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De Protestantse gemeente te Gemert-Boekel 
H.J. IJpenberglaan 31, 5424 SN Elsendorp 

Kerkdiensten: 
Iedere zondag om 10.00 uur in de kerk aan de H.J. IJpenberglaan, "De Vossenberg", 
te Elsendorp. Kinderoppas in het zaaltje achter de kerk. 
 
Predikant: 

Mevr. Ds. A. Rebel 

Werkzaam op woensdag  

Tel. 0653753367 

predikant@pgdeurne.nl 

 

Scriba: 

Mevr. A. Uijterlinde 

scriba@pkn-gemertboekel.nl 

 

Koster: 

Dhr. T. de Rooi 

H.J. IJpenberglaan 16 

5424 SN Elsendorp 

Tel. 0493-599666 , 06-13445927 

koster@pkn-gemertboekel.nl 

 
Stichting Protestantse Begraafplaats 

“De Vossenberg” 

Secretariaat: 

begraafplaats@pkn-gemertboekel.nl 

Autodienst: 

Als het vervoer naar de kerk problemen 

oplevert, belt u dan vóór zaterdag naar 

A.C. Eikelenboom te Elsendorp. 

Tel. 0492-319355 

 

Diaconie: 

Mevr. I. Dupuis 

diaconie@pkn-gemertboekel.nl 

 

Ledenadministratie: 

Mevr. L. Nijmeijer 

E-mail  

ledenadministratie@pkn-

gemertboekel.nl 

 
Redactie: 

Mevr. I. Dupuis 

Dhr. J. Eikelenboom 

Dhr. J. van Felius 

Dhr. T. de Rooi jr. 

 
Inleveren kopij: 
Vóór de volgende Kerkvenstervergadering bij één van de redactieleden of mailen naar 

Kerkvenster@pkn-gemertboekel.nl 

 

SKG  : NL 24 RABO 0373719477 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters te Gemert en Boekel 

 
Bezoek ook onze website: www.pkn-gemertboekel.nl 
 
Meer informatie kunt u vinden op onze website  
www.pkn-gemertboekel.nl  
of navragen bij de dominee of de kerkenraad. 
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Agenda 

21-mei Kliederkerk 10.30 uur speeltuin De Wieken in Gemert. 

29-mei Open Kerkendag  11-15 uur kerk op de Vossenberg 

7-jun ouderenochtend    10-12 uur zaaltje kerk op de Vossenberg 

7-jun Gemeenteavond  19 uur zaaltje kerk op de Vossenberg 

18-jun Kliederkerk 10.30 uur speeltuin De Wieken in Gemert. 
 
 

Kerkdienstrooster mei 2023 t/m juni 2023 
DATUM : TIJD NAAM VOORGANGER BIJZONDERHEID DIENST BEST. EXTRA COLLECTE

OUDERLING/DIAKEN

18-mei ds. Marise Boon, ds Ada Rebel Hemelvaartsdag NBG

en ds. Rien op den Brouw

21-mei ds. Mient Dijkstra Gezamenlijk regionaal project:

Kinderhospice Kwatro

28-mei ds. Wim Hordijk Pinksteren KIA Zending Egypte

4-jun dhr Harm de  Raaf eigen diaconie

11-jun ds. Ada Rebel viering Heilig Avondmaal Stichting Leergeld

18-jun ds. Margriet Gosker gezamenlijk diaconaal project: 

project Venray
25-jun liturgiecommissie themadienst KIA Werelddiaconaat Colombia  

 

Kerkdiensten Deurne.  
Datum  voorganger bijzonderheden 

18-mei dienst In Elsendorp Hemelvaartsdag  

21-mei thema-werkgroep   

28-mei ds. Ada Rebel  Pinksteren  

    

4-jun ds. Ada Rebel   

11-jun ds. D.J. Deunk   

18-jun ds. Ada Rebel viering Heilig Avondmaal  

25-jun drs. v.d. Wouw   

 
  

VAN DE REDACTIE 
 

Als je dit leest, staat de zomer voor de deur. Iedereen verheugt zich daarop en dat is geen 

wonder. Maar het voorjaar en zomer worden is wel een wonder, met die prachtige kleuren en 

geuren in de natuur. Geniet van dit wonder. 

Kopie voor het volgende nummer moet voor of op 5 Juli 2023 in ons bezit zijn. 

De redactie 

 

VACATURE 

We zijn met spoed op zoek naar iemand die plaats wil nemen in de redactie en de lay-out 

van het kerkvenster op zich wil nemen. 

Bent u geïnteresseerd in deze vacature dan kunt u zich melden bij de redactie van het 

Kerkvenster.  
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VAN DE DOMINEE 

 
Pinksteren Kerkvenster/Schakel 2023  

 

 

De gebeurtenissen in onze tijd roepen veel 

vragen bij ons op. 

Vragen die zowel gaan over de huidige tijd als 

over de toekomst. 

Veel van die vragen zijn gewoon niet te 

beantwoorden. 

We moeten met onzekerheid leven en 

vertrouwen houden. 

Nu is dat altijd zo. Dat het leven onzeker en 

onberekenbaar is.  

De dingen kunnen nu eenmaal zo anders kan 

gaan, dan wij zouden willen.  

Maar in het licht van de onzekerheid van 

vandaag, in het licht van de actuele situatie, 

kunnen we scherper dan anders zien, wat die 

ongrijpbare Geest van God voor ons aan 

zekerheid, troost en hulp in petto heeft. 

Johannes legt uit dat de Geest ons leert alles wat 

Jezus gezegd heeft. 

De Geest maakt duidelijk en brengt ons in 

herinnering de woorden die Jezus heeft 

gesproken en de geboden die Hij heeft gegeven. 

Dat wij vandaag deze woorden kunnen lezen, dat 

we ons er door kunnen laten aanspreken, dat we 

ons er door kunnen laten onderwijzen, dat is het 

werk van de Geest. De Geest zorgt ervoor dat het 

spreken van Jezus niet verwaait en vergeten is in 

de geschiedenis. De Geest leert ons alles wat 

Jezus heeft gezegd en gedaan. 

