neeltje van 
Raalte, die met het zwaaien van kleurige 
vlaggen de gebeden ondersteunde. 
 
Vredeszondag, 17 september 
In een gezamenlijke viering met de parochie 
stonden we stil bij de start van de Vredes-
week. Het Gregoriaans koor ondersteunde 
deze dienst. ‘s Middags waren er activiteiten 
in het Van Gogh Kerkje van ZWO, MOV en 
de Nuenense afdeling van Amnesty Inter-
national. De Nuenense kerken zijn 
Ambassade van Vrede! 
 
Thema-avond van 27 september 
Toch wel vrij uniek: de bisschop van Den 
Bosch, die in onze protestantse kerk komt 
spreken. Een heel boeiende avond, waarin 
onder meer de protestantse zangcultuur werd 
geprezen, maar ook vragen langskwamen 
over de liederen van Huub Oosterhuis. De 
Korte bleek opvallend goed geïnformeerd te 
zijn over het protestantisme, maar gezamen-
lijk vieren van het Avondmaal bleek toch een 
brug te ver… 

Oecumenische reis naar Zuid-Engeland 
In de week van 18 t/m 25 september hebben 
45 gemeenteleden en parochianen een oecu-
menische Engeland-reis gemaakt. Zij bezoch-
ten onder meer de kathedralen van 
Canterbury, Salisbury, Wells en Exeter. 
Onder leiding van Bernadette van Litsenburg 
werden enkele ‘evensongs’ gehouden. Veel 
waardering voor de gids, die erg goed 
geïnformeerd was.  
 
Zondag 1 oktober: opening nieuwbouw op 
‘De Roosdoncken’  
Onder grote belangstelling is de nieuwe 
stilteruimte op de begraafplaats in gebruik 
genomen. Na toespraken van diverse 
sprekers zongen wij met elkaar het lied: 
‘Zomaar een dak boven wat hoofden, deur 
die naar stilte open staat’. Een wel heel 
toepasselijke tekst voor deze bijzondere plek. 
 
Afscheid van ds. Christien Crouwel 
Zie hierover een aparte bijdrage in dit blad. 
 
Zondag 22 oktober: avond met Kees 
Posthumus: 500 jaar protestantisme 
Bij het verschijnen van dit nummer zal de 
avond met Kees Posthumus net voorbij zijn. 
Een verslag daarvan vindt u in de volgende 
editie. 
 
Woensdag 29 november: De Zandtovenaar 
De Zandtovenaar zal dan zijn verhaal 
brengen, maar vooral zijn creaties in het zand 
laten zien. Op YouTube kunt u wel e.e.a. 
vinden. Jong en oud van harte uitgenodigd! 
 

Carel en Nel Haisma 
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Wim Maan opent de nieuwbouw Neeltje van Raalte op de startzondag 

17 september: Vredeszondag Mgr. G. de Korte op de thema-avond 

 Evensong in de kathedraal van Exeter Opening stilteruimte op De Roosdoncken 

  

Foto’s: Carel Haisma en Anneriet Driessen 
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Dromen voor onze Wereld: 

Hervorming 

 

Hoe hervormd zijn we eigenlijk? 

 
Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur spijkerde 
van de slotkapel in Wittenberg. De dag die daarna Hervormingsdag is gaan heten. Zo wordt hij ook 
in mijn kerkenwerkagenda genoemd. Maar in heel veel andere agenda’s zal er helemaal geen 
bijzondere vermelding bij die datum staan. Alleen in de protestantse wereld is het een datum van 
belang, al is dat dit jaar met de herdenking van 500 jaar wat algemener. En dat terwijl Luther hele-
maal niet bedoelde een nieuwe kerk te stichten. Hij probeerde de katholieke kerk te hervormen, 
door met zijn stellingen tot gesprek uit te dagen. Maar dat gesprek, werd debat en bracht scheiding 
teweeg. 

En daarna leek het hek van de dam bij wie zich protestant noemde. Want scheiden en splitsen dat 
konden we… Ik heb nooit geteld hoeveel verschillende soorten protestantse kerken er in het dorp 
stonden waar ik mijn tienerjaren doorbracht, maar het waren er veel daar in het gebied tussen 
Rotterdam en Dordrecht. Wat mijn vader scherp omschreef als: Met een Nederlander heb je een 
geloof, met twee Nederlanders heb je een kerk en met drie Nederlanders heb je een kerk-
scheuring… 

Want wat eerst nieuw is en vernieuwend, dat stolt uiteindelijk ook. En als je niet oppast worden 
uiteindelijk ook die vernieuwende dingen vaste gewoontes, routines, gedachten, rituelen. Tot er 
weer iemand opstaat die voorstelt om het anders te doen en uitdaagt om na te denken over of het 
nog wel goed is of gaat…Die roep om verandering, om vernieuwing is al zo oud als de bijbel zelf. 
Hij is al te lezen in psalm 78, het scherpst te zien in vers 4, 7 en 8: 

4Wij willen het onze kinderen niet onthouden, 
wij zullen aan het komend geslacht vertellen  
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, 
van de wonderen die hij heeft gedaan. 
(…) 

7Dan zouden zij op God vertrouwen, 
Gods grote daden niet vergeten 
en zich richten naar zijn geboden. 
8Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, 
een onwillig en opstandig geslacht, 
onstandvastig van hart en geest, 
een geslacht dat God ontrouw was. 
 
De psalmdichter roept de volgende generatie zelfs op om het anders te doen, vanuit hun ver-
trouwen op God. En heeft daarbij het beeld voor ogen van het volk Israël dat door de woestijn trekt 
en onderwijl steeds met Mozes in discussie gaat en terugverlangt naar de vleespotten van Egypte: 
vroeger was alles beter… En dit nieuwe, zelfs deze vrijheid vinden we moeilijk… Van die verlam-
mende heimwee naar was ooit was, moeten mensen genezen om naar de toekomst toe te kunnen 
leven. Om ruimte te hebben voor andere vormen van geloven en vertrouwen… 
 
Spannende vraag nog steeds: hoe makkelijk doe ik dat zelf, dingen in mijn eigen leven en geloven 
hervormen? Hoe hervormend ben ik eigenlijk…? En wij? 
 
Pieter Flach 
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Protestant-zijn betekent voor mij... 
 
Piet van Elswijk:  
“Of ik mij protestants voel? Luther protesteerde met zijn stellingen tegen de gebruiken in de kerk. 
Vandaar protestanten. Zo kijk ik soms naar de maatschappij en in het denken over religie. Blijven 
nadenken en niet alles voor zoete koek aannemen, dat is het belangrijkste. Dat je het op die 
manier invult, heeft ook te maken met je persoonlijkheid. Wij kunnen elkaar stimuleren om in die 
zin ‘protestants’ te blijven.” 
 
Jan Willem Lenderink:  
“Ik voel mij nog altijd protestant in die zin dat ik mij niet wil conformeren aan alles wat er gezegd 
wordt en de kerkelijke achtergrond. Ik ben onderzoekend. Dat is mij met de paplepel ingegoten.” 
 
Elbert Kamphorst 
“Ik voel me eerder religieus dan protestant. Van jongsaf aan was ik gereformeerd. Daar liggen mijn 
roots. Vandaag de dag kom ik hier, maar ik zou ook ergens anders naar toe kunnen gaan.” 
 
Nel Haisma: “Ik voel me protestant, maar niet in de zin van: tegenover katholiek. Ik ben blij met 
mensen, die net als ik, willen protesteren tegen een onleefbare, onbewoonbare, onrechtvaardige 
wereld. Het maakt niet uit vanuit welke religie. Maar het protest moet blijven klinken, zolang er 
mensen moeten leven in genoemde situaties. De aarde moet een veilige, leefbare plek worden, 
waar ieder mens zich kan ontplooien tot volwaardig mens-zijn: zowel fysiek als psychisch. Brood 
op de plank, een dak boven je hoofd, kleding, zorg, onderwijs, werk ...relaties …zingeving aan je 
bestaan… Zolang dat er niet is, denk ik dat ik protestant blijf.” 
 
Loes Hulsebos:  
“Protestants? Jawel, ik ben niet voor niets drie jaar geleden gedoopt en ik heb belijdenis gedaan. 
Ik voel me echt bewust protestant. Nu realiseer ik me dikwijls dat ik positiever in het leven sta. 
Daar werk ik zelf ook hard aan. Misschien hoort dat bij elkaar. Protestant en positief.” 
 
Bert Kalisvaart 
“Protestants, laat ik zeggen dat ik zoekende ben. Wat is katholiek en wat is protestants en heb ik 
daar een antwoord op. Waarom hebben wij zo weinig met Maria, terwijl die in de rooms katholieke 
kerk zo’n belangrijke rol vervult? Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand 
komt tot de Vader dan door mij”.” 
 
Ruud de Blok:  
“Ik ben christen en mijn bijnaam is protestant. Ik ben christen en mijn bijnaam is katholiek. Het ligt 
er maar aan in welk wiegje je geboren bent. Jezus Christus zei dat wij één moeten worden met 
elkaar. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar je moet één zijn met elkaar.” 
 
Albert Jansen van Rosendaal;  
“Protestant? Toch wel! Waar dat precies in zit weet ik niet maar je voelt dat gewoon. In de 
katholieke kerk gaat het heel vaak om de rituelen. De verbondenheid binnen de protestantse kerk 
spreekt me aan.” 
 
 

  
Uitspraak van Luther: 
Zu Glauben: 
So sind wir auch von Natur aus dazu geschickt, gern einen Glauben haben zu wollen 
der Rückversicherungen verlangt. Wir wollen es gern mit Händen greifen und in die 
Tasche stecken. Aber das geschieht in diesem Leben nicht.  
 
Zo zijn we er van nature toe geneigd om een geloof te verlangen dat ons bevestiging geeft. We willen het 
graag met onze handen beetpakken en in onze tas doen. Maar zo gaat het niet in dit leven.   
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Reformatie, hervorming, Luther… 
 
500 jaar Reformatie. De herdenking van de scheuring (want dat was het) in het West-Europese 
christendom. Die reformatie lijkt wel voor eens en altijd verbonden met de man die de Bijbel aan 
het gewone (niet theologisch onderlegde) volk gaf: Maarten Luther. Deze Augustijner monnik, 
geboren in 1483, bracht het tot priester en hoogleraar moraaltheologie. Hij werd de leidende man 
van de reformatie. Het verhaal van Maarten Luther en zijn 95 stellingen aan de deur van de 
slotkerk in Wittenberg, spreekt erg tot de verbeelding. In die stellingen verdedigde Maarten Luther 
zijn visie: ‘Het evangelie is de ware schat der kerk.’ Of die actie van Maarten Luther nou een 
historisch feit is of niet, Luther slaagde er in om met zijn uitspraken verdeeldheid te zaaien. Hij was 
niet van plan om zich bij geldende praktijken van zijn tijd neer te leggen. Hij kwam in fel verzet 
tegen het machtsmisbruik van de clerus in de rooms katholieke kerk, waar de door hem zo gehate  
handel in aflaten een uitvloeisel van was. Verwijzende naar de Bijbel stelde Luther dat de mens 
zelf aan God kan vragen hem zijn zonden kwijt te schelden, zonder tussenkomst van een priester. 
Een mens moet vertrouwen op de genade Gods en niet op het afkopen van zonden. Zijn protesten 
stuitten op verzet vanuit de rooms katholieke clerus. In 1521 werd de banvloek over hem 
uitgesproken. Het was tijd om onder te duiken.  
 
