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Kerkdienstrooster december 2022 t/m januari 2023.
Datum

Voorganger

Feestdagen en
bijzonderheden

2de collecte

18-dec ds. Geurt Baerends
4de Advent
24-dec drs Werner v.d. Wouw Kerstavonddienst.
aanvang 19 uur
25-dec ds. Ada Rebel
31-dec ds. Pim Verschoor

JOP
gezamenlijk regionaal project
peelgemeentes: "Vluchteling
als naaste".
Kerstmorgendienst
KIA Kinderen in de Knel
Oudejaarsdienst voor de 4 n.v.t.
peelgemeentes. Aanvang
16 uur na afloop een
drankje met oliebollen

1-jan ds. Ada Rebel
8-jan ds. Ada Rebel
15-jan ds. Geurt Baerends

Elsendorp naar Deurne
Deurne te gast

n.v.t.
PKN ondersteuning Gemeentes
Gezamenlijk project: eigen
project Elsendorp

22-jan ds. Ada Rebel

Oecumenische dienst in
parochiekerk Elsendorp
carrouseldienst

n.v.t.

29-jan werkgemeenschap

eigen diaconie

PREEKROOSTER DEURNE
Kerkdiensten Deurne.
datum voorganger
18-dec ds. Ada Rebel
24-dec ds. Ada Rebel
25-dec drs. Werner v.d. Wouw
31-dec ds. Pim Verschoor
1-jan
8-jan
15-jan
22-jan
29-jan

ds. Ada Rebel
ds. Ada Rebel
ds. Ada Rebel
ds. Claessens
werkgemeenschap

bijzonderheden

dienst met 4 peelgemeentes in Elsendorp. Aanvang 16 uur.
Elsendorp te gast
Deurne naar Elsendorp

carrouseldienst
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Agenda
14-dec
14-dec
17-dec
18-dec
31-dec

ouderenkerstfeest
kerkenraad
bladruimen en poetsen kerk
Kinderkliederkerstfeest
oudejaarsviering

4-jan ouderenochtend
15-jan Kliederkerk
29-jan V&T 'de kaarsenmaker'

10-12.30 uur
13-15 uur
vanaf 9 uur
vanaf 10 uur
16 uur

kerkzaal
zaaltje kerk
kerk Vossenberg
katholieke kerk in Gemert
na afloop een drankje met oliebollen

9.30 - 12.00 uur
14 uur
14.30-16 uur

zaaltje m.m.v Margriet Hoffmans
speeltuin de Wieken in Gemert
Protestantse Kerk in Deurne

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

VAN DE REDACTIE
Als je dit kerkvenster leest is het alweer December en zijn we in de adventstijd. De redactie wenst
iedereen fijne, gezegende kerstdagen en een gelukkig, gezond nieuwjaar toe. We hopen op wat meer
ingezonden artikeltjes. We kijken uit naar de actie kerkbalans 2023, lees erover in dit blad.
Artikelen voor het volgende nummer moeten voor of op 11-01-2023 in ons bezit zijn.
De redactie

HERINNERING

HERINNERING

HERINNERING

Heb je de door jou toegezegde kerkbalansbijdrage al voldaan? Kijk het even na.
Zo ook met de betaling van de solidariteitskas!
HERINNERING
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VAN DE DOMINEE
‘Vrede op aarde’

waren. Misschien zijn we nu ook bang. Bang
voor wat nog gaat komen. En zorgen over hoe
het zal gaan. Met de wereld, met ons land.
Middenin alle chaos spreken de engelen: Wees
niet bang! Wees niet bang, ook al weten jullie
niet wat er gaat komen.

Vrede op aarde! Het zijn woorden uit het
gezang van de engelen in de nacht. De hemel
is verlicht. Een engel spreekt tot de
geschrokken herders: wees niet bang! Zie, ik
verkondig u grote vreugde, die het hele volk
zal ervaren: want vandaag is de Heiland
geboren, welke is Christus, de Heer in de stad
van David. Martin Luther noemde deze
engelenzang een preek. En hij zei daarbij ‘op
een preek volgt een vrolijk gezang’. Daarom
zingen de engelen: ere zij God in de hoogte en
vrede op aarde bij de mensen van zijn
welbehagen…mensen van goede wil.
De mensen van zijn welbehagen zijn alle
mensen. Vrede op aarde is de belofte van God
voor alle mensenkinderen. Dat vrede voor de
meeste mensen een groot verlangen is, hoef ik
eigenlijk niet te noemen. Belofte en verlangen
komen samen in het kind in de kribbe. Dat is
het teken dat van God de vrede komt. Jezus
zal later over vrede zeggen: ‘zalig zijn de
vredesstichters’. En hij roept tot liefde op:
naastenliefde. Vrede kan er alleen zijn
wanneer mensen daartoe bereid zijn: vanuit
hun innerlijk, vanuit hun hart.