 

In het Johannesevangelie zegt Jezus dat de 

Vader Hem heeft liefgehad en dat Hij ons nu 

liefheeft. Wij worden opgenomen in Gods liefde. 

Wij delen in Zijn heilige liefdeskracht. We 

kunnen de Geest niet definiëren, niet vastleggen, 

want de Geest waait waarheen zij wil. We 

kunnen wel iets zeggen over hoe de Geest werkt. 

De Geest werkt waar wij de woorden en geboden 

van Jezus willen horen en doen. 

De Geest werkt waar wij ons met vertrouwen en 

moed wapenen in de confrontatie met 

onzekerheid en vragen over hoe het verder gaat.   

De Geest werkt waar wij ervaren dat de liefde 

van God ons draagt en ons in ons bestaan 

bevestigt. 

 

Met een oude Engelse dichter uit de 17e eeuw 

wens ik u toe, 

dat de Geest ons hart, onze mond, onze handen, 

zal verrijken met vertrouwen, met hoop, met 

liefdadigheid. 

Dat wij zullen rennen, zullen opstaan, zullen 

rusten  

met Hem die onze rots en zekerheid is. 

 

Gezegend Pinksterfeest!  

ds Ada Rebel  
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UIT DE KERKENRAAD 
 

Uit de kerkenraad mei 2023 

Het is meivakantie. We  hebben koningsdag gevierd en staan aan de vooravond van 

dodenherdenking en bevrijdingsdag. De kinderen genieten van hun vrijheid. Ouders plannen hun 

werkzaamheden zo dat ze ook nog met hun jeugd wat gezellige dingen kunnen doen. De boeren 

zijn druk op het land met ploegen zaaien en oogsten. Wat een weelde als we kijken naar de situatie 

op vele plaatsen elders in de wereld. We mogen dankbaar zijn. 

In de kerk hebben we het Paasfeest mogen vieren. De opstanding van onze Heer Jezus Christus. 

We zijn nu op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Met Hemelvaart willen de gezamenlijke 

Protestantse Gemeenten Boxmeer, Deurne, Gemert-Boekel en Venray samen komen om te vieren. 

Het verhaal uit de bijbel te lezen, zingen en bidden in de kerkdienst op de Vossenberg. Wat fijn dat 

we dit met elkaar mogen doen. Een rijkdom om in vrijheid elkaar te ontmoeten, ons geloof te 

beleven en de vragen over het leven met elkaar te delen. Dit alles willen we een feestelijk tintje 

geven.  

Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar voor de dauwtrappers op de fiets!! 

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken gevolgd door een eenvoudige lunch. 

 

De Protestantse Gemeenten Boxmeer, Deurne, Gemert-Boekel en Venray zijn op weg naar 

één regionale Protestantse Gemeente. Op weg naar een regionale gemeente, waarin de bestaande 

gemeenten bestuurlijk samen worden gebracht. De nieuw te vormen Protestantse Gemeente zal 

bestuurd worden door een kerkenraad samengesteld uit leden van de vier plaatselijke gemeenten. 

Daarnaast komen er plaatselijk werkgroepen die de kerkdiensten en plaatselijke activiteiten in de  

afzonderlijke vier vierplekken zullen organiseren.  

 

Er is veel regionaal vergaderd de afgelopen maanden. Door vrijwilligers, bij ons het bestuur van de 

stichting protestantse begraafplaats “de Vossenberg”, communicatie, preekvoorziening, 

werkgroepen gebouwenbeheer en kerkbalans, diakenen, kerkrentmeesters, predikanten en 

voorzitters. De meeste vergaderingen zijn begeleid door Jan Boer. 

 

Werkgroep Gebouwenbeheer Uit elke gemeente hebben leden zitting genomen in de werkgroep. 

Vanuit onze gemeente neemt aan het overleg deel Willem de Wit. Er is geïnventariseerd welke 

gebouwen er zijn. De kadastrale gegevens worden opgevraagd. Nagegaan wordt in welke staat van 

onderhoud de gebouwen zijn. Hoe het onderhoud van gebouwen en terreinen plaatselijk is geregeld 

en welke verzekeringen er afgesloten zijn. Men kijkt ook naar de toekomst, zo lang mogelijk 

plaatselijk onderhoud en als het nodig is regionaal. Zij hebben ook de begraafplaatsen in kaart 

gebracht.  

 

In onze gemeente is de begraafplaats ondergebracht in een stichting. Stichting Protestantse 

Begraafplaats “de Vossenberg”.  Met een eigen bestuur, Corine van Doorn-de Rooi, Corinne 

Huijsman en Peter van Leeuwen. 

Bij de andere gemeentes valt de begraafplaats nog rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van 

de kerkrentmeesters.  

In het overleg met de vertegenwoordiging van de classis, zomer 2022, is aangeven dat wij als 

gemeente een bedrag moeten reserveren voor onderhoud van de begraafplaats. Het bestuur van de 

stichting is in overleg hoe zij aan de verwachtingen van de classis kunnen voldoen of een andere 

mogelijkheid zien. Op de gemeenteavond hoort u er meer van. 
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Werkgroep Kerkbalans uit elke gemeente is er vertegenwoordiging. Eenieder heeft voor de eigen 

gemeente aangegeven hoe men de afgelopen jaren de kerkbalans heeft georganiseerd. Bij onze 

gemeente is de organisatie van de kerkbalans in handen van Teus en Jans de Rooi, Wim Lodder, 

Jaap van Felius, Jaap Eikelenboom en de lopers van de kerkbalans die de berichten bezorgen en 

weer ophalen. Vanuit onze gemeente is Jaap Eikelenboom vertegenwoordigd in de werkgroep 

kerkbalans. 

 

De Diakenen uit de regio. Vanuit onze gemeente nemen deel aan het overleg Christa van der 

Hoek en Inez Dupuis. 

De diakenen zijn intussen al zover dat er zonder Jan Boer vergaderd wordt. Wel is er bij de meeste  

vergaderingen een voorzitter van de plaatselijke gemeente aanwezig om het contact met het 

predikanten en voorzittersoverleg te behouden. 