Machtige vriend 
In de persoon van de keurvorst van Sachsen, Frederik II, had Luther een rijke 
en machtige vriend. Frederik liet hem in 1521 onderduiken op het 
middeleeuwse kasteel de Wartburg, onderdeel van de stad Eisenach in de 
Duitse deelstaat Thüringen. Luther’s kamer op de Wartburg was eenvoudig. Hij 
woonde er incognito (als jonkheer Jörg) en moest het doen zonder veel 
gezelschap. ‘Ik zit hier te niksen’, verzuchtte hij. Dat veranderde toen hij in 
slechts elf weken de Bijbel vertaalde vanuit het Grieks naar het Duits, het 
nieuwe testament dan tenminste. Die Bijbel vond gretig aftrek. De boekdrukkunst bleek een helper 
van formaat in de verspreiding van de Bijbel en de ideeën van Luther. Maar het werk van Luther en 
de reformatie luidden geen vredige periode in. De reformatie was aanleiding voor een serie 
godsdienstoorlogen en opstanden en zorgde voor verdeeldheid op het Europese continent.  
 
God eren 
De volgelingen van Luther ondervonden vervolging vanuit de rooms katholieke kerk, maar toch 
kreeg de hervorming ook in Schotland, Frankrijk en Zwitserland bijval. De Zweedse koning Gustaaf 
benoemde zichzelf tot hoofd van de kerk en dwong alle Zweden om het Lutheranisme te 
aanvaarden. Hetzelfde gebeurde in Denemarken. De grote man achter de Franse hervorming was 
Johannes Calvijn. Hij vond, net als Luther, dat het niet om de kerk draaide maar om de Bijbel. 
Calvijn legde wel andere accenten. Hij legde zich toe op de vraag hoe de mens het beste God kon 
eren.  

Hoe ging het intussen verder met Luther? In 1525 is Luther in het huwelijk getreden en wel met de 
uitgetreden non Katharina van Bora. Zij kregen samen zes kinderen. Luther legde zich toe op de 
verdere verspreiding van de Bijbel. In 1530 is gestart met een verzoeningspoging op instigatie van 
keizer Karel V. Hij riep de partijen op om zich in de Rijksdag te verdedigen en hoorde de meningen 
van verschillende zijden aan. Luthers medewerker Melanchthon stelde de reformatorische 
geloofsbelijdenis voor die zeer matig van toon was en kwam daarmee naar de Rijksdag. Maar er 
kwam geen verzoening, geen overeenstemming. De Rijksdag eiste herstel van het bisschoppelijk 
gezag en de teruggave van kerkelijke goederen. Maar het rijksdagbesluit werd alleen door de 
katholieken ondertekend. Luther ging voort en in 1534 verscheen Luthers vertaling van het oude 
testament. Hij overleed in Eisleben in 1546 en is op bevel van Frederik II in de slotkerk aldaar 
begraven.  

Helma de Waardt 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic9tyFrvLWAhVLbVAKHeiCAUgQjRwIBw&url=http://shamelesspopery.com/did-luther-want-to-start-his-own-church/&psig=AOvVaw28Ecy_3FuFnDX087WcZatu&ust=1508147651386430
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Hervormers door de tijd heen 
 
Hervormen handelt over veranderen of reorganiseren. In tegenstelling tot revolutie is hervormen 
een geleidelijk proces (aldus de definitie op wikipedia). Wie zijn hervormers? Dat zijn doorgaans 
degenen die het hervormingsproces begeleiden, vormgeven en soms ook tot een goed einde 
brengen. Maar soms ook degenen die met een ‘revolutie’ het hele proces op gang brachten (zoals 
Luther met zijn stellingen). De redactie noemt  een aantal belangrijke hervormers. 
 
Calvijn  
Toen Luther zijn 95 stellingen poneerde, was Calvijn acht jaar. Vanuit een bevoor-
rechte positie had hij altijd goed onderwijs genoten en studeerde hij recht en 
letteren. Hij was een aanhanger van Erasmus en publiceerde als humanist een 
boek over zachtmoedigheid en goedertierenheid. Een aantal jaar later sloot hij 
zich echter aan bij de Reformatie en werd predikant. In zijn verdere leven heeft hij 
vooral veel werk verricht om de nieuwe kerk te institutionaliseren (zowel 
organisatorisch als inhoudelijk), bijvoorbeeld door een school voor predikanten op 
te richten en door middel van theologische geschriften. 
 
De Club van Rome Eén minuut voor twaalf  
De Club van Rome, oorspronkelijk 36 leden, in april 1968 (volgend jaar 
dus 50 jaar geleden) voor het eerst bijeen in Rome, heeft diverse 
rapporten uitgebracht over het milieu, waarvan Grenzen aan de Groei 
(maart 1972) het bekendste is. In het rapport kwam de bevolkingsgroei, 
het grondstoffenverbruik, de voedselproductie, de industrialisatie en 
milieuvervuiling aan bod. De groei in alle vijf de sectoren zou op korte 
termijn dramatische gevolgen hebben; voedselgebrek, milieuvervuiling, 
uitputting van grondstoffen zouden catastrofaal uitpakken. Oorzaak: de 
exponentiële groei. Computervoorspellingen van de Club van Rome 
werden betwist en aangevochten, maar krijgt de Club van Rome ooit gelijk? Nadien zijn er nog 
vele klokkenluiders geweest en alarmbellen blijven rinkelen... onheilsprofeten zijn er en blijven 
nodig om de wereld wakker te schudden en  ‘hervormingen’ af te dwingen! 
 

Willem Drees 
Willem Drees was verantwoordelijk voor de opbouw van de verzorgingsstaat. Hij 
stond aan de basis van veel sociale wetgeving. In 1947 loodste hij, als minister 
van Sociale Zaken, de Noodwet Ouderdomsvoorziening, de voorloper van de 
Algemene Ouderdomswet (AOW), door het parlement. De wet regelde dat 
mannen en alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder een geldbedrag kregen 
als ze onvoldoende eigen inkomsten hadden. Deze wet was echter een noodwet. 
Een permanente regeling voor ‘ouden van dagen’ kwam er in 1956 toen de AOW 
wettelijk geregeld werd. Hoewel deze wet werd ingevoerd door een andere 
minister van Sociale Zaken, Ko Schuurhoff, bleef van ontvangers van het 
pensioen gezegd worden dat ze ‘trokken van Drees’. 

 
Michail Gorbatsjov 
Gorbatsjov werd in 1931 in een boerengezin in Rusland geboren. Tijdens en na 
zijn rechtenstudie maakte hij snel carrière binnen de Communistische partij. 
Toen hij in 1985 partijleider werd, wilde hij de partij hervormen met als motto’s 
'uskorenie' (economische intensivering), 'glasnost'  (openheid) en 'perestrojka' 
(hervorming). Uiteindelijk leidde dit tot het einde van de Koude Oorlog. Hij 
ontving in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede. 
 
 
 
 
 

https://historiek.net/thema/pensioen/
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Abraham Lincoln  
Een hervormer? Jazeker, deze advocaat (een baptist) werd 
in 1861 gekozen tot de 16e president van de Verenigde 
Staten. In die functie maakte hij zich sterk voor de af-
schaffing van de slavernij. Een strijd die leidde tot een 
burgeroorlog tussen de Noordelijke en de Zuidelijke staten, 
die uiteindelijk werd gewonnen door de Noordelijken. De 
afschaffing van de slavernij kwám er, al moest Abraham 
Lincoln dat in 1865 met de dood bekopen. John Wilkes 
Booth (een aanhanger van de Zuidelijken) schoot hem op 
14 april 1865 dood.  
 
Rosa Parks en Martin Luther King  
Grote maatschappelijke hervormingen lijken soms klein te beginnen: Rosa Parks. 
Een klein incident voor de wereld, maar een immense stap voor wie deze zet. 
Rosa Parks weigerde haar voor ‘zwarten’ geserveerde zitplaats af te staan aan 
een blanke man. Deze stap van Rosa werd opgepakt door Martin Luther King 
(1929- 1968) en versterkt tot een breed protest tegen rassendiscriminatie. Ds. King 
was retorisch zeer begaafd, charismatisch en, in navolging van Mahatma Gandhi, 
geweldloos. Hij heeft de wereld aan het denken en doen gezet en de Amerikaanse 
samenleving een pad in een nieuwe richting in laten slaan. 
 

Om over na te denken …  
 
Erasmus in 1520 over vrijheid van meningsuiting: 

 

Als we de waarheid willen horen, moet het iedereen vrijstaan zijn mening te uiten en moet zelfs wie 

een slecht advies geeft, dat niet kwalijk worden genomen, als hij dat maar naar beste weten geeft. 

 

 
Barack Obama:  

 

Verandering zal niet komen als wij wachten op een andere persoon of een andere keer. Wij zijn 

degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn de verandering die we zoeken. 

 

Origineel: Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've 

been waiting for. We are the change that we seek. 

 
 

 
Barack Obama: 

 
Een verandering gebeurt omdat gewone mensen buitengewone dingen doen. 
 
Origineel: The change is brought about because ordinary people do extraordinary things. 

 

 
Dag Hammarskjöld (1905-1961) Zweeds diplomaat en VN secretaris-generaal: 

 
God sterft niet uit als wij ophouden in God te geloven, maar wij houden op te leven als we niet 
meer verlicht worden door die dagelijkse, wondere ervaring van de levensbron, die alle begrip te 
boven gaat. 
 
Bron: Merkstenen 
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Dietrich Bonhoeffer Duits kerkleider en verzetsstrijder 1906-1945: 

Geloof krijgen we van God slechts zo veel als we voor vandaag nodig hebben. 
 

 
Anoniem:  

Hoe bewust je keuze ook is, je houdt nooit twee kanten tevreden. 

Dat is de tweestrijd die je zult moeten aangaan in het leven.  

 
 
 

Filmpjes: Hervormen en hervormers 
 
 

   
 

De reformatie in het kort 
 

tinyurl.com/ronddekerk22 

 
Syrische vrouwen vertellen 

 
tinyurl.com/ronddekerk23 

 
De kracht van Ghandi 

 
tinyurl.com/ronddekerk24 

 
 

 
Langzaam veranderen 
 
Luisteren 
om je heen zien 
misschien is er iemand 
die je wil groeten 
een glimlach om mee te nemen 
onderweg naar morgen 
een verlichting 
 
tot je weet 
het moet anders 
alles moet anders 
ook dit 
 
langzaam veranderen 
van binnen naar buiten 
luisteren 
om je heen zien 
een glimlach laten groeien 
meegeven aan iemand 
voor onderweg 
 
Inge Lievaart 
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Reacties graag rechtstreeks naar de columnist. 