Met de belofte van vrede en het verlangen
ernaar leven wij. Veel is nog niet op orde,
maar het is een troost dat niet alles eerst goed
moet worden of goed moet zijn, voor God tot
ons komt. We hoeven niet eerst alles te
ordenen en te organiseren, voordat God ons
ontmoet. Nee, God komt middenin in de
onzekerheid, midden in onze angst, midden in
onze zorgen en schenkt ons in Jezus het licht
van Bethlehem.
Het licht helpt, het licht troost. Het licht laat
ons een weg zien. Zoals het licht kinderen in
angst helpt, zo helpt het licht van Bethlehem
in onze angst en zorgen. De engel zegt: Wees
niet bang. En wijst de herders en ons de weg:
Want: zie ik verkondig u grote vreugde…
In ons verlangen naar vrede en licht horen we
de boodschap: vandaag is de Heiland geboren,
Christus, de Heer in de stad van David. De
boodschap van liefde mogen wij aan elkaar
doorgeven. Omdat het de belofte is die wij
hebben ontvangen. En waarnaar wij
verlangen: vrede op aarde!

Wees niet bang! Verlangend en zoekend naar
vrede zijn deze woorden wel de belangrijkste
boodschap van het Kerstfeest in 2022. Toen
werden ze tot de herders gesproken, die bang

ds Ada Rebel
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VAN DE PENNINGMEESTER
-Zoals je in de brief met de uitnodiging voor het gemeente overleg op 27 November hebt gelezen is
alles rond om onze Ds. Ada Rebel te beroepen. In de vergadering was 100 % van de aanwezigen het
ermee eens om het beroep aan Ada voor te leggen. Wat fijn toch dat we het met elkaar eens zijn. Dat
is ook nodig in zo’n kleine groep als wij hebben.” Samen sterk” heet dat. Gelukkig weten we ook
wat het antwoord van Ada zal zijn. Opnieuw welkom Dominee.
- De actie kerkbalans loopt in 2023 van zaterdag 14 jan. tot 28 Januari. Het motto van dit jaar is:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN. En dat geldt zeker voor ons deze keer, want
de tijden zijn moeilijker geworden, alles is duurder geworden en toch moeten we samen de eindjes
aan elkaar knopen. Je kunt ervan op aan dat de kerkrentmeesters heel erg op de kleintjes letten. En
dan bedoel ik niet de kinderen. Dat lukt financieel in 2023 natuurlijk ook weer want” samen staan
we sterk”.
-Als penningmeester ben ik zo vrij om eenieder aan de toezegging voor kerkbalans 2022 te
herinneren. Kijk nog even na of je daaraan voldaan hebt. Het is een kleine moeite.
-We kregen als kerk en gemeente een legaat van € 1000,00. Dat is natuurlijk fantastisch en we zijn
blij en dankbaar.
_ de tijd is er weer om de begroting 2023 voor de kerk en de diaconie te maken. Dat is ook niet altijd
eenvoudig. Dit jaar de energie kosten maar wat verhogen. In het volgende nummer leest je hier meer
over.
-Er is een gift voor dankdag voor gewas en arbeid van € 250,00, een gift voor de kerk van
€ 200,00.
Vragen of opmerkingen, dan hoor ik het wel.

Jaap Eikelenboom, penningmeester.
Gestort collecte geld en bloemenpotje Oktober 2022.
Datum bedrag
bloemenpotje
01-10
25,00
5,00
25,00
03-10
50,00
25,00
50,00
05-10
15,00
15-10
10,00
19-10
30,00
26-10
50,00
28-10
20,00
2,50
-------------------------------+
€ 265,00
€ 42,50
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In Oktober 5 collectemomenten dat zijn 9 collecte doelen.( op 30/10 een collecte )
Dat is afgerond € 29,40 per doel.
Er gaat €42,50 naar het bloemenpotje.
Nu samen met de collectes in de kerk:
02-10: 29,50 + 29,40 is € 58,90 voor de kerk en 26,20 + 29,40 is € 55,60 voor Israël/KIA
09-10: 40,55 + 29,40 is € 69,90 voor de kerk en 50,10 + 29,40 is€ 79,50 voor Pionieren
16-10: 27,90 + 29,40 is € 57,30 voor de kerk en 25,40 + 29,40 is € 54,80 voor Indonesië.
23-10: 42,45 + 29,40 is € 71,85 voor de kerk en 36,45 + 29,40 is € 65,85 voor kliederkerk
30-10: 89,25 + 29,40 is € 118,65 voor de kerk.
Gestort collecte geld en bloemenpotje November 2022.
Datum
bedrag
bloemenpotje
01-11
25,00
5,00
15,00
02-11
25,00
05-11
15,00
07-11
5,00
5,00
21-11
30,00
23-11
20,00
26-11
50,00
28-11
20,00
5,00
25,00