De diakenen hebben besloten dat de collectedoelen regionaal worden afgestemd. Er blijven 

plaatselijke projecten waarvoor in alle vierde gemeentes wordt gecollecteerd. Tegelijkertijd is er 

een gezamenlijk project waarvoor we allen collecteren. Gezamenlijk wordt het collecterooster 

opgesteld. 

De afdrachten van de gezamenlijke collectes aan de doelen worden nu centraal gedaan door de 

diaconie in Boxmeer. Voor de toekomst zullen de administraties van de gezamenlijke diaconieën 

in elkaar geschoven worden. Dan hoeven we voor de  gezamenlijke diaconie nog maar één 

begroting en jaarrekening te maken in plaats van vier. De diakenen zijn het voorbeeld hoe we 

gezamenlijk verder kunnen. Organisatorisch en administratief een hele stap vooruit. 

 

Kerkrentmeesters 

Vergaderen over inkomsten uitgaven en bezittingen. Wat gebeurt er als we alles bij elkaar brengen. 

Er is een meerjarenbegroting gemaakt voor de komende tien jaar. Rekening gehouden met  het 

aantal leden nu en hoe dit in de toekomst zal zijn. Dit blijft toch moeilijk om dit van tevoren in te 

schatten. Daarnaast wordt er gekeken hoeveel fte predikantsplaats we kunnen betalen. Op dit 

moment is er in de regio een totale bezetting van 1,75 fte of we dit kunnen behouden weten we ook 

nog niet. Wat we willen en wat we kunnen betalen is niet altijd hetzelfde. Vanuit onze gemeente 

nemen deel aan het overleg Jaap Eikelenboom, Jaap van Felius (incidenteel ) , Anneke Uijterlinde 

 

Predikanten en voorzitters: vanuit onze gemeente nemen deel aan het overleg Ds. Ada Rebel, 

Jaap Eikelenboom ( incidenteel ), Anneke Uijterlinde 

Bijna Iedere vier/vijf weken komen we bij elkaar.  

 

We hebben gesproken wat het betekent als je met elkaar gemeente wil zijn. In een gemeente staan 

de woorden vieren, leren en dienen centraal. In kerkdienst, oecumene, pastoraat, heilzaam 

aanwezig zijn, diaconaat, ontmoeten , vorming en toerusting, gemeenschap en kerk naar buiten. 

We hebben gesproken over wat onze missie en visie is. Hoe we gemeente willen zijn. We willen in 

alle vier de gemeenten kerken waar kerkdiensten gehouden worden. 

 

Voordat het samengaan van de gemeenten met een notariële akte definitief kan worden gemaakt 

moeten er vele documenten opgesteld worden. Dit is vanuit de kerkorde zo bepaald. 

Er is gesproken over het beleidsplan, de plaatselijke regeling, de bezetting van predikantsplaatsen. 

We hebben besproken dat we het pastoraat en regelmatig voorgaan van eigen predikanten 

belangrijk vinden i.v.m. de verbinding binnen de plaatselijke en de nieuw te vormen gemeente.  

 

Er is door degene die plaatselijk de preekvoorziening regelen gekeken of het samenstellen van de 

preekroosters gezamenlijk kan worden opgepakt. Voor onze gemeente heeft Inez Dupuis 

deelgenomen aan het overleg. 
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Daarnaast zijn er leden uitgenodigd die plaatselijk  de nieuwsvoorziening in de kerkbladen, 

website of nieuwsbrieven verzorgen. Het is mooi als daar een regionale aanpak voor komt. 

Dat we allen op de hoogte blijven over wat er op kerkelijk gebied in de regio gebeurt. 

Dat gasten ons weten te vinden en met ons mee willen vieren of samenkomen om elkaar als 

geloofsgenoten te ontmoeten. Voor onze gemeente hebben Jaap van Felius en Inez Dupuis 

deelgenomen aan het overleg. 

 

We hebben gesproken over hoe we de te vormen kerkenraad kunnen organiseren.  

Dat we al onze gemeenteleden nodig hebben om de vierplekken te organiseren.  

Dat dit alleen kan als we allemaal op onze eigen manier een steentje bijdragen in de dingen die 

moeten gebeuren. Dat doen we al en ik heb er alle vertrouwen in dat wij dit blijven doen om samen 

onze vierplek te behouden zo lang als het kan.  

 

Om u als gemeente verder op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen regionaal, plaatselijk  en 

om van u te horen wat u ervaart bij deze ontwikkelingen. Of vragen die bij u leven over het 

samengaan te beantwoorden nodigt de kerkenraad u uit voor 

de gemeenteavond op woensdag 7 juni 2023 om 19 uur  

De officiële uitnodiging volgt nog.  

Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch reageren op de ontwikkelingen, laat het ons weten. Dit kan 

bij Ds. Ada Rebel    ds.adarebel@gmail.com   

de gemeenteleden die genoemd zijn in bovenstaand artikel of rechtstreeks naar scriba@pkn-

gemertboekel.nl 

 

Samen op weg vol vertrouwen de toekomst in hoop ik u dan te ontmoeten. 

 

Ik wil besluiten met de geloofsbelijdenis die Ds. Rien op den Brouw geschreven heeft voor het 

beleidsplan van de nieuwe gemeente. 

Een geloofsbelijdenis voor onderweg 

Ik vertrouw op God, 

door niemand gezien 

en toch steeds aanwezig. 

Ik geloof dat ik er mag zijn zoals ik ben 

en dat mijn leven een weg is 

die ik zelf moet gaan. 

Ik geloof dat ik die weg 

niet alleen hoef af te leggen, 

maar dat ik geleid en begeleid word. 

Bij al wat ik doe, wil ik mij laten leiden 

door de Geest van God, 

die in Jezus zichtbaar is geworden. 

Mijn geloof in Hem kan groeien 

en ik mag het zien als een mosterdzaadje 

dat een boom wordt. 

En wat niet uitgroeit 

tot een volwaardige tak in mijn leven, 

mag ik leggen in zijn handen 

van liefde en vergeving. 