REFLECTOR 
Een column over religie  

en samenleving. 

Door Elbert Kamphorst 
e.kamphorst19@upcmail.nl – 040-8433926  

 
JOB 2.0: EEN PARABEL 

 
Op zekere dag nu kwamen de zonen (!) Gods 
om zich voor den Here te stellen en onder 
hen kwam ook satan (!). En de Here zeide tot 
satan: “Vanwaar komt gij?” En satan ant-
woordde den Here: “Van een zwerftocht over 
de aarde, die ik heb doorkruist”. Toen zeide 
de Here tot satan: “Hebt gij ook acht gesla-
gen op de armen van bezit op deze aarde?” 
“Jazeker”, zei satan. “Ik vraag mij af of zij U 
zullen blijven dienen en vereren als zij zo arm 
blijven”. “Ik wed van wel”, zei de Heer. 
 
Toen vertrok satan en zorgde voor veel 
ellende in de wereld. Zo veroorzaakte hij 
bijvoorbeeld allerlei ziektes. Alleen al door de 
pest kwamen in Europa meer dan 75 miljoen 
mensen om het leven.  
 
Ook ontstonden er, door toedoen van satan, 
veel grote oorlogen, sinds de 12e eeuw voor 
Chr. meer dan 375! Alleen al tijdens de 
tweede wereldoorlog (1939 - 1945 na Chr.) 
kwamen meer dan 72 miljoen mensen om het 
leven. Ook veroorzaakte satan veel grote 
natuurrampen zoals: klimaatveranderingen, 
hongersnoden, vulkaanuitbarstingen, 
tsunami's en aardbevingen. Miljoenen 
mensen (en dieren) kwamen daarbij om het 
leven. Desondanks bleven veel mensen in 
God geloven. 
 
Na verloop van tijd keerde satan naar God 
terug en zeide: “Zie, ik heb hen geslagen met 
armoede, ziektes, oorlogen en natuurrampen 
en desondanks blijven zij op U vertrouwen. 
Laten we het net eens aan de andere kant 
uitwerpen en hun leven gemakkelijker maken. 
Eens kijken of zij U dan nog blijven vereren. 
Ik durf te wedden dat zij U dan niet meer 
nodig zullen hebben en U gaan verlaten”. 
“Weddenschap aangenomen” zei de Heer.  
 

Daarop veroorzaakte satan een ongekende 
creativiteit op aarde. Hij begon met de weten-
schap los te maken uit het keurslijf van de 
kerk, zodat er grote technische uitvindingen 
gedaan konden worden. Zo ontstond de 
stoommachine, die de productiecapaciteit in 
fabrieken en het transport op zee bevorderde. 
Andere grote uitvindingen waren die van de 
electriciteit en de benzinemotor. Daardoor 
kon de mens weldra autorijden en het lucht-
ruim veroveren. Maar al die uitvindingen 
veroorzaakten niet het effect dat satan voor 
ogen had. Fabriekseigenaren werden steeds 
rijker maar de arbeiders zelf schoten er 
weinig mee op.  
 
Toen liet satan de mensen in de welvaart 
delen en zorgde ervoor dat zij auto's, brom-
mers, scooters, radio's, televisies, wasma-
chines, afwasmachines, computers, laptops, 
printers, mobiele telefoons, tablets, i-pads, e-
readers, e-bikes, enz. konden kopen. De 
arbeiders, inmiddels werknemers geheten, 
konden zich nu vrijwel alles veroorloven en 
gingen een steeds comfortabeler leven 
leiden. Zij hadden alleen niet in de gaten dat 
zij met hun koopgedrag de aandeelhouders 
en producenten in de kaart speelden. Boven-
dien: vroeger konden producten nog gerepa-
reerd worden, nu worden ze zo gemaakt dat 
zij maar een beperkte levensduur hebben, 
want de economie moet blijven draaien. 
Iedere dag brengen papieren- en electro-
nische media ons op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen en doen ons geloven dat wij 
daar voordeel bij hebben. Het gaat dus goed 
met ons land en haar inwoners als het goed 
gaat met de economie. Welvaart, daar gaat 
het om.  
 
Zo verdween God niet alleen uit Jorwerd.  
 
Op zekere dag nu kwamen de zonen (!) Gods 
om zich opnieuw voor den Here te stellen en 
onder hen kwam ook satan (!). En de Here 
zeide tot satan:”Vanwaar komt gij”? En satan 
antwoordde den Here: “Van een zwerftocht 
over de aarde, die ik heb doorkruist”. Toen 
zeide de Here ... 
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Verlangen te dromen 
 
Dromen, we kennen en kunnen het alle-
maal, maar wat doen we er mee? Dromen 
zijn grenzeloos, alles kan. Maar dat is 
meteen ook een moeilijkheid, want veel 
dromen vliegen van de hak op de tak en je 
kunt er geen touw aan vastknopen. Deze 
dromen ruimen de rommel in je hoofd op. 
Heerlijk. 
 
Dagdromen, ook zo’n heerlijke bezigheid, 
althans dat vind ik. Ik ben daar altijd heel 
goed in geweest, tot wanhoop van mijn juf 
die me aan de sommen probeerde te 
krijgen. Het stomme is dat ik niet eens weet 
waarover ik dagdroom. Net als de dromen 
die ik ‘s nachts droom onthoud ik ze mees-
tal niet. Jammer is dat, want dromen doe je 
per slot van rekening niet voor niks. Toch?  
 
Ik ben opgegroeid met de Bijbelverhalen en 
daar wordt nogal wat in gedroomd. God 
sprak dan via dromen tot mensen, en die 
dromen deden ertoe! Reden om toch eens 
serieuzer naar mijn eigen dromen te kijken, 
want ik verlang naar dromen. Dromen die 
als een zaadje geplant worden, dromen die 
je koestert totdat ze werkelijkheid worden. 
De droom dromen die God droomt. Dat 
klinkt misschien wat hoogdravend of vroom, 
maar ik geloof dat net zoals ik dromen heb 
voor mijn kinderen, mijn hemelse Vader 
dromen heeft voor Zijn kinderen, voor ons 
dus, en dat Hij die ook in onze tijd wil laten 
zien of horen. Tijd om pen en papier naast 
mijn bed te leggen en ze ’s nachts gelijk op 
te schrijven, voordat ze weer in de 
duisternis oplossen. Ik ben benieuwd. 
 

Neeltje van Raalte 

 
 

Praten over vrede 
 
De eerste relikwido 
avond van dit jaar viel 
samen met het einde van 
de vredesweek. Het 
thema was dan ook 
‘vrede en onvrede’. Niet 
‘oorlog’ maar ‘onvrede’ 
als tegenpool van vrede. 
Met vrede zijn de 
meesten gelukkig al jaren vertrouwd, 
maar hoe zit dat met onvrede? Waar komt 
dat vandaan, kunnen we uiting geven aan 
onvrede en deze omzetten in een concrete 
actie zodat dit buiten onze kring bekend 
wordt? 
 
Met elkaar zijn we het gesprek aangegaan. 
Een mening: ‘onvrede’ is, bij echte vrede, 
vaak geneuzel. Denk hierbij aan de discussie 
rondom wildplassen, of aan de zwartepieten-
discussie of aan het zetten van een hand-
tekening onder een petitie van Amnesty 
International.  
 
Maar als dat onderwerp je nu eens echt 
raakt? Zeker bij gemeenschappelijke onvrede 
kan er energie vrijkomen die kan leiden tot 
echt iets nieuws, iets positiefs. Als concrete 
actie besluiten enkele aanwezigen zich aan 
te melden voor spoedacties bij Amnesty. 
Enkele anderen nemen een actie mee naar 
huis om er volgende keer op terug te komen. 
 
Wat bij mij blijft hangen: ‘Onvrede’ is, 
omgedacht, energie die tot oplossingen kan 
leiden. Doe er iets mee of houd er over op.  
 

Bert Kalisvaart 
 
 
 
 

 
 
  

Relikwido 
Mijn droom 
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We zijn inmiddels volop aan het nieuwe 
seizoen begonnen. Begin september hebben 
we een geweldig startweekend gehad waarin 
we de vernieuwde benedenverdieping fees-
telijk in gebruik genomen hebben. Geniet u er 
ook zo van? Ik wel, toen ik rondliep tijdens de 
startavond en overal mensen gezellig bij 
elkaar zag zitten, maar ook iedere zondag 
tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst.  
 
Inmiddels hebben we het afscheid van 
dominee Christien Crouwel achter de rug. 
Met een geweldige feestavond waarop de 
jeugd een zeer humoristisch filmpje liet zien 
en ook andere groepen Christien op ludieke 
wijze gedag zeiden. Wist u dat we tegen-
woordig ook een schrijverscollectief hebben? 
Zij waren verantwoordelijk voor de tekst van 
het lied ‘Hi ha dominee’ waarmee we 
Christien uitgezongen hebben na de 
afscheidsdienst.  
 
In deze dienst is Christien losgemaakt van de 
PGN en door Marieke Feuth ook een beetje 
van de parochie. 
 
De periode waarin 
we vacant zullen 
zijn, is nu begonnen. 
Als ik dit schrijf ligt 
er een voorstel bij 
het moderamen met 
een stappenplan 
voor het beroepingswerk. Tijdens de kerken-
raadsvergadering van 26 oktober zal dit plan 
besproken worden. We hopen in de kerken-
raadsvergaderingen van oktober en novem-
ber tot een conceptprofielschets te komen die 
we dan in een gemeenteberaad eind novem-
ber, begin december met u willen delen. Via 
de nieuwsbrief zult u daarvoor uitgenodigd 
worden. 
 
In september heeft de kerkenraad besloten 
om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar 
iemand die tijdens de vacatureperiode twaalf 
uur in de week pastoraatswerk wil doen. 
Zodra we daar meer over weten zullen we u 
op de hoogte stellen. 
 
Vanuit de werkgemeenschap zal dominee 
Martin Kroon uit Best het consulentschap op 

zich nemen. Hij zal de kerkenraad vooral 
ondersteunen bij het beroepingswerk en 
adviseren waar nodig. 
 
Voor het komend seizoen ligt het seizoens-
programma klaar met een boeiend program-
ma. De Ambtsgroep Eredienst heeft het 
preekrooster gevuld. 
 
We zullen in deze vacature periode moeten 
omzien naar elkaar en samen het kerk-zijn 
gestalte blijven geven. Maar uw betrokken-
heid kennende en uw bereidheid om daar 
waar nodig mee te helpen, zie ik de komende 
vacatureperiode dan ook vol vertrouwen 
tegemoet. 
 