------------------------------- +
€ 230,00

15,00
In November 4 collectemomenten dat zijn 8 collecte doelen.
Dat is afgerond €57,50 per doel.
Er gaat €15,00 naar het bloemenpotje.
Nu samen met de collectes in de kerk:
06-11: 76,17 + 57,50 is € 133,67 voor de kerk en 74,10 + 57,50 is € 131,60 voor Pakistan
13-11: 120,40+ 57,50 is € 177,90 voor de kerk en 65,10 + 57,50 is € 122,60 voor pastoraat
24-11: 20,90 + 57,50 is € 78,40 voor de kerk en 21,60 + 57,50 is € 79,1- voor proj. Boxmeer
27-11: 43,55 + 57,50 is € 101,05 voor de kerk en 55,65 +

Samen van betekenis voor Kerk en Gemeente
Geachte Gemeenteleden
Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar
om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we
gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Zo organiseerden we
iedere zondag een kerkdienst. Iedere week komt er een nieuwsbrief met informatie. De
kliederkerk, de diensten van de liturgie-commissie, de oecumenische dienst en niet te
vergeten de ouderochtenden hebben plaatsgevonden.
We zijn druk bezig met een samengaan tussen de 4 buurgemeenten: Deurne, Venray,
Boxmeer en onze gemeente Gemert-Boekel.
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Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2023 voort te kunnen
zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.
De Actie loopt in 2023 van 14 tot 28 januari
Onze kerk vervult anno 2022 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw
hulp kunnen we dit belangrijke werk ook volgend jaar voortzetten, bijvoorbeeld door het
organiseren van reeds genoemde activiteiten maar ook van een gedachtenis dienst, en
het vinden van nieuwe vormen om naar elkaar om te zien. Het maakt onze kerk zo
bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!
Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen,
vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is
daarbij van onschatbare waarde.
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet.
De Kerkenraad

P.S. Geef vandaag voor de kerk van morgen:
Kerkbalans 2023
UIT DE KERKENRAAD
Regio overleg met de protestantse gemeentes Boxmeer, Deurne, Gemert-Boekel enVenray.
Op woensdag 16 november 2022 zijn we weer bij elkaar geweest in drie bijeenkomsten die elkaar
opvolgden. De eerste bijeenkomst: predikanten en voorzitters, tweede bijeenkomst de
kerkrentmeesters en derde bijeenkomst de diakenen uit de regio. Alle bijeenkomsten in Boxmeer,
voorzitter was Jan Boer van KerkVitaal. We zijn samen op weg om per 1 januari 2024
(streefdatum) één Protestantse gemeente in de Peel regio te vormen. Met in alle 4 de gemeentes op
zondag een kerkdienst. Op deze manier willen bestuurlijk de handen in één slaan. De diakenen
hebben gezamenlijke collectes ingepland om plaatselijke projecten te ondersteunen.
Kerkrentmeesters zijn op zoek naar een administratieprogramma dat het beste aansluit bij de
kerkelijke financiële boekhouding. Er is een werkgroep gevormd die die actie kerkbalans met
elkaar doorspreekt en een werkgroep beheer gebouwen. Er wordt gekeken naar welke documenten
er nodig zijn om alles bij de notaris te kunnen laten passeren. Hoeveel predikantsbezetting er in de
nieuw te vormen gemeente zou kunnen zijn. Het is allemaal toekomst kijken. En dat is heel
moeilijk. Eén ding staat vast we willen in alle vier de kerken onze gemeenteleden kunnen blijven
ontvangen voor de plaatselijke vieringen en activiteiten.
Gemeente overleg zondag 27 november.
Ds. Ada Rebel is al sinds 2014 in onze gemeente gedetacheerd vanuit Deurne. Afgelopen maart
liep haar contract met onze gemeente af. Graag hadden we de detachering op de oude voet
doorgezet. Helaas is per 1 juli 2021 de kerkorde veranderd en kunnen we niet meer op dezelfde
manier Ds. Ada Rebel een contract aanbieden. De heren Eikelenboom, van Felius en Kroeze (uit
Deurne) hebben zich in de materie verdiept. We kunnen voor maximaal 4 jaar een contract
aanbieden aan Ds. Ada Rebel.
We hebben een solvabiliteitsverklaring gekregen van het CCBB voor het beroepen van een
predikant voor gewone werkzaamheden in deeltijdfunctie voor 20% en in tijdelijke dienst voor de
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duur van 4 jaar. Onder de voorwaarde als er niet voldoende financiële middelen zijn, dat we dan de
pastorie moeten verkopen.
Het breed moderamen van de classis heeft toestemming gegeven om een predikant te beroepen in
tijdelijke dienst met een werktijd van 20% vanaf 1 april 2022 voor vier jaar.
Na deze toestemmingen is er een emailbericht of een brief uitgegaan van de kerkenraad naar de
gemeenteleden met de oproep deel te nemen aan het gemeenteoverleg na de kerkdienst van zondag
27 november 2022.
Zondag 27 november 2022 hebben we gemeenteoverleg gehad. Alle aanwezigen stemden
volmondig in met het beroepen van Ds. Ada Rebel voor vier jaar.
Heel fijn dat we namens onze gemeente aan Ds. Ada Rebel het verzoek kunnen doen om het
beroep aan te nemen.
Kerkdiensten
Wat is het toch fijn om samen te vieren, uit de bijbel lezen uitleg krijgen zingen en bidden. Wat
mooi de ondersteuning van onze zanggroep. We zingen af en toe muzikaal ingewikkelde liederen.
Als je de dienst beluistert via internet hoor je onze zanggroep voluit zingen. Als je in de kerk zit
kun je het nieuwe lied dankzij de zanggroep naar hartenlust meezingen. Fijn dat we ook zoveel
mensen hebben die de dienst muzikaal willen ondersteunen. Dit hadden we twee jaar geleden niet
durven dromen dat er zoveel mensen ons muzikaal willen bijstaan. En .. het is een verrijking om
met nieuwe mensen kennis te maken en ideeën uit te wisselen.
De afgelopen tijd hebben we prachtige diensten gehad. Met bekende voorgangers. Fijn dat zij
trouw blijven aan onze gemeente. Soms worden er vele kilometers voor afgelegd.
De Avondmaalsvieringen, de oecumenische viering, de dankdag voor gewas en arbeid samen met
Deurne. Waarin de cantorij van Deurne en onze zanggroep samen gezongen hebben. Alsof ze dat
altijd doen. Een genot om naar te luisteren en mee te zingen. De gedachtenisdienst, waarin we
onze overleden gemeenteleden hebben herdacht. Een dienst waarin vele familieleden aanwezig
waren. Dankbaar zijn we dat we zo samen ons de mensen mogen herinneren die ons zijn
voorgegaan. Dit gedenken in een omgeving waar een ieder zich vertrouwd mag voelen.
Nu zijn we in de adventtijd gekomen. Op weg naar kerst. De tijd van verwachten. Hopen op het
goede. Het goede dat ons medegedeeld wordt in de verhalen uit de bijbel. Het goede dat wij voor
elkaar mogen betekenen in onze alledaagse omgang met elkaar. Fijn dat we elkaar mee op weg
kunnen en mogen nemen. Ik wens u gezegende dagen.
Anneke Uijterlinde