Ik verlang naar een kerk als gemeenschap 

waar mensen samen lezen in de schriften, 

de herinnering aan Jezus bewaren en vieren, 

laten zien wat liefde vermag 

en elkaar bemoedigen om de weg van Jezus te 

gaan. 

Ik voel mij verbonden 

met die ons zijn voorgegaan. 

Ik wil het goede bewaren 

dat zij tot stand hebben gebracht. 

Ik vertrouw erop, 

dat God mij de hand boven het hoofd houdt 

aan het einde van mijn levensweg 

en dat Hij mij daarna blijft vasthouden – 

voorgoed. 

Amen 

(Tekst: Rien op den Brouw) 

 

Namens de kerkenraad, Anneke Uijterlinde 
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VANUIT DE DIACONIE 
De diaconale collectes van de 4 peelgemeentes -  met wie we hopelijk in 2024 samengaan -  zijn in 

2023 al grotendeels op elkaar afgestemd. En er is een gezamenlijk diaconaal project, waar we 2 x 

voor collecteren : Dat doen we op dezelfde zondag. Dit collectedoel is het Kinderhospice Kwatro 

in Horst. De 1ste keer van de gezamenlijke collecte was op 19 februari. En de 2de keer is op 21 mei. 

In de dienst geeft de dienstdoende ambtsdrager altijd een korte toelichting op het diaconale 

collectedoel. Hieronder willen wij u wat uitgebreider over dit project informeren.  

Naast de projecten die we verderweg steunen via Kerk in Actie zijn we altijd op zoek naar 

projecten dichtbij in de regio of zelfs in onze eigen burgerlijke gemeentes, die we kunnen steunen: 

eenmalig of als project voor het komende jaar.  Als u zo’n project eens voor het voetlicht wil 

brengen of iemand uit uw familie of directe omgeving kent, die bij zo’n project betrokken is horen 

we het graag.  

Uw diakenen 

Christa van der Hoek en Inez Dupuis. 

M: 06 2010 4685 

 

Stichting Kinderhospice Kwatro biedt complexe holistische zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke 

kinderen met een beperkte levensverwachting. Een plek waar kinderen ondanks hun ziekte zich 

persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen, sociale contacten hebben en desnoods in bed naar buiten 

kunnen. Kwatro wil lichtpuntjes brengen voor ernstig zieke kinderen en hun gezin.  

 

 
 
 

Ons beeldmerk bestaat uit vier harten en dat is niet voor niks. Vier harten, vier elementen die 

allemaal belangrijk zijn om lichtpuntjes te kunnen brengen voor ernstig zieke kinderen. 

 

De kinderen is waar ons eerste hart naar uit gaat.  

Het tweede waar ons hart naar uitgaat zijn de ouders. 

Ons derde hart gaat uit naar de broertjes en zusjes.   

Kwatro's vierde hart is er voor de zorgprofessionals.  
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Kwatro wil een veilige en liefdevolle plek bieden voor ernstig zieke kinderen. Een plek waar het 

kind goed, professionele en vanuit het hart zorg krijgt. 

 

Juist omdat ernstig zieke kinderen zo veerkrachtig zijn, kunnen zij soms nog heel lang leven. We 

vinden het daarom ontzettend belangrijk dat het huis ook een plek is waar het kind zich kan 

ontwikkelen, kan spelen: kan leven. Waar de ruimte is voor het kind om zich te verbinden met de 

natuur, met zichzelf en met dierbaren. Een plek waar het zieke kind ruimte heeft om uit te rusten 

en energie op te doen. 

Een huis waar het kind de ruimte krijgt om geïnspireerd te raken en om te voelen ‘wie je bent’. De 

ruimte om je levenswijsheid te ontdekken en uit te dragen, ook als je er straks niet meer bent. 

 

Het realiseren van het doel van Kwatro is nog volop in ontwikkeling. De begeleiding van ouders, 

broertjes, zusjes en thuiszorg wordt nu reeds geboden.  

 

Veel geld is nog nodig voor het bouwen, verbouwen en inrichten van het hospice zelf. Het huis van 

Kwatro wordt nieuw gebouwd en komt te liggen aan de Venrayseweg 89a in Horst aan de Maas. 

 

Meer informatie lees je op www.kinderhospicekwatro.nl. 

 

 

 

 

VAN DE PENNINGMEESTER 
-In het vorige nummer van dit kerkvenster hebben de verkorte jaarrekeningen van de kerk en van de 

diaconie gestaan. Iedereen kon tot 8 April reageren op de publicatie. Dat heeft niemand gedaan dus 

zijn de jaarrekeningen in he Financiële Registratie en Informatie Systeem (FRIS) met de bijlagen 

opgestuurd naar het CCBB (Classicale College voor Behandeling Beheerszaken). Voor mij als 

penningmeester altijd weer een verademing als het achter de rug is. Het moet tegenwoordig aan wel 

erg veel eisen voldoen. 

Nu maar afwachten of er vanuit de controle van het CCBB opmerkingen komen.   

-De Kerkenraad heeft na vragen vanuit de gemeente besloten een videosysteem in de kerk aan te 

leggen zodat de kerkdiensten ook met beeld uitgezonden kunnen worden. Vooral voor ouderen en 

slecht ter been zijnde personen kan dit heel fijn zijn. 

Ronald van der Hoek heeft prijsopgaaf gevraagd en gekregen. Het gaat rond de € 1400,00 kosten als 

Ronald het zelf aanlegt. Ik heb subsidie aangevraagd bij de Solidariteitskas oftewel het bureau 

steunverlening. Mocht je zeggen daar heb ik ook wel wat voor over dan kunt je altijd per bank een 

gift overmaken onder vermelding: VIDEO KERK. 

-Pech bij de pastorie. Het dakje boven de voordeur lekt erg en daardoor trekt er vocht in de muren. 

De verzekering betaalt het herstel niet, maar wel de gevolgschade, dus het herstel van de natte 

plekken in plafond en muren. We doen prijsopgaaf en gaan het laten herstellen. 