Anjo Lourens 
Voorzitter kerkenraad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
De adventskalender 2017 ‘Kwetsbaar als een 
kind’ is gemaakt om de adventstijd bezinnend 
door te komen. Alle dagen in de kalender 
hebben een meditatieve tekst en mooie af-
beelding. Ze kunnen allemaal als ansicht-
kaart gestuurd worden. Zo heeft u een 
cadeau voor uzelf en voor een ander. 
 
Prijs: € 6,99  
Wanneer u de Adventskalender voor 15 
november bestelt bij Dieuwertje Kaper 
(d.kaper@onsnet.nu; tel: 040 36 83 778), dan 
heeft u de kalender meteen de eerste 
Adventszondag al in huis. 
 

 

Kerkenraad 

Adventskalender 2017 
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Gemeente-zijn in de vacaturetijd 
 
Nu we begin oktober afscheid genomen 
hebben van onze predikant Christien 
Crouwel, is de predikantsplaats in onze 
gemeente officieel vacant. Al vanaf half 
september werkte ze niet meer voor de PGN. 
In die maanden tussen het moment dat ze 
haar vertrek aankondigde en het moment dat 
ze daadwerkelijk vertrok is hard gewerkt om 
veel dingen in onze gemeente goed door te 
laten gaan. Ambtsgroep Eredienst ging 
meteen aan het werk om de zondagen 
waarop Christien in ons dienstenrooster 
stond ingeroosterd opnieuw in te vullen. Dat 
is gelukkig razendsnel gelukt, zodat de 
kerkdiensten gewoon door kunnen gaan. Er 
zullen bekende gastvoorgangers zijn, maar 
ook nieuwe.   
 
Deze mensen zullen zich ook via Rond de 
Kerk aan ons voorstellen, zodat we vooraf 
een beetje een idee hebben wie er komen 
gaat. En dan hopen we juist dat dat u zal 
prikkelen om erbij te willen zijn! Ook het 
seizoensprogramma met de activiteiten van 
de PGN was rond en bemenst en dat kan dus 
doorgang vinden. 
 
Ik vermoed dat de meest ingrijpende aan-
passingen voor nu zullen zijn in het pasto-
raat. Gelukkig is er geld voor tijdelijk extra 
pastorale ondersteuning in onze gemeente. 
Want Pieter kan niet met zijn halve baan 
doen wat Christien en hij op dat gebied eerst 
samen deden. Over hoe dat verder vorm 
krijgt hoort u later meer; het is nog niet 
helemaal duidelijk bij het schrijven voor deze 
Rond de Kerk. 
 
In de ambtsgroep Pastoraat hebben vlak na 
de zomer ook twee wisselingen plaatsge-
vonden. Dieuwertje Kaper heeft afscheid 
genomen als coördinator van wijk Centrum. 
Dat heeft ze heel veel jaren met liefde en 
zorg voor mensen gedaan, waar we erg blij 
mee zijn. Daarnaast heeft ze de laatste jaren 
de vergaderingen van de ambtsgroep 
voorgezeten, op een heel fijne manier. 
Dankjewel, Dieuwertje. 
 

Nieuw in de Ambtsgroep Pastoraat is Eric 
Ackerman. Hij wordt coördinator van de wijk 
Lissevoort/Panakkers. We zijn blij dat Eric dit 
pastorale team komt versterken. En Erics 
nieuwe plek betekent dat Nanny Kamphorst 
nu wijk centrum van Dieuwertje heeft over-
genomen, want ze was coördinator van wijk 
Lissevoort/Panakkers. Nanny blijft dus, maar 
wel in een andere wijk. Zo blijft gelukkig deze 
ambtsgroep op volle sterkte, juist nu we een 
tijd zonder predikant zijn, zodat het pastorale 
werk in de gemeente zo goed mogelijk 
doorgang kan vinden.  
 
We hebben wel de pastorale inloop aange-
past, ook die dinsdagmiddagen kan Pieter 
niet allemaal alleen doen. De pastorale inloop 
is de komende tijd alleen op de eerste dins-
dagmiddag van de maand, op de gebruike-
lijke tijd van 16.00 tot 17.30 uur. Pieter bellen 
kan wel altijd: ook als hij voor Helmond aan 
het werk is staat gewoon het antwoord-
apparaat aan waarop u kunt inspreken. En 
daarnaast is er het algemene mailadres van 
de Ambtsgroep Pastoraat: pastoraat@pgn-
nuenen.nl. Een bericht naar dit adres komt 
terecht bij alle vijf wijkcoördinatoren en bij 
Pieter Flach. Dan zou u dus snel een reactie 
van een van hen moeten krijgen op uw 
bericht. 

 
Want de ambtsgroep Pastoraat hoopt dat u 
ons ook zelf een bericht stuurt als er ergens 
behoefte is aan bezoek of gesprek. Door 
elkaar op de hoogte houden kunnen we in 
deze vacaturetijd zo goed mogelijk met 
elkaar meeleven in de gemeente. Doet u 
daar aan mee? 
 

Ambtsgroep Pastoraat 
  

ambtsgroep 
Pastoraat 
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Na publicatie van de personalia in de laatste 
Rond de Kerk kreeg ik een aantal vragen. 
Omdat ik denk dat de antwoorden voor meer 
mensen interessant zijn, zal ik een korte 
toelichting geven. 
 
Er waren mensen die naar Nijmegen en 
Utrecht waren verhuisd en toch stonden 
vermeld bij: ‘verhuisd binnen de gemeente’. 
Dit was gedaan omdat deze mensen hadden 
aangegeven dat zij voorkeurslid van de PGN 
willen blijven.  
 
Vooral vanuit jongeren die gaan studeren en 
op kamers gaan wonen, komt die wens: zij 
willen graag blijven horen bij de kerkelijke 
gemeente waar zij mensen kennen. 
Consequentie is, dat zij de kerkbalans (vraag 
om de jaarlijkse geldelijke bijdrage voor het in 
stand houden van de gemeente) dan ook 
krijgen vanuit Nuenen. 
 
Wanneer mensen voorkeurslid willen worden, 
moeten zij dit zelf (dus niet de ouders!) 
aangeven bij het kerkelijk bureau en wanneer 
zij op een gegeven moment lid willen worden 
van de gemeente waar zij wonen, zal dit 
opnieuw moeten worden aangegeven. 
Wanneer geen voorkeurslidmaatschap wordt 
aangevraagd, worden mensen automatisch 
overgeschreven naar de nieuwe 
woongemeente. 
 
Wanneer u nog vragen hier over hebt, mail 
me dan: kerkelijkbureau@pgn-nuenen.nl. 
 

Inge Huizing 
 

 
 
Kerk binnenstebuiten was het jaarthema in 
1987/88. Ook toen werd er bij toerbeurt over 
geschreven in Rond de Kerk. Laatst las ik 
nog eens het stukje dat mijn man Gerrit 
Struik toen heeft geschreven. Het viel me op 
dat het nog steeds heel actueel is. Zeker nu 
we als gemeente een tijd van onzekerheid 
tegemoet gaan. Dat we mogen blijven 
dromen van een kerk die sterk is van 
struktuur. Graag wil ik dit stukje met jullie 
delen.  
 
Als we een kerk binnenstebuiten keren, of 
beter nog, ontmantelen, dan houden we een 
skelet over, een samenstelsel van 
constructiedelen. Een constructie die dan kan 
bestaan uit draagmuren, spanten, kolommen 
etc. Zonder dit draagskelet zou het gebouw 
allang niet meer bestaan hebben maar 
ingestort zijn. Zo ook een kerk als 
gemeenschap van vrouwen, mannen en 
kinderen. Zij vormen samen het skelet van de 
gemeenschap, ieder op zijn eigen wijze en 
ieder naar zijn draagkracht. Zo is dus de kerk 
als gemeenschap opgebouwd rondom deze 
draagconstructie, het skelet. Is deze 
draagstructuur niet sterk en hecht, dan 
bestaat ze niet lang, maar gaat verloren. Ze 
stort in zoals het bezwijken van een 
kerkgebouw met een zwak draagskelet. De 
kerk binnenstebuiten keren laat iets zien van 
het skelet, de draagstructuur van onze 
kerkgemeenschap. We stellen ons hierdoor 
kwetsbaar op ten opzichte van de 
omstanders. We laten immers zien hoe 
degelijk, echt en hecht onze basis is, waaruit 
ons geloof bestaat. 
 
Als we allemaal een 
bijdrage leveren 
welke leidt tot een 
hechte structuur, dan  
kunnen we dromen 
van een kerk en een 
wereld die bestand is 
tegen uitwendige 
krachten en 
invloeden. 
 

Ada Struik-Keemink 
  

Van het kerkelijk bureau Dromen voor onze wereld 

Wel eens een 
dromer ontmoet? 
 
En… 
was het een 

goed gesprek? 
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‘De geest vindt haar weg wel’ 
 
Acht jaar geleden werd ze voorganger in de 
Protestantse gemeente in Nuenen. Jaren 
waarin ze zich met hart en ziel inzette voor 
‘haar’ gemeente. Nu maakt ze de overstap 
naar het drugspastoraat in Amsterdam. Een 
terugblik met Christien Crouwel op haar jaren 
in Nuenen.  
 
Hoe ben je in de theologie terecht 
gekomen? 
“Mijn vader was dominee, maar ik wilde zelf 
geen dominee worden. Dat zag ik mezelf niet 
doen.Nee, eerst heb ik een jaar theater-
wetenschappen gestudeerd en daarna heb ik 
een secretaresse-opleiding gedaan. Toen 
dacht ik: Nu moet ik toch maar eens aan een 
echte studie beginnen en ben ik alsnog 
theologie gaan studeren. Ik ging naar de 
Universiteit van Amsterdam, waar de meeste 
hervormden naar toe gingen. Na mijn docto-
raal examen kwam ik bij de IKON terecht. 
Daar werd ik redacteur radiokerkdiensten. Ik 
begeleidde dominees en gemeentes in de 
voorbereiding van die diensten. Na een paar 
honderd kerkdiensten dacht ik: Nu wil ik zelf 
wel eens voorgaan in een kerkdienst. Toen 
moest ik nog wel de twee-jarige kerkelijke 
opleiding volgen, de meer beroepsgerichte 
opleiding. En zo ben ik uiteindelijk predikant 
geworden.” 
 
Wat zag je als je opdracht hier in Nuenen 
en hoe heeft dat uitgepakt? 
“Wat ik met name in het pastoraat en de 
eredienst wilde en hoopte te bereiken was 
dat mensen ruimte zouden ervaren. Ruimte 
om te groeien en hopelijk ook te bloeien in 
hun geloof en ook gewoon als mens. 
Niemand hoeft opgesloten te zitten in zijn of 
haar bestaan, hoe groot je zorgen ook zijn. 
Dat is de essentie van het verhaal van de 
uittocht uit Egypte: Wij zijn bedoeld voor de 
ruimte en de vrijheid. Zoals zo mooi vertolkt 
in het lied 'Woord dat Ruimte schept', van 
Huub Oosterhuis. Je moet wel zelf die stap 
zetten, maar je hoeft daarin niet alleen te zijn. 
Als pastor wil ik daarbij behulpzaam zijn, een 
eindje meelopen.  
 