GEMEENTEBIJEENKOMST
Notulen gemeentebijeenkomst zondag 27 november
Extra overleg is vereist i.v.m. het beroep dat we willen uitbrengen op dominee A. Rebel. Haar
contract van 8 jaren is verlopen en de kerkenraad acht het wenselijk haar wederom te beroepen
voor de komende 4 jaren. Zij is gedetacheerd vanuit de Protestantse Gemeente te Deurne. Jaap
Eikelenboom en Meindert Kroeze hebben de Classis gevraagd of verlenging mogelijk is, wederom
voor een percentage van 20%. Er is toestemming, maar als het financieel niet meer op te brengen is
zal de pastorie verkocht moeten worden. De aanwezige 20 gemeenteleden hebben allen ingestemd
om haar wederom te beroepen. Anneke deelt verder mee dat in het kader van de samenwerking met
de andere Peelgemeenten de zondagse eredienst voor de toekomst wordt gewaarborgd.
Jaap van Felius
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BEROEP DS. REBEL
Er is toestemming verkregen om Ds. Ada Rebel voor de komende periode van vier jaar te
beroepen, met een werktijd van 20%. De kerkenraad heeft besloten dat de bevestiging zal
plaatsvinden op zondag 8 januari 2023 door Ds. R. op den Brouw.