-Met de Diaconie is besloten de collecte van de oecumenische dienst op zondag 22 April als een 

aparte collecte te beschouwen. Normaal houden we twee collectes per dienst, in de oecumenische 

dienst één. Het geld van deze collecte gaat naar het gezamenlijke project van de 4 streekgemeenten 

in Deurne namelijk: TEJO huis, een inloop huis voor jongeren. De opbrengst was € 102,81. 

-Er zijn giften voor de kerk van € 100,00 en een van € 50,00. 

Vragen of opmerkingen, dan hoor ik het wel.  

Jaap Eikelenboom, penningmeester 
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Gestort collecte geld en bloemenpotje Maart 2023. 

Datum  bedrag  bloemenpotje 

01-03  25,00  5,00 

05-03  10,00 

20-03  30,00 

26-03  50,00 

  25,00 

28-03  20,00  2,50 

                        --------------------------------+ 

  160,00  7,50 

 In Maart 4 collectemomenten dat zijn 8 collecte doelen. Dat is per doel € 20,00.. 

05-03: 56,17 + 20,00 is 76,17 voor de kerk en 104,55 + 20,00 is € 124,55 voor Kia Ghana 

12-03: 37,00 + 20,00 is 57,00 voor de kerk en 32,10 + 20,00 is € 52,10 voor KIA diaconaat 

19-03: 62,20 + 20,00 is 82,20 voor de kerk en 34,20 + 20.00 is € 54,20  voor KIA Palestina 

26-03: 38,20 + 20,00 is 58,20 voor de kerk en 40,20 + 20,00 is € 60,20 voor KIA Bangladesh. 

Er gaat € 7,50 naar het bloemenpotje 

 

 

Gestort collecte geld en bloemenpotje April 2023. 

Datum  bedrag  bloemenpotje 

01-04  25,00   5,00 

03-04  20,00 

  25,00 

05-04  10,00 

19-04  30,00 

20-04  40,00  20,00 

23-04  75,00  25,00 

24-04  25,00 

26-04  50,00 

27-04  20,00 

28-04  20,00    2,50 

                        --------------------------------+ 

         € 340,00  52,50 

In april 6 collectemomenten dat zijn 12 collecte doelen. 

Dat is afgerond per doel € 28,00. 

02-04: 32,00 + 28,00 is 60,00 voor de kerk en 32,50 + 28,00 is € 60,50 voor jeugdwerk PKN. 

05-04: 26,60 + 28,00 is 54,60 voor de kerk en 39,05 + 28,00 is € 67,50 voor eigen diaconie 

07-04: 22,50 + 28,00 is 50,50 voor de kerk en 27,80 + 28,00 is  € 55,80 voor St. Leergeld 

09-04: 83,55 + 28,00 is 111,55 voor de kerk en 72,35 + 28,00 is € 100,35 voor Moldavië 

16-04: 31,05 + 28,00 is 59,05 voor de kerk en 28,50 + 28,00  is € 56,50 voor Kliederkerk. 

30-04: 28,70 + 28,00 is 56,70 voor de kerk en 26,80 + 28,00 is € 54,80 voor Prot.in Zuiden  

Er gaat € 52,50 naar het bloemenpotje 

De ene collecte in de oecumenische dienst op 22 april heeft € 102,81 opgebracht voor TEJO. 
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OUDERENOCHTEND 
De ouderenochtend van 1 mei is heel plezierig verlopen. 

Eerst een kopje koffie en thee, daarna heeft Tina een mooi gedicht voorgelezen. 

Aansluitend heeft Christa een lezing gegeven over haar broer en schoonzus in Zambia. 

Jan en Roos zijn een jaar of 5 geleden naar Zambia in Afrika vertrokken met 3 jonge kinderen 

om zendingsopbouw werk te gaan doen. 

Sinds 3 jaar hebben zij een eigen onderkomen van 8 hectare verworven , nogal afgelegen 

en hebben toen  -ELYADA-  opgericht, wat betekent GOD WIST “T. 

Daar zijn zij doorgegaan met hun mooie werk om mensen te verbinden. 

Op de landbouwgrond verbouwen zij groente, die uitgedeeld kan worden. 

Maar ook, als de oogst meezit een klein gedeelte verkocht kan worden. 

Ook verbouwen zij nu op een groot stuk grond aloe vera, een plant,  

die winstgevend kan zijn/worden. 

Verder zijn zij zelfvoorzienend ,water, elektra en riool, inmiddels hebben zij  

kleinschalig enkele kippen en schapen. 

Hun 3 kinderen krijgen 2 x per dag 2 uur les van Jan en Roos. 

Medische hulp is op  3 uur rijden afstand, evenals de hoofdstad Lusaka. 

Naast hun eigen huis hebben zij nu een center gebouwd, waar de plaatselijke 

bevolking kan samenkomen . 

Jan en Roos geven daar trainingen en de deelnemende 

mensen  

kunnen de opgedane kennis verder doorgeven. 

Roos geeft daarnaast ook sessies met paarden aan 

kinderen, die getraumatiseerd  

en vaak ook nog misbruikt zijn. 

Het doel is ,dat de kinderen weer vertrouwen in de 

mensheid krijgen. 

Hun mooie werk in het verre land is nog niet winstgevend. 

Zij zijn afhankelijk van giften en donaties, onze gemeente 

heeft daar ook aan bijgedragen. 

Giften zijn dus altijd welkom. 

Eens in de 2 maanden Jan en Roos een nieuwsbrief over 

de ontwikkelingen in Afrika. 

Als er interesse is, laat het Christa weten, zij zorgt dat u 

die ontvangt. 

Nelly Wouda-Eikelenboom. 
 
 
 
 

29 maart 2023 

 

Op uitnodiging van ds. Ada Rebel reed ik woensdag 29 maart jl. naar het mooi gelegen kerkje op de 

Vossenberg. Het was de laatste woensdag van de maand. En dat betekent: ouderenochtend. Dit keer 

stond de ochtend in het teken van Pasen.  