 
 
Want ook al loop je vast in van alles en nog 
wat en ben je even de weg kwijt of heb je er 
een potje van gemaakt, toch zegt God: 'Jij 
bent mijn geliefde kind.' Dat woordje 'toch' is 
voor mij heel essentieel. De kortste geloofs-
belijdenis bestaat voor mij uit twee woorden: 
'En toch...!' Als pastor zag en zie ik het nog 
steeds als mijn opdracht mensen bij die 
ruimte en die twee woordjes te bepalen.” 
 
Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het voor 
jou om te preken voor een zo divers 
publiek als we hier in Nuenen hebben? 
“Ik heb het idee achter me gelaten dat ik 
iedereen tevreden moet stellen in een dienst. 
Ik heb niet iedere dienst iedereen iets te 
zeggen. Dat is een illusie. Ik probeer wel af te 
wisselen in de vorm. De ene keer een 
‘stevige’ preek, dan weer wat speelser of 
luchtiger. Vaak heb ik wel enkele mensen in 
mijn achterhoofd op wie ik de dienst een 
beetje afstem. Die mensen wisselen per 
dienst. Zo probeer ik me telkens op een 
bepaalde groep kerkgangers te richten. Je 
hebt te maken met een grote bandbreedte 
aan opleidingsniveau en aan kerkelijke 
achtergrond, van gereformeerde gemeente 
tot vrijzinnigheid. Ook hebben we regelmatig 
katholieke kerkgangers in ons midden. 
Sommige kerkgangers hebben helemaal 

Afscheidsinterview 
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geen enkele kerkelijke achtergrond of 
noemen zichzelf atheïstisch. Daarnaast is er 
ook een groot verschil in geloofsbeleving. Dat 
waaiert alle kanten uit. Het is daarom soms 
erg lastig de goede woorden te vinden, maar 
hoe meer je elkaar kent, de gemeente jou en 
jij de gemeente, des te makkelijker het is. Het 
hoeft ook niet elke zondag te lukken, die druk 
leg ik mezelf niet op. Elke zondag is als een 
dun laagje verf. Dat hecht beter dan één keer 
dik.” 
 
Wat beschouw je als geslaagd in die 
afgelopen acht jaar in Nuenen? 
“Ik kreeg laatst een e-mail van iemand die 
zei: “Jij hebt me die oude bijbelverhalen weer 
teruggegeven, jij hebt me geleerd om die op 
een andere manier te verstaan.“ Een mooier 
cadeautje kon ik niet krijgen.  
 
Het fijne aan de PGN is dat je in de kerk-
diensten zoveel kanten uit kan en dat daar 
ruimte voor is. Wat ik geslaagd vond was die 
ene dienst waarin twee jongeren, een jongen 
en een meisje, het hele Hooglied lazen. Erg 
dapper en mooi! Ook denk ik met plezier 
terug aan een dienst met het thema ‘Kijken 
met mededogen’. Dat was een viering vrije 
vorm waarin de orde van dienst bestond uit 
een rondleiding door een fictief museum van 
vergeten en afgeschreven mensen en 
dingen. De vraag was: hoe leren we kijken 
met compassie? Ook bijzonder was onlangs 
de jeugddienst na het zeilkamp waarbij we in 
een grote kring zaten en we spraken over de 
vraag wat ‘opnieuw geboren worden' eigenlijk 
betekent. Een gemeentelid zei: ‘Toen ons 
eerste kind geboren werd, werd ik als vader 
geboren’. Een ander vertelde: 'Ik voelde me 
nieuw geboren toen ik in de paasnacht 
belijdenis deed en gedoopt werd’. Zo 
kwamen er nog meer ontroerende 
antwoorden. Want dat is één van de mooie 
dingen van deze gemeente: Mensen durven 
iets van zichzelf te laten zien, ook in een 
kerkdienst.  
 
Ook de oecumenische dienst op sacraments-
dag vond ik geslaagd, waar we in processie 
door het dorp liepen met eigentijdse reli-
kwieën: Houten kistjes met daarin door 
gemeenteleden en parochianen aangedragen 
voorwerpen die voor hen heilig waren. En zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Het kinder-
nevendienstproject rond het bijbelboek Ruth, 
waarin we op het liturgisch centrum een 
huisje hadden staan dat helemaal met 

boterhammen was bekleed. Want Bethlehem 
betekent letterlijk 'Huis van brood'. 
 
Naast al deze bijzondere kerkdiensten kijk ik 
ook met plezier terug op de kloosterweek-
enden in Postel, de filmavonden, de zeil- en 
kindernevendienstkampen, de vele bijzon-
dere oecumenische thema-avonden met 
onder andere Huub Oosterhuis, Pim van 
Lommel en Manuela Kalsky. Heel fijn was 
ook de maandelijkse gespreksgroep Geloof & 
Leven, die ik al die jaren samen met Jos 
Deckers leidde. En nu vergeet ik nog een 
hele hoop... 
 
O ja, dan was er nog die avond over de 
Palestijnse zaak met Van Agt, die zo tumul-
tueus verliep, op het scherpst van de snede. 
Nee, die vergeet ik ook niet gauw of is het 
beter dat wel te doen?  
 
Maar terugkomend op de vraag wat ik 
geslaagd vond: Door alles heen is dat aller-
eerst de samenwerking met mijn collega's 
geweest. Natuurlijk die met Pieter Flach, 
maar niet minder met Hans Vossenaar, Jos 
Deckers en Marieke Feuth. Ook denk ik met 
dankbaarheid aan de talloze vrijwilligers met 
wie ik al deze mooie dingen heb mogen 
bedenken, doen en beleven. Dat is de on-
schatbare kracht van de kerkelijke gemeen-
schap in Nuenen.”  
 
Nu ga je werken met (ex)drugsverslaaf-
den. Is dat niet nogal hopeloos en ont-
moedigend werk? Of denk je ergens die 
‘ruimte’ waar je het over had te kunnen 
doortrekken in je nieuwe baan? 
“Ja, dat hoop ik wel. Het zit 'm vooral in de 
attitude: Ik ben een mens, jij bent een mens 
en wat jou is overkomen maakt jou niet 
minder mens, het had mij ook kunnen over-
komen. Ik wil proberen er onvoorwaardelijk te 
zijn in die ontmoeting met hen. In die ver-
slaafden-wereld moet er namelijk van alles. 
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In principe mogen ze in het drugspastoraat 
zijn zoals ze zijn, zonder iets te moeten. Zo 
kan die ontmoeting een kleine afspiegeling 
zijn van Gods onvoorwaardelijke liefde. Je 
komt als pastor en de meesten voelen haar-
scherp aan dat je dan niet alleen maar als 
Christien komt. Je representeert iets van 'het 
heilige'. En dat begint met aandacht: Vertel 
eens, hoe gaat het met je, mag ik even 
binnenkomen?  
 
Er zijn in Amsterdam meerdere tehuizen 
waar ik hen zal ontmoeten. Toen ik in de 
zomer twee dagen meeliep, had een enkeling 
geen behoefte aan een gesprek, maar de 
meesten vertelden in alle vertrouwen hun 
hele levensverhaal. Dat waren bijzondere 
ontmoetingen. De meeste (ex)verslaafden 
hebben niets meer te verliezen en hoeven 
niet langer de schijn op te houden. Behalve 
deze tehuizen zijn er een aantal inloopcentra 
voor daklozen waar hulpverleningsinstanties 
zijn maar dus ook een pastor een aanspreek-
punt is. Verder ga ik op huisbezoek bij 
(ex)verslaafden die zelfstandig wonen. Het 
drugspastoraat is oecumenisch en wordt 
onder meer gedragen door een aantal 
katholieke organisaties en de Amsterdamse 
diaconie en leeft dus van giften. Ik wil dan 
ook met enige regelmaat voorgaan in de 
PKN-wijkgemeentes in Amsterdam om het 
contact levend te houden”. 
 
Straks geen dingen meer als een jaar-
programma, een preek schrijven, een stille 
week voorbereiden. Geen carrousel-
diensten meer etc. Hoe zie je dat voor je? 
“Nou, ik zal bevestigd worden als 'predikant 
voor bijzondere werkzaamheden' aan de 
wijkgemeente Muiderkerk. Dus ik blijf wel 
predikant. Maar die werkzaamheden zullen 
inderdaad een heel ander karakter hebben. 
Naast het pastoraat zal ik op voorgaan op 
zondagmiddagen in laagdrempelige vieringen 
voor (ex)gebruikers.” 
 
In het juli-augustusnummer van Rond de 
Kerk zeg je dat je een zwak hebt voor 
mensen die niet helemaal binnen de 
lijntjes kleuren. Welke lijntjes bedoel je? 
“De lijntjes van 'hoe het hoort'. Ik heb 
gemerkt dat ik vaak iets meer begrip kan 
opbrengen voor mensen die onaangepast of 
eigenzinnig zijn dan anderen dat kunnen. 

Niet alles kan en hoeft volgens vaste proce-
dures.” 
 
Hoe zie je de toekomst van de kerk?  
“Weet je, in de kerk gebeuren veel mooie 
dingen, maar vaak is de vorm wat onbe-
holpen of knullig. De kerk staat niet bekend 
als flitsend, heeft geen gelikte website, is 
geen spetterende talkshow en heeft geen 
hippe of swingende liedjes. In die zin is de 
kerk niet helemaal 'van deze wereld' en kleurt 
ook zij buiten die genoemde lijntjes. Dat vind 
ik wel mooi. De kerk doet gewoon 'haar ding', 
tegen de waan van de dag in. 
 

 
 
Tegelijkertijd zijn we in de kerk ook heel erg 
aangepast en keurig. We hebben allerlei 
commissies, ordinanties, preekroosters, 
agendapunten en sleutelbossen. En dat is 
dan weer heel erg 'binnen de lijntjes' en zorgt 
er vaak voor dat vernieuwing wel heel lang 
op zich laat wachten. Dat betekent dat we in 
de kerk al veel 'koplopers' kwijt zijn. We 
willen graag dat iedereen, maar dan ook 
iedereen, mee kan komen in de stapsgewijze 
verandering. Dat is enerzijds een goede 
pastorale grondhouding: We wachten net zo 
lang tot ook het allerlaatste schaapje over de 
dam is. Anderzijds vergeten we soms dat we 
daardoor het geduld van de nieuwsgierige en 
innoverende schapen zozeer op de proef 
stellen dat die gedesillusioneerd afhaken. Dat 
spanningsveld baart me wel eens zorgen. 
Maar verder denk ik dat we beter met ver-
trouwen naar de toekomst kunnen kijken dan 
somber te worden: De Geest vindt haar weg 
wel.” 
 