DIACONIE
Als ik dit schrijf hebben we net de 1ste Adventszondag achter de rug! We zitten in de donkere
dagen voor Kerstmis. Maar ook met de verwachting dat het licht weer terug gaat komen!
Als gemeente willen we ook in deze tijd onze diaconale taak op ons nemen. Daarom zijn er 2
projecten, die in deze Adventstijd onze aandacht vragen:
Achter in de kerk kratten voor levensmiddelen: Op de zondagen 27/11, 4/12 en 11/12 stonden
er achter in de kerk kratten voor levensmiddelen. Gedurende deze 3 zondagen hebben we houdbare
levensmiddelen verzameld. De diakenen hebben deze levensmiddelen afgegeven op het
coördinatiepunt voor de deelkastjes , die de spullen over de 12 deelkastjes in de gemeente Boekel
en Venhorst heeft verdeeld. Zo willen we als gemeente ons steentje bijdragen aan mensen, die
minder bedeeld zijn dan wij. Het lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar het is
wel de druppel, die de steen uitholt!
Het project speelgoedbonnen: Evenals vorig jaar hebben in de maand december een aantal
kinderen, die in armoede leven, een cadeautje gekregen. We hebben dit gedaan in de vorm van een
cadeaubon van een speelgoedwinkel in Gemert. De Kledingbank heeft deze bonnen verspreid over
kinderen in Gemert, Elsendorp en de Rips. Op de zondagen 27/11 en 4/12 hebben we een extra
collecte gehouden voor dit doel!
Bij de cadeaubon zat ook een uitnodiging voor het Kliederkerstfeest , dat werd gehouden in
Speeltuin De Wieken in Gemert op 18 december. Zo hopen we de boodschap van Kerstmis door te
kunnen geven!
Financiële steun voor Pioniersplek Kliederkerk: In de gezamenlijke diaconale vergadering van
de 4 Peelgemeentes in oktober j.l. is door de diaconieën besloten om financieel bij te dragen in het
mogelijk maken van de 2 laatste Kliederkerk-bijeenkomsten in 2022. De organisatoren van de
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Kliederkerk zijn daar enorm
dankbaar voor: zij konden zo
toch in november en
december Kliederkerk
vieren! In de Kliederkerk
wordt ruimte geboden aan
kinderen om met hun ouders
of begeleiders een

bijbelverhaal te ontdekken , dat die
keer centraal staat. Er wordt ook met
elkaar gegeten en in november waren
dat pannenkoeken: we zijn de
bakkers zeer dankbaar!
Ook in 2023 zullen de 4 diaconieën
de pioniersplek , die zich voorlopig
richt op de Kliederkerk, financieel
blijven steunen. Er zal op enkele
zondagen in alle 4 gemeentes voor
dit doel gecollecteerd worden .

11

Kerkvenster 39ste jaargang nr.6

december 2022

Project Elyada Farm Zambia
In een brief van Jan en Roos van Vuuren aan onze gemeentes schrijven zij o.a. het volgende:
Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij het werk van Elyada Farm in Zambia. Wij werken aan
het beschikbaar maken van emotionele hulp aan mensen in de stad Kabwe. Om dit goed te kunnen
doen, hebben we een ruimte nodig die de zon en regen buiten houdt. Wij bedanken jullie voor de
opbrengst van de collecte €400, die we
half juli mochten ontvangen. Aangezien
dit bedrag één van de eerste giften was,
is dit geld letterlijk begraven: we hebben
hier namelijk een deel van de fundering
mee betaald. Inmiddels zijn er meer
giften binnengekomen en wordt er deze
week gewerkt aan het bouwen van het
dak. De bouw is volledig gefinancierd,
maar mocht u persoonlijk nog een
belastingaftrekbare bijdrage willen
doen, graag! Wij hebben namelijk nog geen budget voor de inrichting (tafels en stoelen) en
afwerking van het gebouw, zoals verf en glas in de ramen.

Op zondag 15 januari 2023 is de diaconale collecte in de 4 peelgemeentes wederom voor dit
project bestemd.
Als u deze of één van de andere projecten financieel wil steunen kunt u het bedrag overmaken op
het rekeningnummer van onze kerk. Wel vermelden voor welk project het is. Onze penningmeester
zorgt dan dat het op de goede plek terecht komt!
Tegemoetkoming energiekosten. Rond deze tijd ontvang je van de overheid 2 keer een bedrag
van €190 als tegemoetkoming in de energiekosten. Misschien heb je zelf dit bedrag broodnodig.
Maar misschien ook niet. In dat geval vragen we je vrijmoedig om solidair te zijn met mensen die
niet langer kunnen rondkomen en met (een deel van) dit bedrag bij te dragen aan de actie Samen
tegen armoede van Kerk in Actie. Je kunt je gift overmaken via rekeningnummer NL 89 ABNA
0457 457 457 o.v.v. Samen tegen armoede.
Wij wensen u een mooi kerstfeest en een goed begin van het nieuwe jaar!
Christa van der Hoek en Inez Dupuis.
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MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd:
Dhr. S.T.M.T. van Doorn
van: Schepenhoek 204
5403GD UDEN
naar:
Wilhelminastraat 271
5401CG UDEN
Mevr. L.E.A. Yoe
van: Achter 't Hofje 17
7511HP ENSCHEDE
naar: Hagenhof 17
5421NX GEMERT

Mvr. H. van de Bovenkamp
van: Wielewaallaan 12
5427SK BOEKEL
naar: Laagveld 50
5427JL BOEKEL

Vertrokken:

Overleden:
Dhr. R.J. de Vink
de Wingerd 5
5831SK BOXMEER
Dhr. C.L. Heijboer
Borretstraat 15
5421EJ GEMERT