Het begon met een vriendelijk welkom achter in het zaaltje van de kerk. Met 20 aanwezigen genoten 

we van de koffie en thee met vlaai en zongen we voor Sjanie Kornaat ter gelegenheid van haar 88e 

verjaardag! Jaap Eikelenboom greep de gelegenheid aan om mij de vragen een kort stukje te 

schrijven over deze ochtend voor het Kerkvenster. En als dat zo vriendelijk gevraagd wordt, kun je 

dat natuurlijk niet weigeren!  
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Na de koffie verplaatsten we ons naar voren in het kerkje waar een mooie viering was voorbereid 

door Tina, Ina en Ada. Een Paasviering met als thema: ‘Uit de gebrokenheid’. Pasen: feest van 

opstanding en opstaan. Opstaan uit gebrokenheid. Opstaan, helen en geheeld worden, is niet 

mogelijk zonder zelf ‘open te breken’, te delen met anderen.  

De viering met toepasselijke lezingen werd omlijst met mooie gedichten, meditatie en muziek. 

Liederen, mede gezongen door het zanggroepje, deze keer onder muzikale leiding van Mieke 

Rijken.  

We sloten af, wederom in het zaaltje. Waar we eerst keken en luisterden naar het mooie lied: ‘De 

steppe zal bloeien’, gezongen door Lenny Kuhr. Een lied waar je vrolijk van wordt. En deze 

vrolijkheid werd zeker voortgezet toen we samen genoten van een heerlijk advocaatje met 

slagroom!  Na de hapjes, de nodige paaseitjes en zeker ook de fijne gesprekken, werd het tijd om 

weer huiswaarts te gaan.  

Het voelt op de Vossenberg toch altijd als ‘thuiskomen’!  

 

Margriet Hoffmans  

Asten-Heusden 
 
 

 

SPELDENPRIKKEN 
 

De meeste stellingen zijn niet terecht, terechtstellingen al helemaal niet. 
 

Aflaten zijn niet meer te koop; 

Wel therapeuten die uitleggen dat het niet allemaal jouw schuld is. 
 

‘Protestant’ klinkt nogal rebels, maar daar is weinig meer van te merken. 
 

Wie vandaag de dag zijn stellingen op een kerkdeur spijkert, moet de schade 

aan de deur betalen. 
 

Genade is als ademhalen: je bent je er niet van bewust, totdat het  benauwd wordt. 
 

Als God zwijgt, vragen we waarom Hij niet spreekt. 

Als Hij spreekt luisteren we niet. 
 

Geloof is een schakel tussen horen en doen. 
 

Een stellige mening gaat meestal hand in hand met gebrek aan kennis. 
 

Helaas voor veel mensen heeft God geen schoenen; ze zouden er graag eens in gaan staan. 
 

Sommige mensen prijzen God zo luidruchtig dat ze Hem niet meer aan de deur horen kloppen. 
 

Wie zijn parels voor de zwijnen werpt is een eikel en daar zijn zwijnen dol op. 
 

Toen Jezus zei:’ volg mij’ bedoelde Hij niet: ’kunt u mij nog volgen?’ 
 

Niet lang nadat gezegd werd ‘Gij zijt het zout der aarde’ zijn alle christenen in hun eigen 

vaatjes gekropen. 
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PAASKAARS 

Nevenstaande foto geeft een goed beeld van de 

Paaskaars 2023. Alle ontwerpen zijn in   

Op de Paaskaars is Noach te zien links op de 

ark. Hij steekt zijn hand uit om de vredesduif 

met olijfblad op te vangen. Op het dek zijn 

giraffen en olifanten te zien met op de 

achtergrond de regenboog, het teken van het 

verbond. Boven het ontwerp is het olijfgroenen 

kruis met Apfha en Omega aangebracht. De 

ark van Noach was volgens Genesis 6-9 het 

vaartuig waarmee Noach en zijn gezin en vele 

dieren met hen de zondvloed overleefden. Het 

is het bekende verhaal uit de Bijbel over God 

die een verbond met de mensheid en alle 

levende wezens sluit. God beschouwt de 

mensen ook als zijn bondgenoten. Zoals voor 

Noach de olijftak teken van een nieuw leven 

was, zo hebben we op Pasen het Teken 

gekregen. Gods nieuwe begin door de 

opstanding van Jezus uit de dood.  

 

 

 

 

 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 

OVERLEDEN:  ( 09-03-2023)  

 

Dhr. N de Koning 

Heijtsveld 156 

5421GT Gemert. 

 

VERHUISD: (15-03-2023) 

 

Dhr. en  Mevr. W.S. Lodder – S. Noordzij 

Van   : Schoorswinkel 61 

            5421DN Gemert. 

Naar:  Daniël de Brouwerstaat 1a 

            5427EL Boekel.  

 

 

LITURGIECOMMISSIE 

Deze keer wil ik Psalm 104 onder uw aandacht brengen. Psalm 104 wordt ook wel de Pinksterpsalm 

genoemd vanwege de verwijzing naar de Geest, de Ruach, in vers 30: “Zend uw adem en zij worden 

geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat”        Hier zien we de scheppende en leven gevende 

kracht van Gods adem.  

Het hoofdthema in deze psalm is het verhaal van de schepping. De schepping wordt bezongen. Deze 

psalm ademt de rust van de zondagmorgen op het platteland. God kuiert als het ware door zijn 

schepping, zoals een boer door zijn landerijen. 

Voor  “Psalmen Anders” heeft Roel Bosch een  zeer toegankelijke tekst gemaakt met een prachtige 

melodie van John L. Bell. 

In deze tekst kun je jezelf ook zien als mens: een eenvoudige voorbijganger op een aarde vol leven, 

beweging en kracht. Deze psalmbewerking bezingt nóg een keer het scheppen van God., alle 
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aardbewoners moeten het hebben van de ruach, de adem, de geest, de wind van God.

 
 

2.Uw wind, uw geest, uw adem stuwt wat leeft 

En geeft aan al wat is een eigen kracht. 

De avond valt, voorzichtig loopt een ree 

de open akker op. Het bos zucht zacht. 

 

3.Een storm steekt op en krakend valt het hout. 

Het onweert, stromen water delen zich. 

Totdat de zon doorbreekt. Een vlek van goud 

speelt op de aarde. Is dat uw gezicht? 