Jaap Kiel 
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Foto’s door Carel Haisma, Jan Laros en Jolanda Vening 
 

Christien, bedankt! 
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Hierbij wil ik, ook namens Hans, Esther en 
Lucas, u allemaal heel hartelijk danken voor 
het mooie afscheid op zaterdag 7 oktober, in 
het bijzonder iedereen die daaraan voor of 
achter de schermen heeft bijgedragen!  De 
gezellige ontvangst, de vele warme, persoon-
lijke afscheidswoorden, het gevarieerde 
programma met onder andere. het grappige 
en knap gemaakte filmpje van de jeugd, de 
leuke en vaak rake liedjes, de mooie toe-
spraken en daarna het heerlijke buffet, door 
zovele handen samengesteld: het was in één 
woord geweldig!  
 
Ook op de afscheidsdienst kijken we met een 
dankbaar hart terug. Wat was het fijn om met 
zovelen samen te zijn en om met het koor en 
de vier musici al die mooie liederen te kun-
nen zingen en zo al zingend, sprekend, luis-
terend en biddend ons gezamenlijk 'te 
oefenen in vertrouwen'. En toch...! 
 
Daarnaast zijn we blij met alle hartelijke 
brieven, kaarten, e-mails en cadeautjes die 
we ontvingen en natuurlijk met het gezamen-
lijke cadeau. We gaan ons nog even beraden 
over een goede bestemming voor het bedrag. 
 
We hebben niet iedereen dit weekend per-
soonlijk de hand kunnen schudden (de rij was 
wel erg lang en sommigen van u waren het 
weekend verhinderd...) maar weet dat u alle-
maal een blijvende plaats in onze gedachten 
heeft!  
 

Ds. Christien Crouwel, 
Hans, Esther en Lucas Meyer 

 

 

 
 

Welkom op het Kloosterweekend 
 
Van vrijdag 6 tot zondag 8 april 2018 vindt 
het jaarlijkse kloosterweekend plaats in de 
abdij in Postel (B). De begeleiding van het 
kloosterweekend is dit keer in handen van ds. 
Eline van Iperen uit Asten.  
Inschrijven is vanaf nu mogelijk bij Klara 
Jansen: k.jansenboshuizen@onsnet.nu 
Deelnemers krijgen ruim van tevoren 
informatie over het programma.  
 

Klara Jansen 
 
 
 
 

Oecumenische thema-avond 
 
Woensdag 29 november: Dromen voor 
onze wereld – de zandtovenaar 
Voorstelling door Gert van der Vijver 
 
U bent vanaf 19.00 uur welkom voor koffie of 
thee. Om 19.30 uur beginnen we ons pro-
gramma in De Regenboog. De toegangsprijs 
voor de avond met de zandkunstenaar is € 
7,50 voor volwassenen en € 3,- voor kinde-
ren, inclusief koffie of thee. 
Gert, de enige zandkunstenaar in Nederland, 
zal (bijbelse) verhalen tot leven brengen met 
zijn magisch schouwspel van licht en donker. 
Deze avond is geschikt voor oud én jong, 
kinderen zijn van harte welkom. 
Zie voor aanvullende informatie de website van 
onze gemeente of het Seizoensprogramma. 
 

 
 
 

Bedankt! 
ambtsgroep V&T 

 

Vorming en Toerusting 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBxdClr_DWAhXII1AKHXoICRwQjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/pasen-plaatjes/bloemen&psig=AOvVaw2GMNua7D8XGn7zVM0h-P86&ust=1508079286821863
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Vliegtuig… 
Eindelijk mocht het dan een keer: vliegtuigjes 
vouwen in de kerk. Bij het afscheid van 
Christien als predikant van onze gemeente 
heb ik de jongeren gevraagd om vliegtuigjes 
te vouwen van bladzijden uit het seizoens-
programma. Dat deed ik zelf ook terwijl ik 
mijn verhaal hield voor Christien, een vlieg-
tuigje vouwen van de voorpagina van dat 
seizoensprogramma. Want wat wij in de kerk 
doen moet naar de mensen toe, omdat we 
hen ook gunnen wat 
voor ons van 
waarde is. En als je 
zo’n vliegtuigje dan 
gooit, dan drijft 
daarmee op de wind 
ons programma 
naar de mensen. En 
toen ik mijn vliegtuigje gooide kwamen er 
tegelijk meer dan twintig vliegtuigen vanaf het 
balkon de kerkzaal in. Dat was een mooi 
gezicht en wat een lol! Eindelijk mocht het 
een keer zei een van de tieners later. 
Vroeger deed ik dat wel eens van het papier 
van de orde van dienst, als de dienst was 
afgelopen, maar dan zeiden m’n ouders of de 
koster dat dat toch niet de bedoeling was… 
Maar nu vroeg ik het hen zelfs om te doen… 
Er ging een lachsalvo door de kerk. 
 
Simson 
Tijdens het kindernevendienstkamp eind 
september ging het over het bijbelverhaal van 
Simson. En we hoorden een week later dat 
dat spannend was, om te proberen de haren 
af te knippen van iemand die lag te slapen 
zonder die persoon wakker te maken. Dat 
was een onderdeel van het avondspel in het 
donker. Het leek verdraaid veel op wat Delila 
deed in dat bijbelverhaal. Maar om zoiets nu 

 

zelf ook te doen is toch wat anders dan 
alleen maar het verhaal horen… Je vergeet 
het nooit meer! 
 
Jongerenvieringen 
De jongerenvieringen op zondag zijn de 
komende tijd op: 5 november, 26 november 
en op 10 december. Daarna volgt op zondag-
middag 17 december het tienerkerstfeest in 
het Van Gogh Kerkje. 
 
Catechese 
Beide groepen zijn van start gegaan met een 
spel over bijbelverhalen. Pieter heeft een 
grote verzameling platen van oude zendings-
kalenders, die afbeeldingen van bijbelver-
halen bevatten en die gemaakt zijn over de 
hele wereld. Verrassend om te ontdekken dat 
mensen de bijbelverhalen afbeelden zoals 
het bij hun cultuur hoort. In Nederland zijn de 
mensen wit, in Midden-Amerika hebben ze 
een veel donkerder huid en Afrika zijn ze 
zwart. En op een plaat uit China hebben de 
mensen gelaatstrekken zoals die daar voor-
komen. En dat geldt dan ook voor Jezus! Of 
dat nou zomaar kan, vroegen we ons af. En 
hoe het komt dat er die verschillen zijn. En 
onze ontdekking was dat dat gebeurt omdat 
in alle continenten mensen zichzelf herken-
nen in de bijbelverhalen. Die verhalen gaan 
over mij en mijn leven. En zo worden ze dan 
ook afgebeeld. 
 
Na de herfstvakantie komen we weer bij 
elkaar op 24 oktober. En daarna om de twee 
weken. 
 

Pieter  
 

 
 

 
 
 

ambtsgroep 
Jeugd 
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Woensdagavond 27 september sprak Gerard 
de Korte, bisschop van het bisdom ’s Herto-
genbosch, in De Regenboog over het onde-
rwerp oecumene. Zo’n tweehonderd aanwe-
zigen vormden zijn gehoor. Bekend mag zijn 
dat in Nuenen de Protestantse Gemeente 
Nuenen en de katholieke parochie enthou-
siast samenwerken op velerlei gebied. Bis-
schop de Korte op zijn beurt is bekend om 
zijn affiniteit met oecumene.  
 
De Korte liet een heel scala onderwerpen de 
revue passeren. Als eerste besprak hij de 
huidige samenleving waarin de kerken func-
tioneren. Hij memoreerde de kwantitatieve 
krimp die de kerken doormaken en de 
religieuze onzekerheid die doordringt tot in 
het hart van parochies en protestantse 
gemeentes.  
 
De bisschop stipte vervolgens het Oosters 
Schisma (jaar 1054) aan, dat zorgde voor 
een scheuring tussen de Oosterse en Wes-
terse christelijke kerken, en de Reformatie 
(1517), die leidde tot een scheuring in de 
Westerse kerk. Vanaf toen hebben de kerken 
elkaar verketterd, bestreden, genegeerd en 
gemarginaliseerd. Sinds honderd jaar gele-
den is die onchristelijke houding langzaam 
veranderd. In 1948 resulteerde dat in de 
oprichting van de Wereldraad van Kerken.  
 

 
Thans is het algemene gevoel dat wat kerken 
bindt groter is dan wat hen scheidt. Deson-
danks zijn er nog talrijke theologische en 
institutionele verschilpunten en dat verdriet 
vele gelovigen. Er is ook onbegrip, niet alleen 
op lokaal niveau, over de trage vooruitgang 
bij het oplossen van die geschilpunten. 
Binnen de protestantse gemeenten is men 
bijvoorbeeld teleurgesteld over de blokkades 
die er voor hen bestaan aan volledige 

deelname aan de katholieke eucharistie. 
Bisschop de Korte had daar begrip voor, 
maar kon daar, op grond van theologische 
argumenten, niets aan veranderen.  
 
De komst van bisschop Gerard de Korte naar 
Nuenen en de open discussie oogstte bij alle 
aanwezigen veel waardering en die werd aan 
het slot van de avond met applaus 
onderstreept.  
 

John Haan 
 

 
 
Ook dit seizoen heeft u de mogelijkheid om een 
aantal bij het jaarthema gekozen films te zien in 
De Regenboog, aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 
19.30 uur).  
In Rond de Kerk zal steeds een korte verwijzing 
naar de eerstkomende filmavond worden 
opgenomen. Voor de uitgebreide informatie met 
betrekking tot het tijdstip van aanvang en de 
inhoud van de film kunt u het Seizoensprogramma 
raadplegen. 

 
Woensdag 15 november:  

Een man die Ove heet 
 
Ove is een 59-jarige mopperpot en overtuigd 
Saab-rijder die witte boorden haat en zich 
omringd weet door idioten. Tot zijn bleke 
leven weer wat kleur krijgt dankzij de nieuwe, 
chaotische buren. Een goed in elkaar 
zittende Zweedse feelgood film.  
 

 
 
  

Lezing  
bisschop de Korte 

 

Theoscoop 
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Op zaterdag 16 september vond in De 
Regenboog het Benefietconcert voor Sint 
Maarten plaats. Het was een fijn en intiem 
concert, waar zo'n 40-50 mensen aanwezig 
waren. Het was weer de fijne verstillende 
sfeer. De kerk was mooi uitgelicht door Jan 
Willem. Door een verdubbelaar is er € 1080 
gestort op girorekening 5125.  
 

Paul Weijmans 
 

 
 

 
 

 
 

Uitstapje 
met de ouderen naar Kasteel Geldrop 

 

 
 
Met 20 deelnemers zijn de ouderen, samen 
met de ouderenbezoek(st)ers naar kasteel 
Geldrop geweest. Met dit uitstapje op 4 
oktober is de start gemaakt voor het nieuwe 
seizoen van de ouderen. Na een heerlijk 
kopje koffie met vlaai in de kasteelhoeve 
werden we in twee groepen rondgeleid. Al in 
1340 is het kasteel gebouwd en daarna is het 
vele malen verbouwd en bewoond. De laatste 
bewoonster was barones van Tuyll van 
Serooskerken, ze woonde er tot 1972. Hierna 
werd het kasteel eigendom van de gemeente 
en sinds 1996 wordt het beheerd door de 
stichting ‘Kasteel Geldrop’. Maar liefst tachtig 
vrijwilligers zorgen voor het behoud en onder-
houd van het kasteel en de kasteeltuinen.  
 