Dhr. J. van Stek
Heijtsveld 192
5421GT GEMERT

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland
weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten.
Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan
kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms
wel jarenlang.
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na
aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er
leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van
onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en
computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare
gezinnen met voedselpakketten en onderdak.
Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland
andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst.
Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
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VAN DE LITURGIECOMMISSIE

Deze keer wil ik psalm 90 voor het voetlicht brengen. Psalm 90 wordt ook wel de Oudejaarspsalm
genoemd. Vroeger werd deze psalm in veel huisgezinnen kort voor de klok van twaalf op
Oudejaarsavond voorgelezen en in sommige kringen is dat nog steeds gebruikelijk. Ik wens u een
mooie oudejaarsavond toe. Inez Dupuis.
Andries Knevel schrijft hierover: geen psalm in de Bijbel heeft het zo over de vergankelijkheid en
eindigheid van het leven. Leest u hem er maar op na. Zeventig, ja tachtig jaar en dan heb je het wel
gehad. Ons leven is een zucht. De kerntekst in deze psalm is vers 12. "Leer ons onze dagen tellen
dat wij een wijs hart bekomen". Mozes bidt God om wijsheid. Wijsheid van boven, en die komt in de
weg van bezinning, van reflectie, van het dagen tellen. En als we dan iets van deze wijsheid mogen
ontvangen, wat zien we dan? Psalm 90 geeft zelf het antwoord.
Ds. Pieters schrijft hierover: het volk van de dichter is al jarenlang bezig graven te delven: veertig
jaar trok Israël in het steppengebied ten zuiden van het Beloofde Land rond omdat heel het geslacht
van de 20+ers moest sterven. Om moedeloos van te worden, vind je niet? Toch staan in deze
Psalm de sombere gedachten over onze vergankelijkheid en over Gods heilige toorn ingeklemd
tussen een heel prachtige geloofsuitspraak en een vrijmoedig geloofsgebed:
•
•

“HEERE, U bent voor ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.”
“Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid.”

Hij belooft erbij: “Dan zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen.”

Margreet Spoelstra kreeg van de redactie van Psalmen anders het verzoek om van Psalm
90 een liedvorm te maken. Ze schreef een tekst waarin de dichter en de zanger in gesprek
gaat met de Ene. Het dwalen en het verloren gaan krijgen een naam, maar ook de bede om
in het leven bevestigd te worden.
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Het geheim van de kwetsbaarheid in een lied gezongen – dat is de kracht van Psalm 90.
Onherroepelijk ruikt deze psalm naar oudejaarsavond, en roept hij een ‘fin de siècle-gevoel‘
op. Maar de psalm heeft ook een nieuw begin in zich: bevestig het werk van onze handen.

Psalm 90b Van ooit was jij en voor altijd
Van ooit was jij en voor altijd
de haven waar wij meren.
Vanaf de schepping, door de tijd,
als stormen ons bezeren
was jij, ben jij en zul jij zijn,
één dag of duizend jaren.
Maar, kwetsbaar zijn wij als het gras.
Zal jouw hand ons bewaren?
Zo onherbergzaam soms de weg
en wij verwaaid, verloren.
De haven ver, de stroom verzand,
jouw stem niet meer te horen.
Ben jij van ooit en voor altijd?
Ook als wij steeds verdwalen?
Wees ons een lied in die woestijn.
Leer ons dat lied herhalen.
Jij was, jij bent, jij zult er zijn.
Jouw woorden, ooit gegeven.
Bevestig ons in onze kracht.
Leer ons jouw woorden leven.