 

 

4.Gezicht van God? Getjilp klinkt in de heg, 

de mussen vragen wat ik achterliet. 

Ik mensje mens, wat ik ook denk of zeg, 

ik dank u zeer. En verder weet ik niets. 

 

5.Niets is genoeg. U weet dat ik geniet 

van al dat licht, de golven van uw macht, 

van wie ik ben, van wat u in mij ziet. 

Geef adem, God, aan al wat u verwacht. 

 
 

In de maanden juni, juli en augustus zal de liturgiecommissie 4 diensten verzorgen. 
 

Op zondag 25 juni : een themadienst met een nader te bepalen onderwerp. 
 

Op zondag 16 juli een zangdienst. Ook daarvoor zoeken we nog een thema. 
 

Op zondag 30 juli een meditatieve dienst onder leiding van Maarten Boter. 
 

Op zondag 27 augustus een dienst met een centrale persoon uit de bijbel, die we voor het voetlicht 

willen brengen. 
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We vragen u om mee te denken: als u een idee heeft over een thema, lied en/of persoon  horen we het 

graag!! Reacties graag vóór 8 juni: dan hopen we als commissie bij elkaar te komen om de diensten 

op de rails te zetten! 
 

Namens de liturgiecommissie, 

Maarten Boter, Jaap van Felius en Christa van der Hoek, 

Inez Dupuis. 

M: 06 2010 4685. 

 

 

 

 

 

 

Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in 

Egypte 
 

 

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo 

vanzelfsprekend als in Nederland. Veel 

christelijke gezinnen hebben geen geld om een 

bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse 

bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen 

tóch bijbelverhalen. Kerken delen 

wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een 

ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk 

hoofdstuk moeten ze een aantal vragen 

beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), 

broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt 

afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen 

er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.  

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. collecte Egypte of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift! 

 

Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte 

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 

 

LENTEFEESTEN 
Het Paasfeest, Hemelvaart en het Pinksterfeest zijn lentefeesten.  

Feesten van opstanding, verlangen, nieuw leven en ontmoetingen. Feesten waarin we buiten willen 

zijn, feesten in de tijd waarin we ons verlangend oprichten naar de voorjaarszon. We zien de 

opstanding in de natuur om ons heen. We ervaren ook de vergankelijkheid van de weelderige en 

geurende bloesems in de bomen. De boom laat haar bloesems los en meevoeren met de wind. De 

paden worden bedekt met een tapijt van haar zacht gekleurde bloesems. Een treurig afscheid van 

haar pracht. Zij maakt ons getuige van afscheid, sterven en loslaten. Toch wist zij wat ze deed door 

los te laten, haar bloesems te laten gaan. En als we haar echt willen bekijken, kunnen we zien dat zij 

daarmee zorg droeg voor het prille begin van de ontwikkeling en het dragen van haar vruchten. 

Eenmaal gerijpt zal zij eens ook haar vruchten loslaten en schenken. Een geschenk met het diep 

verborgen wonder het nieuwe zaad. We vierden samen het paasfeest 40 dagen geleden. Ruim 2000 

jaar geleden stonden de discipelen op de top van de Olijfberg en Christus verschijnt voor de laatste 
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keer voor hen. In de 40 dagen voor Hemelvaart hebben een aantal ontmoetingen tussen hen 

plaatsgevonden. Nu op Hemelvaartsdag wordt hij opgenomen door een wolk en zij zullen Hem niet 

meer zien. Het Pinksterfeest vieren we, 10 dagen na Hemelvaart, 50 dagen na het paasfeest. De naam 

Pinksteren is afkomstig van het Griekse ‘Pente Costes’ wat 50e dag betekent. Het is het moment dat 

de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Ze waren erg ontsteld over het verdwijnen van 

Christus, maar die dag kwam het besef over hen; we zien hem niet maar hij is niet weg, hij is in ons. 

De uitstorting van de heilige geest kwam als een stormvlaag, de wind gaat waaien, er ontstaat 

beweging en voor hun ogen daalden vlammen uit de hemel neer, op elk van hen, wakker geworden; 

vanaf dat moment konden de leerlingen alle talen spreken en verstaan, de Pinkstertaal. Er ontstaat 

beweging, vernieuwing en ontmoeting. Als we om ons heen kijken is er veel activiteit in de lucht, 

jonge vogels vliegen uit. En het stuifmeel overal in de lucht, dwarrelend, geleid door de wind, 

zoekend naar een plek om neer te dalen. We zien de insecten zoals de bijen en de vlinders die zo 

hard aan het werk zijn. Zie bijvoorbeeld de hommel actief aan het werk, met zijn dicht behaarde lijf 

net iets te groot voor menig bloemkelkje. De bloemsteel maakt daarbij een ferme buiging richting de 

aarde en geeft de hommel wat hij nodig heeft. De hommel neemt zijn voeding en draagt ondertussen 

zorg voor de aarde. Hij zorgt voor bestuiving. Een bijzonder belangrijke taak want zonder bestuiving 

zal er geen voortplanting zijn.  

Dauwtrappen, aarde, lucht en wolken. 

Als de lente aanbreekt en de zon in kracht toeneemt en de lucht verwarmd, ontdooien de beken en 

rivieren, het water gaat weer stromen. De warmte van de zon brengt water en lucht in beweging. Het 

stromende water verdampt, stijgt op naar de hemel en vormt een wolk. De wolk is gevuld met lucht 

en water. De wolk daalt als dauw en regen terug naar de aarde. De sapstromen in de planten zijn op 

gang gekomen, de aarde gaat weer geuren. We kunnen in deze tijd van het jaar kijken naar de hemel 

met de prachtige wolkenpartijen. De wolken die in beweging zijn, van vorm veranderen. Zonder 

deze wolken zou er woestijn zijn, geen leven, de zon met al haar kracht zou het leven verbranden. 