Ter afsluiting stond er voor ons in de kasteel-
hoeve een voortreffelijke lunch klaar, waarbij 
traditiegetrouw de kroketten niet ontbraken. 
Ook hebben we afscheid genomen van Arien 
Feddes als ouderenbezoekster. Zij heeft vele 
jaren met hart en ziel ouderen bezocht en is 
gastvrouw geweest bij de ouderenmiddagen.  
 
De eerstvolgende ouderenmiddag zal zijn op 
donderdag 26 oktober van 14.30-16.00 uur in 
de tuinkamer van De Regenboog. Daarna op 
23 november. 
 
U bent van harte welkom, ook al voelt u zich 
nog niet oud! Als u vervoer nodig heeft, kunt 
u bellen met Hetty Postema, tel: 040-
2846010.  
 

Hartelijke groet, Lidwien Baggen 
 
 

Benefietconcert 
Activiteiten  

voor de ouderen 
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Op 19 november van half 5 tot half 6 wordt er 
weer samen gezongen in het Van Gogh 
Kerkje. Wanneer u zelf een lied wilt aan-
dragen, wat we natuurlijk het liefste willen, 
dan dient u dat lied uiterlijk 5 november door 
te geven aan Dieuwertje Kaper. Wanneer u 
een bijdrage zou willen geven door een lied 
(of liederen) mee te begeleiden, neemt u dan 
ook (tot en met de 5e november) even 
contact op. 
 
Komt u mee zingen? Welkom! 
 
Dieuwertje Kaper 
 

 
 
 
 

 
 
Gezocht: Voorzitter(ster) van ’t Hemeltje 
In ’t Hemeltje, aan de Hemelrijken in Eind-
hoven, vinden iedere middag tientallen dak- 
en thuislozen hun warme huiskamer. Dit huis 
heet voluit Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje 
en is opgericht en wordt gedragen door de 
kerken uit de Regio Eindhoven. De huidige 
voorzitter van het Bestuur treedt, wegens 
persoonlijke omstandigheden, helaas af.  
Daarom zoeken wij per direct een nieuwe 
voorzitter m/v. De voorzitter leidt het bestuur, 
begeleidt de beroepskrachten en is het 
gezicht naar buiten. Deze taak vraagt 
gemiddeld twee dagdelen per week. Als u 
zich geroepen voelt, of vragen heeft kunt u 
reageren op beheer@inloophuishemeltje.nl  
 

 
 
Vredesweek 
In de week van 16 t/m 24 september was het 
vredesweek (www.vredesweek.nl). Op zon-
dag 17 september was er een mooie oecu-
menische vredesdienst in De Regenboog. En 
in de middag organiseerden de ZWO en 
MOV nog een cultu-
rele vredesmiddag in 
het Van Gogh Kerkje. 
Het kerkje was vol van 
vrede. Er waren schil-
derijen van lokale 
kunstenaars, beelden 
en gedichten; Amnesty 
International was 
aanwezig. Ook had u 
goed gereageerd op 
onze oproep om foto's 
rond dit thema op te 
sturen, zodat we een 
mooie presentatie konden tonen vol van 
persoonlijke associaties met vrede. Dit alles 
omlijst door muziek en zang. De opkomst 
was prima, met name rond het mini concertje. 
Een ieder die bijgedragen heeft en/of 
bezocht: heel hartelijk dank, het was mooie 
middag! 
 
ZWO zondag 
De volgende activiteit is de ZWO zondag op 
29 oktober. Deze keer staat India centraal, en 
met name het Cards project dat zich sterk 
maakt voor onderwijs voor Dalit kinderen. 
Tom Kosters van Kerk in Actie is actief voor 
dit project. Hij is daar meerdere keren 
geweest en kan ons goed vertellen hierover 
in deze diens. De voorganger is Karin 
Seijdell. Gezien de voorbereiding belooft het 
een mooie dienst te worden, mis 'm niet! 
 

Walter Tibboel 
 
 

  

Nuenen zingt wéér 

Diaconaal Centrum 

Eindhoven 

 

werkgroep ZWO 
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De Kerkenraad heeft in juni 2017 besloten dit 
seizoen twee nummers van Rond de Kerk te 
laten printen door een externe vormgever en 
drukker, VanderPerk, en de overige vijf 
nummers in de opmaak van de redactie van 
Rond de Kerk intern te printen met zowel 
kleuren als zwart-wit pagina’s. Inmiddels is 
de nieuwe Ricoh MPC 5503 printer in gebruik 
genomen.  
 
U kon in het eerste nummer van dit seizoen 
al zien dat we nu in staat zijn zwart-wit foto’s 
op te nemen. De productie van dit nummer 
heeft degenen die Rond de Kerk printen heel  
veel tijd gekost. Met name Jan Willem Lende-
rink heeft samen met Wim Maan erg zijn best 
heeft gedaan om in dit nummer ook de door 
de redactie van Rond de Kerk gewenste 
kleurige bijdragen op te nemen. Dat is met 
uitzondering van het voorblad in dat nummer 
helaas niet gelukt. 
 
Wim Maan en Jan Willem hebben ook na-
dien, met succes, nog veel tijd gestoken in 
het printproces. Het heeft Jan Willem twee 
vrije dagen gekost naast vele avonden en 
zaterdagen. Gelukkig kregen ze goede hulp 
gehad van de leverancier van de printer. Jan 
Willem en Loes hebben vervolgens nog 
energie gestoken in het vervolmaken van de 
voorkant van Rond de Kerk. 
 
U kunt in dit nummer zien wat de mogelijk-
heden van de nieuwe printer zijn. U ziet ook 
voor het eerst advertenties. 
 
Laat u ons eens weten wat u ervan vindt? 
Stuur ons een mail: kerkblad@pgn-nuenen.nl 
 
 

 
 

 
 

Ooit wel eens schaapherder geweest? 
 
Of koning, of engel of tollenaar? Je speelt 
liever geen toneel? Vind je het leuk om 
pinda’s te bakken of koffie te schenken? Of 
misschien ben je wel heel handig en wil je 
meehelpen met de opbouw. Ook als je liever 
hand- en spandiensten verricht kunnen we je 
goed gebruiken. Je begrijpt het al, er zijn 
mensen nodig die willen meehelpen aan het 
Levend Kerstverhaal 2017. 
 
Al tien jaar lang is het evenement een groot 
succes en trekt het veel mensen. Door de 
intieme sfeer en de onderlinge saamhorig-
heid komt het Kerstverhaal écht tot leven. 
Een geweldige ervaring!  
 
Natuurlijk zijn er vrijwilligers die zich jaar in 
jaar uit opgeven, maar misschien wil jij het 
ook een keer proberen? Zowel jong als oud 
(en wat daar tussenin zit) kan zich opgeven. 
 
Het Levend Kerstverhaal zal dit jaar worden 
gehouden op zaterdag 16 december tussen 
17.00 en 20.00 uur. Zoals altijd speelt het 
verhaal zich af op het terrein van Dorpsboer-
derij ‘Weverkeshof’. 
 
En dan nog dit: ook als bezoeker ben je 
natuurlijk van harte welkom! 
Voor meer informatie:  
Dorine Smilde en opgave bij Carel Haisma,. 
Wacht er niet te lang mee, graag vóór 30 
november. 
Website: www.levendkerstverhaal.nl 
  

De nieuwe printer Levend Kerstverhaal 
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De collecteopbrengst voor Sint Maarten werd 
door Diaconie en ZWO aangevuld, waardoor 
€ 3.200,00 werd afgedragen aan het Rode 
Kruis. 
 

Namens de Diaconie, Henk Roozenbeek 
 
 
 
 

 

 
 
Vijfentwintig jaar geleden werd het interker-
kelijk koor Cantabile opgericht. Om dit jubi-
leum te vieren werd op 30 september een 
geslaagde trip gemaakt naar Steyl aan de 
Maas bij Venlo. Daar kregen wij een bijzon-
der verzorgde rondleiding in Missiehuis St. 
Michaël (gesticht door pater Arnold Janssen) 
met een prachtige onderkerk. Een bezoek 
aan het Ketelhuis was erg interessant. Na 
een bezoek aan het Missiemuseum (met een 
bonte verzameling opgezette dieren uit aller-
lei landen) werd de dag afgesloten met een 
diner aan de Brabantse kant van de Maas. 
Daar ontvingen alle leden een prachtig 
beeldje van een zanger(es), gemaakt door 
ons koorlid Piet van Berchum. 
 

Carel Haisma 
 
 

 
 
Dankjewel! 
Sprakeloos en ontroerd was ik door de 
bloemen en de vele kaartjes en bezoekjes 
die ik van de lieve mensen van de PGN 
mocht ontvangen. Een speciale dank gaat uit 
naar Pieter Flach die mij vele maanden tot 
grote steun is geweest in de aanloop naar de 
operaties die ik moest ondergaan. In 
Helmond hebben Tonny en ik onze draai 
gevonden. Natuurlijk vergeten wij Nuenen 
niet, 35 jaar hebben wij er gewoond. Ik werk 
samen met Tonny aan mijn herstel en hoop 
jullie te zijner tijd weer eens te ontmoeten. 
  

Met een hartelijke groet, 
Wouter Seinstra 

 

 
  

Augustus-September 2017 
Dat. bestemming bedrag 

6-8 Diaconaal werk Nuenen 136,13 

6-8 Eigen kerk 74,15 

6-8 Wilde Ganzen 220.80 

13-8 KIA zomerzending 
Egypte 

228,10 

13-8 Eigen kerk 80,90 

20-8 Stichting leergeld 
Nuenen 

136,90 

20-8 Eigen kerk 80,22 

27-8 ZWO Indonesie 316,05 

27-8 Eigen kerk 123,87 

3-9 Diaconaal inloophuis ‘t 
Hemeltje 

171,35 

3-9 Eigen kerk 73,70 

3-9 Wilde Ganzen 32,70 

10-9 Sint Maarten 1.056,70 

10-9 Eigen kerk 137,50 

17-9 PAX 335,39 

24-9 Educatiefonds vlucht. 
Nuenen 

143,00 

24-9 Eigen kerk 70,46 

 Totaal 3.417,92 

 

Collectes 
Cantabile  

viert 25 jaar! 

       Bedankt! 
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Gasten in onze kerk 
 
Het komende jaar zullen wij in de zondagse 
diensten veel gastpredikanten krijgen die 
voor de gemeente relatief nieuw zijn. Terecht 
werden wij er dit weekend op gewezen dat 
het zinvol zou zijn als er in de komende 
nummers van RdK een kort stukje komt te 
staan waarin deze predikanten zichzelf 
voorstellen. Hieronder stellen onze drie 
eerste gastpredikanten zich kort voor. 
 