‘Petrus in het land’ zond op 7 mei 2022 een speciale aflevering uit over de psalmen.
Bovenstaande psalm op een melodie van Jos Lamboo, is hier ook te horen. Het tvprogramma is elke zaterdag om 17.10 uur te zien bij KRO-NCRV, NPO2.
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BEDANKJE & GEDICHT
Beste mensen van de Vossenbergkerk,
Op 21 oktober is mijn lieve man Rob de Vink overleden. En op 27 oktober is hij begraven op
begraafplaats "Heiderust" na een mooie dienst in de dorpskerk van Rheden geleid door onze
predikant mevr. Ada Rebel.
En daarna is er een tijd van rouwen. De lichtpuntjes in deze tijd zijn de goede woorden, de vele
hartverwarmende kaarten, de bezoekjes en de telefoontjes. Ook van onze gemeente waren er
velen, die deelden in ons verdriet. Heel liefdevol allemaal.
Wij willen u bedanken voor de condoleances op wat voor manier dan ook.
"Met vertrouwen in de toekomst" zo begon onze rouwkaart. Ook het gedicht
"Geborgen in het licht" gaat over het missen, maar ook over "de trouw die ons bewaart"
Hopelijk tot ziens op "De Vossenberg”.
Aly de Vink en familie.
“Geborgen in het licht”
Zei iemand ‘thuis’ dacht ik aan jou:
een sfeer, een leven in jouw naam
verborgen als een open raam.
dat licht doorlaat als frisse lucht
voor wie het opent met een zucht.
Zei iemand ‘thuis’ dacht ik aan jou.
Zei iemand ‘leeg’ zag ik je gaan;
jij stierf een leegte in het rond,
nam mij de woorden uit de mond
om te vertellen van vandaag.
‘Hoe gaat het’ blijkt geen echte vraag.
Zei iemand ‘leeg’ zag ik je gaan.
Zegt iemand ‘God’ raakt het aan jou
want aan het einde van de nacht
heeft Hij jouw leven opgewacht,
het toen voltooid als een gedicht
en jou geborgen in het licht.
Zegt iemand ‘God’ raakt het aan jou.
Zegt iemand ‘thuis’ denk ik aan jou.
Jij wacht als rijmwoord van mijn zin
in leven uit een nieuw begin.
Er is een trouw die ons bewaart
en zich in liefde openbaart:
Zegt iemand ‘thuis’ denk ik aan jou.
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Herfstgebed
Marinus van den Berg
Tijdens het ziek-zijn van Nellie de Bruijn, heeft zij het boekje “Om levensmoed” gekregen. Van wie
dat weten we niet, maar we lezen hier heel graag uit (voor) na het avondeten. We willen graag de
volgende tekst met jullie delen.
Als de bomen kaler en kaler worden,
als we door de bomen
heen kunnen kijken,
als we weer verder kunnen kijken,
zien we wat verborgen lag.
Als het grijzer en donkerder wordt,
de winter zich aankondigt,
als we de gordijnen vroeger sluiten
meer naar binnen gericht leven,
als we zoeken naar geborgenheid
en saamhorigheid,
zien we elkaar meer.
Als het kaler en kaler wordt
in ons eigen leven,
mensen om ons heen wegvallen,
als het rammelt
aan de ramen van ons levenshuis,
zien angst en onzekerheid hun kans.
Als de dagen grijzer,
de avonden langer worden,
als levensmoeheid ons soms overvalt,
dan groeit het verlangen,
om verder te kunnen kijken,
dan beginnen we uit te zien
naar nog verborgen licht.
Dan ontspruit de knop van hoop, die ons zegt:
“Het komt goed….
de Algoede zal zich laten zien…”
Dan kunnen we verwachten
En ons openstellen….
Wij wensen jullie veel licht op jullie pad, ook in 2023
Piet en (dochter) Linda de Bruijn
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CARROUSELDIENSTEN
Ook in het nieuwe jaar organiseert de werkgemeenschap van de predikanten uit onze regio
carrouseldiensten. Dit jaar is het thema: ‘Engelen in de hoofdrol’. In onderstaand schema staan de
diensten en de voorgangers vermeld. De carrouseldiensten worden gehouden, om verbinding te leggen
tussen de verschillende gemeenten uit onze regio. Dit jaar doet de Protestantse Gemeente Geldrop voor
het eerst mee.

Boxmeer

Best

Nuenen

Helmond

Deurne

Asten
Someren

Geldrop

Venray

Elsendorp

29 januari

5 februari

12 februari

Corine
Beeuwkes
De engel als
reisgenoot
Jan-Hendrik
Kip
De engel van de
verandering
Marise Boon
De engel als
boodschapper
Marlies Schulz
De engel van de
verandering
Angeliek Knol
De engel als
reisgenoot
Pieter Flach
De engel als
boodschapper

Marise Boon
De engel als
boodschapper

Marlies Schulz
De engel van de
verandering

Angeliek Knol
De engel als
reisgenoot

Ada Rebel
De engel als
boodschapper

Marlies Schulz
De engel van de
verandering
Corine Beeuwkes
De engel als
reisgenoot
Ada Rebel
De engel als
boodschapper
Bernadette van
Litsenburg
De engel van de
verandering
Jan-Hendrik Kip
De engel van de
verandering
Rien Op den
Brouw
De engel als
reisgenoot
Pieter Flach
De engel als
boodschapper

Corine Beeuwkes
De engel als
reisgenoot
Marise Boon
De engel als
boodschapper
Jan-Hendrik Kip
De engel van de
verandering
Rien Op den
Brouw
De engel als
reisgenoot
Angeliek Knol
De engel als
reisgenoot
Pieter Flach
De engel als
boodschapper

Ada Rebel
De engel als
boodschapper
Bernadette van
Litsenburg
De engel van de
verandering
Rien Op den
Brouw
De engel als
reisgenoot

Bernadette van
Litsenburg
De engel van de
verandering

VORMING EN TOERUSTING
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‘De Kaarsenmaker…’
…en andere wonderlijke vertellingen van donker en licht.