Lucht is ongrijpbaar, we kunnen lucht niet zien maar is wel van levensbelang. Lucht is overal, lucht 

vult een tussenruimte, zonder lucht zouden we niet kunnen leven. De lucht is de plek tussen hemel en 

aarde. Wanneer we gaan dauwtrappen op de vroege ochtend, in deze tijd van het jaar als de natuur 

bezig is te ontwaken, dan lijkt het alsof hemel en aarde samen komen en in elkaar overgaan. De 

laaghangende grote witte wolken en de aarde lijken elkaar te kussen, een beeld voor de verbinding, 

het huwelijk tussen hemel en aarde. De wolken kunnen we zien, maar hoe dichter we bij komen hoe 

minder zichtbaar deze zijn. Tijdens het dauwtrappen kunnen we ervaren dat de dingen er zo vroeg in 

de ochtend heel anders uitzien dan later op de dag. Zijn je zintuigen op dit ongewone tijdstip 

scherper dan anders? Maar misschien laat je door het ongewone en vroege tijdstip ook eerder je vaste 

voorstellingen los over hoe de dingen er volgens jou uit horen te zien. We houden al snel onze eerste 

waarneming vast en vellen ons snelle oordeel. Die gewone werkelijkheid met andere ogen zien of 

beleven zonder oordeel, dat lukt vaak niet zomaar. Het vraagt bewustwording en bewustzijn vanuit 

onze eigen innerlijke activiteit en ontmoetingen. We kunnen onszelf hiervan bewust worden. Lucht 

is ook de vrije ruimte tussen mensen waarin de ontmoeting plaatsvindt. We kunnen oefenen in het 

onbevooroordeeld zijn in de vrije ontmoeting met elkaar en met alles in en om ons heen. En door 

naar elkaar te luisteren zonder dat we direct een oordeel vormen. Wie weet komen er kleine 

momenten waarop je denkt, ’hé, zo heb ik dat nooit bekeken’ of gezien. Of je ziet ineens iets wat je 

voorheen niet zag. Je kunt ineens op een klein moment ‘de Geest’ krijgen, er gaat je een lichtje op. 

Dit zijn kleine feestjes die een kleine kiem kunnen leggen om ooit samen in gelijkheid en 

onvoorwaardelijke liefde en vrijheid te leven. Het pinksterfeest, een feest van frisse vernieuwing, 

licht, lucht, kleur, vogels, bloemen en bovenal ontmoetingen en de taal van de liefde, de taal die ieder 

kan verstaan.  

(overgenomen uit Het klokje, nieuwsbulletin van Bronlaak, mei 2022) 
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OPEN KERKENDAG 

Maandag 29 mei 2de Pinksterdag  OPEN KERKENDAG. 

De kerk op de Vossenberg is open van 11-15 uur. We nodigen u uit om bij ons binnen te lopen.  

Onder het genot van een kopje koffie/thee vertellen we u graag  wat over de ontstaansgeschiedenis 

van de kerk en de kerkelijke gemeente. Om 11.30 uur kunt u meedoen met een fietstocht van 

ongeveer 20 kilometer over de Vossenberg, Bunthorst en Groote Slink, waar we u  plekken laten 

zien, die met de geschiedenis van de kerk te maken hebben of die een rol daarin hebben gespeeld. U 

krijgt een flesje water, stukje fruit en krentenbol mee! Er kunnen 25 mensen aan deze fietstocht 

deelnemen. Als u zich van te voren aanmeldt, bent u ervan verzekerd dat u mee kunt fietsen : M: 06 

2010 4685 
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BLOEMENLIJST 
 
05/3 Mevr. List 
12/3 Mevr. A. de Vink 
19/3 Machteld v.d. Vis 
26/3 Mevr. H. Rooseboom 
02/4 Mevr. S. Kornaat

09/4 Mevr. H. van Zelderen 
 Fam. de Koning 
 Theo Elstgeest 
16/4 Mevr. J. van Breugel 
23/4 Mevr. L. Bouwmeester 
 Laura v.d. Wetering 
30/4 Hr. Jaap Eikelenboom 

 
 

KOFFIEROOSTER 
 

Rooster voor koffieschenken/afwassen, LET GOED OP DE DATUM BIJ VERHINDERING ONDERLING RUILEN 
 

7-5-2023  Bea Roos  0492-352113 

14-5-2023  Sophie Lodder  06-25199399 

21-5-2023  Alieke Geerse   
28-5-2023 Pinksteren Sylvia Blommers  06-55827668 

4-6-2023  Josien Oostenrijk  0493-599368  

11-6-2023  Jopie Eikelenboom  06-11853975  

18-6-2023  Gerrie Schaddelee  0492-366707 

25-6-2023  Lenie Boter  06-20383895 

2-7-2023  Susan v Eerd  06-20365156 

9-7-2023  Sophie Lodder  06-25199399 

16-7-2023  Christa vd Hoek  06-26945627 

23-7-2023  Sylvia Blommers  06-55827668 

 

 

 

 

SCHOONMAAKROOSTER 
Schoonmaakrooster Vossenberg    
Alles wat in een kerkdienst is gebruikt of waar mensen mogelijk aan hebben kunnen zitten moet 

elke week worden schoongemaakt.  

Alle stoelen, kansel helemaal, lezenaar, deuren, orgelbank, toilet. En pak naar eigen inzicht mee 

wat evt extra nodig is. 

Vanaf heden zullen de buitenramen 3x per jaar worden schoongemaakt door een professionele 

glazenwasser. Uiteraard tegen een passende vergoeding. Als u op het schoonmaakrooster ziet 

staan: ramen buiten, doe dan de ramen aan de binnenzijde. 
 

Week 21 Bea Roos Inez Dupuis  Ramen koffiezaal binnen 

Week 24 Yvonne Hoekx 
Christa van der 
Hoek  Vloeren  

Week 27 Tina Haak  Annet van Felius  Ramen serre binnen 

Week 30 
Christa van der 
Hoek   Vloeren  

Week 33 M. Eikelenboom   Ramen kerkzaal binnen 

Week 36 Bea Roos Inez Dupuis  Vloeren  
Week 39 Yvonne Hoekx Evelin van Schijndel  Ramen koffiezaal binnen 

Week 42 Tina Haak  Annet van Felius    
 