Inge van der Mast-Veenendaal 
De afgelopen jaren heb ik in veel kerken in 
de omgeving de liturgie verzorgd. Ik probeer 
een harmonieus geheel te maken van 
liederen, gebeden en teksten. Het is mijn 
verlangen dat de teksten die lang geleden 
zijn opgetekend zullen herleven in de 
levensverhalen van de mensen van nu. 
Persoonlijk vind ik een enorme rijkdom in de 
bijbel, en ik probeer dan ook door de preek 
en de liederen het hart van de gemeente te 
raken. Als mensen geraakt worden, getroost, 
geprikkeld, bemoedigd, uitgedaagd, mis-
schien zelfs wel gezegend worden, dat zou 
heel mooi zijn…  
 
Dirk-Jan Bierenbroodspot 
Nadat ik de studies Personeel & Arbeid en 
psychologie had afgerond in Rotterdam, bleef 
er iets knagen. Vreemd genoeg ging het bij 
loopbaanadviseurs en psychologen niet (zo 
vaak) om zingeving. Juist wanneer het inte-
ressant werd, hield het op. Inmiddels elf jaar 
geleden waagde ik de sprong en begon met 
de studie theologie. De afgelopen jaren heb 
ik gewerkt als jeugdwerkadviseur bij JOP, 
Jeugdorganisatie Protestantse Kerk. Nu ben 
ik bijna afgestudeerd. Het scriptieonderwerp 
gaat over kerkverlaters.  
 
Tien jaar geleden sprak ik hen voor het eerst 
en nu opnieuw. De vraag die ik mezelf heb 
gesteld was: hoe ziet hun levensbeschouwe-
lijke identiteit er eigenlijk uit en wat heeft hen 
beïnvloed? Om het antwoord heel kort samen 
te vatten: ze zitten niet op de antwoorden van 
de kerk te wachten, maar houden zich ook 
niet vanzelfsprekend bezig met de vragen 
naar de zin van het leven. Misschien, zo denk 
ik, is het wel meer de kunst om hen te helpen 

bij het leren stellen van zingevingsvragen. Op 
5 november gaat het in het evangelie om een 
wonderverhaal. Het is zo’n verhaal waarvan 
één van de respondenten zei: “Mijn hele 
carrière heb ik geleerd om het bij feiten te 
houden en in de kerk gaat het over won-
deren, dat gaat er bij mij niet in.” Ik zal die 
zondag proberen verder te komen met een 
andere manier van lezen, met vragen stellen, 
jezelf leren verwonderen. Want ergens 
herken ik mezelf in die respondent. 
 
Karin Seijdell 
In 2002 heb ik een half jaar stage gelopen in 
Nuenen bij Ad Wijlhuizen. Na mijn opleiding 
ben ik als dominee/ geestelijk verzorger gaan 
werken bij Lunet zorg in Eindhoven. Dit is 
een instelling voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Ik doe dit werk al meer dan 
15 jaar met zeer veel plezier. En daarnaast 
vind ik het leuk om af en toe op zondag voor 
te gaan in kerken in de omgeving van 
Eindhoven.  
 
Ik ben 41 jaar, heb twee kinderen in de 
basisschoolleeftijd en woon in Waalre. Ik 
houd erg van toneelspelen en van koken. 
Leuk om u te ontmoeten in De Regenboog! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambtsgroep 
Eredienst 

Rondeel 
(op de startzondag een activiteit o.l.v. 

Christien) 
 

Oh, was ik maar in Mokum 
Lekker onderuit gezakt, in gesprek 

met jou 
Met een wijntje of een biertje, in een 

café of bij een magere brug 
Oh jij en ik, wat een mazzeltov in 

Mokum 
Een bruggetje slaan, als de majesteit 

in de Jordaan 
Niet een dam werpen of de 

wapenstok 
Oh heerlijk, onaangekondigd 

ontmoeten in Mokum 
Wat een mazzeltov, in gesprek met 

jou. 
 

Jaap Kiel 
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Gebruik van De Regenboog 
 

Het is voor derden mogelijk een of meer ruimtes in De Regenboog te gebruiken: 
de kerkzaal, de jeugdruimte, de ontmoetingsruimte en natuurlijk de tuinkamer! 

Maar ook de andere ruimtes op de eerste verdieping. 
Wat denkt u van een concert of symposium in de kerkzaal? 

Of van een receptie, jubileumviering of trouwfeest in de ontmoetingsruimte? 
Of van het houden van een feest, voor de 12 tot 18-jarigen, in de jeugdruimte? 

Of van een cursus in een van de kamers boven? 
 

Informatie is te verkrijgen bij M. van Zanten, e-mail huismeester@pgn-nuenen.nl 

 
 
 
 

I.v.m. privacy zijn in deze webversie de 
persoonsgegevens, die hier stonden 
vermeld, verwijderd. 
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Agenda 
 

 
 
 

datum activiteit tijd informatie locatie 

23 okt. Bijbel lezen in het spoor van Israel  14.00 u.   C. Schuur Pastoraal Centrum 
  20.00 u.   

24 okt.  Catechese 12-14 jaar  19.00 u. P. Flach  
 Catechese 15-17 jaar 20.00 u. P. Flach  

25 okt.  Geloof en leven  20/00 u.  J. Deckers  
26 okt.  Ouderenmiddag 14.30 u.  L. Baggen  
31 okt.  Samen aan Tafel 18.00 u.  H. Postema  
 2 nov.  Open Deur gespreksochtend 09.45 u. M. Hendrickx  
3 nov.  Basiscatechese  19.00 u.  K. Huizing  
7 nov.  Catechese 12-14 jaar 19.00 u.  P. Flach  
7 nov.  Catechese 15-17 jaar 20.00 u.  P. Flach  
8 nov.  Geloof en levn  20.00 u.  J. Deckers  

10 nov.  Gesprekskring 57+ 10.00 u.  B. Algera  
10 nov.  Basiscatechese  19.00 u. K. Huizing  
17 nov.  Basiscatechese  19.00 u. K. Huizing  
19 nov.  Nuenen zingt 16.30 u. D. Kaper Van Gogh Kerkje 
20 nov.  Bijbel lezen in het spoor van Israël 14.00 u.  C. Schuur Pastoraal Centrum 

  20.00 u.   
21 nov.  Catechese 12-14 jaar 19.00 u.  P.Flach  
21 nov.  Catechese 15-17 jaar 20.00 u. P.Flach  
23 nov.  Ouderenmiddag  14.30 u.  L. Baggen  
23 nov.  Theoscoop: ‘Een man die Ove heet’ 20.00 u.  F. Dam  
24 nov.  Basiscatechese  19.00 u.  K. Huizing  
26 nov.  Open Kerken-dag middag  Regenboog/v.Goghkerkje 
26 nov.  Relikwido 20.00 u.  A. Lourens wisselend 
28 nov.  Samen aan tafel  18.00 u.  H. Postema  
29 nov.  Oec.thema-avond: de Zandtovenaar 19.30 u.  P. Flach  
6 dec.  Geloof en leven  20.00 u.  J. Deckers  
7 dec.  Open Deur gespreksochtend 09.45 u. M. Hendrickx  
8 dec.  Basiscatechese 19.00 u.  K. Huizing  
9 dec.  Kerstpakkettenactie 09.15 u.  K. Jansen supermarkten 

11 dec. Kerstpakketten samenstellen  09.00 u.  K. Jansen  
11 dec.  Bijbel lezen in het spoor van Israel 14.00 u.  C. Schuur  
14 dec.  Theoscoop: Selma 20.00 u.  F. Dam  
15 dec.  Gesprekskring 57+ 10.00 u.  B. Algera  
15 dec.  Basiscatechese  19.00 u. K. Huizing  
16 dec.  Levend kerstverhaal  17.00 u.  D. Smilde  

 
 

Iedere eerste dinsdag van de maand van 16.00 -17.30 uur is er inloopuur in De Regenboog. 
Informatie: Pieter Flach 

Op donderdagochtend is er Open Huis van 10 - 12 uur. 
De koffie staat klaar! Info: Anneke Zweers 

Als er geen locatie staat vermeld, dan vinden deze activiteiten plaats in de Regenboog. 
Voor meer informatie: de meeste van deze activiteiten worden nader toegelicht in het 

Seizoensprogramma of op www.pgn-nuenen.nl 
 



 

 

 

Informatie over de diensten 

 

zondag 22 oktober 
De Regenboog 10.00 uur 
I. van der Mast, geestelijk verzorger 
Er is kindernevendienst en jongerenviering 
Collecte: Diaconaal werk in Nuenen 
Koffieschenken: groep Hoefblad 
 
zondag 29 oktober 
De Regenboog 10.00 uur 
ds. K. Seijdell 
Er is kindernevendienst 
Collecte: project Dalit in India (ZWO) 
Koffieschenken: ambtsgroep Eredienst 
 
zondag 5 november 
De Regenboog 10.00 uur 
ds. D.J. Bierenbroodspot 
Er is kindernevendienst en jongerenviering 
Collecte: Kerk in Actie, najaarszendingsweek 
Koffieschenken: groep Theater 
 
zondag 5 november 
Van Gogh Kerkje 19.30 uur 
Taizé-vesper 
Collecte: Wilde Ganzen 
 
zondag 12 november 
De Regenboog 10.00 uur 
ds. M. van Baest 
Er is kindernevendienst 
Collecte: Kerk in Actie, binnenlands diaconaat 
Koffieschenken: ambtsgroep V&T/Oecumene 
 
zondag 19 november 
De Regenboog 10.00 uur 
ds. Chr. Mondt 
Er is kindernevendienst 
Collecte: Diaconaal project 
Koffieschenken: wijkteam Centrum 
 
zondag 26 november 
De Regenboog 10.00 uur 
Gedachteniszondag 
kerkelijk werker P. Flach 
Er is kindernevendienst en jongerenviering 
Collecte: project ‘Ervaring die staat’ 
Koffieschenken: ambtsgroep Jeugd 
 
 
 

zondag 3 december 
De Regenboog 10.00 uur 
kerkelijk werker P. Flach 
1e Advent, jeugddienst 
Er is kindernevendienst 
Collecte: Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje 
Koffieschenken: redactie Rond de Kerk 
 
zondag 3 december 
Van Gogh Kerkje 19.30 uur 
Taizé-vesper 
Collecte: Wilde Ganzen 
 
zondag 10 december 
De Regenboog 10.00 uur 
ds. K. Seijdell 
2e Advent 
Er is kindernevendienst en jongerenviering 
Collecte: Edukans 
Koffieschenken: wijkteam Lissevoort 
 
zondag 17 december 
De Regenboog 10.00 uur 
ds. A. Wijlhuizen 
3e Advent 
Er is kindernevendienst 
Collecte: ZWO-project in Oeganda 
Koffieschenken: wijkteam Oost 
 
zondag 17 december 
Van Gogh Kerkje 17.00 uur 
Tienerkerstfeest 
 
 

 
 

 