Verteller:

Pete Pronk

Datum:

Zondag 29 januari 2023

Tijd:

14.30 - 16.00 uur

Locatie:

Protestantse kerk, Helmondseweg 5, Deurne

Entree:

vrijwillige bijdrage
(richtbedrag € 5,- inclusief koffie/thee)

Verhalen vertellen is jezelf vertellen.
Met alles er op en er aan, licht én donker.
Ten diepste zijn het vertellingen op het scherp
van de snede, ontsproten uit de krochten van de
ziel, rafelig als het leven zelf, met hier en daar
een verstilde schreeuw, een lied, een lach….
Veel meer heeft de verteller ook niet in de hand,
verbeelden en verwonderen, dat is eigenlijk alles.

Pete Pronk
Wist in zijn jonge jaren niet goed wat hij wilde,
totdat hij een fotocamera kreeg. Hij werd fotograaf
en zo leerde hij dat beelden verhalen vertellen. Maar
ook leerde hij dat de menselijke stem een prachtig
instrument is, dat veel zegt over diens eigenaar. Dus
werd Pete naast fotograaf ook verhalenverteller.

Aanmelden bij:
Anneke Uijterlinde
0653890634
19
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BLOEMENLIJST
Bloemenlijst oktober november.
02-10 Fam. Lodder
09-10 Ds. A. Rebel en Inez Dupuis
16-10 Fam. de Vink
23-10 Mevr. Kleinjan
30-10 Linda de Bruijn en Ans Emonds

06-11
13-11
20-11
27-11

Yvonne Kouwenberg
Fam. van Felius
Fam. Uijterlinde en Hr. Jansen
Mevr. Kosse

57,50 is € 113,15 voor Colombia

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 nee wat evt extra
nodig is.
Week 50
Week 52
Week 02
Week 04
Week 06
Week 07
Week 08
Week 10
Week 12
Week 14

Bea Roos
Yvonne Hoekx
M. Eikelenboom
Bea Roos
Yvonne Hoekx
Tina Haak
Yvonne Hoekx
M. Eikelenboom
Bea Roos
Yvonne Hoekx

Inez Dupuis
Evelin van Schijndel
Inez Dupuis
Evelin van Schijndel
Annet van Felius
Christa van der Hoek
Inez Dupuis
Evelin van Schijndel

Vloeren
Ramen serre binnen
Vloeren
Ramen koffiezaal binnen
Vloeren
Ramen kerkzaal binnen
Vloeren
Ramen koffiezaal binnen
Vloeren
Ramen serre binnen

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.
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KOFFIEROOSTER
Rooster voor koffieschenken
LET GOED OP DE DATUM
BIJ VERHINDERING
ONDERLING RUILEN

18-12-2022
25-12-2022
1-1-2023
8-1-2023
15-1-2023
22-1-2023
29-1-2023
5-2-2023
12-2-2023
19-2-2023
26-2-2023
5-3-2023
12-3-2023
19-3-2023
26-3-2023
2-4-2023
9-4-2023
16-4-2023
23-4-2023
30-4-2023
7-5-2023
14-5-2023
21-5-2023
28-5-2023
4-6-2023
11-6-2023
18-6-2023
25-6-2023
2-7-2023
9-7-2023
16-7-2023
23-7-2023
30-7-2023
6-8-2023
13-8-2023

4e Adv
Kerst

Bea Roos
Marian Eikelenboom
Gerrie Schaddelee
Josien Oostenrijk
Sigrid Verbeek
Jopie Eikelenboom
Annet van Felius
Sophie Lodder
Tina Haak
Christa vd Hoek
Detty Huijsman
Aly de Vink
Louise Minnema
Marian Eikelenboom
Sigrid Verbeek
Evelin v. Schijndel
Pasen
Lenie Boter
Gerrie Schaddelee
Lykele Nijmeyer
Annet van Felius
Ina Eikelenboom
Tina Haak
Bea Roos
Pinksteren Sophie Lodder
Aly de Vink
Sylvia Blommers
Josien Oostenrijk
Sigrid Verbeek
Jopie Eikelenboom
Gerrie Schaddelee
Lenie Boter
Susan v Eerd
Sophie Lodder
Christa vd Hoek
Sylvia Blommers

0492-352113
0492-362333
0492-366707
0493-599368

Begin

Sigrid.Verbeek@pkn-gemertboekel.nl

06-11853975
0492-365585
06-25199399
06-53860582
06-26945627
0499-323112
0485-573575
0492-390558
0492-362333

Eind

Sigrid.Verbeek@pkn-gemertboekel.nl

????

0492-364913
06-20383895
0492-366707
06-33686852
0492-365585
0492-319355
06-53860582
0492-352113
06-25199399
0485-573575
06-55827668
0493-599368
Sigrid.Verbeek@pkn-gemertboekel.nl

06-11853975
0492-366707
06-20383895
06-20365156
06-25199399
06-26945627
06-55827668
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