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Aan Tafel!
 
Het is net of ik mijn moeder hoor roepen: “Aan tafel, het eten is klaar!”
Het is alleen niet mijn moeder die roept, maar het is de uitnodiging van onze kerkelijke gemeenschap om samen het
seizoen te starten, niet zomaar, nee, letterlijk gaan we met elkaar aan tafel. En we krijgen vier vragen mee:
Welke ingrediënten zijn nodig voor een levendige gemeente?
Wat kom jij halen?
Wat breng jij mee?
Wat mis jij nog?
Als voorbereidingsgroep en als taakgroep leren zijn we volop bezig geweest met de ingrediënten die we in deze
startzondag willen stoppen. Dat zijn er behoorlijk wat. Ik noem een paar: in gesprek gaan met elkaar; samen zingen;
verdieping vanuit de bijbel; aandacht voor de kinderen; samen eten; tijd nemen voor gebed; ruimte om elkaar te
ontmoeten; sacraal dansen. 
 
De meeste ingrediënten kennen we, maar sacraal dansen, wat is dat?
Zelf noem ik het meditatief dansen. Dansen is zo wie zo een prachtige manier van bewegen, deze manier van dansen
verbindt heel bewust hemel en aarde via muziek en dans. Zo ervaren we deze manier van dansen dan ook. Tevens
verbinden we ons met elkaar met een gevende en ontvangende hand. Sacraal dansen gebeurt op verschillende
vormen van muziek.
Als kring dansen we altijd vanuit en rond een midden, al of niet zelf gemaakt. Dat is het centrum. U kunt denken aan
een mooi beeld of een mooi bloemstuk. De muziek en de bewegingen (het dansen zelf) maken het tot een  geheel,
zoals bijv. de Zonnedans van Franciscus van Assisi of een lofzang op Zuid-Afrikaanse muziek of Anam Cara
(zielsvriend) of de klok tikt van Herman van Veen of Gabriëlla’s song uit de film: "As it is in heaven", of Kind in mij van
Huub Oosterhuis. Een prachtige variatie aan muziek en dans.
De dans zelf wordt met bewegingen uitgelegd en geoefend. Het klinkt logisch, maar dit heeft uiteraard wat tijd nodig.
Hoe vaker we een dans dansen, hoe beter het gaat en des te meer ervaren we ook die mooie verbinding tussen
hemel en aarde.
Op de startzondag zullen we de viering afsluiten met “the Lord bless you”. Dan vormt het doopfont het midden. Vanuit
dat prachtige centrum gaan we op weg met de zegen van de Levende het nieuwe seizoen in.
 
Met een warme groet Greetje Poelstra - Weeber
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Rooster kerkdiensten
 
Grote Kerk, Kerkstraat 20 
Diensten onder verantwoording van de kerkenraad van
de Protestantse Gemeente te 's-Hertogenbosch.
Tenzij anders vermeld is de aanvang van de diensten om
10.00 uur.
De diensten zijn live te volgen en terug te kijken via
Kerkdienstgemist.nl
 
zondag 4 september
ds. R.E. Stiemer
 
zondag 11 september
Dienst van Schrift en Tafel
da. J.E. Scheenstra
 
zondag 18 september
Vredeszondag
da. J.E. Scheenstra
 
zondag 25 september
ds. R.E. Stiemer
 
zondag 2 oktober
Doopzondag
ds. R.E. Stiemer
 
zaterdag 8 oktober
Evensong, aanvang 17.00 uur
da. J.E. Scheenstra
Schola Davidica o.l.v. Daniel Rouwkema
 
zondag 9 oktober
Dienst van Schrift en Tafel
Gemeentezondag / start van het winterwerk
da. J.E. Scheenstra
 
zondag 16 oktober
ds. R.E. Stiemer
 
zondag 23 oktober
nog niet bekend
 
zondag 30 oktober
Gedachteniszondag
ds. R.E. Stiemer

Speciale
Kerkdiensten
 
Zondag 11 september staat de laatste bede uit het Onze
Vader centraal: 'want van U is het Koninkrijk ... Amen.'
De hele zomer hebben we steeds een zin van het Onze
Vader 'geproefd'. Deze diensten zijn nog te bekijken via
de website van onze gemeente pgdenbosch.nl/
kerkdienstgemist
Deze zondag staan we stil bij de laatste woorden van dit
gebed. Gaat dat over nu of over de toekomst?
 
Zondag 18 september is het Vredeszondag.
Tijdens de voorbereiding zochten we op hoeveel
oorlogen er op dit moment worden uitgevochten. We
telden 13 brandhaarden. Tijdens de vredesviering wordt
voor de mensen op al die plekken een kaars
aangestoken. Honorair consul van de Oekraïne, Karel
Burger Dirven, steekt de kaars voor de Oekraïne aan. De
andere kaarsen worden aangestoken door mensen
vanuit verschillende generaties. Zouden wij generatie
vrede kunnen zijn? En wat geven wij dan door aan de
volgende generatie? In ieder geval hoe je geweldloos
met elkaar kunt communiceren. Daarover gaat het
kinderverhaal en de oefening die erbij hoort is voor groot
en klein.
Deze viering, die om 10.00 uur begint, wordt voorbereid
vanuit het Beraad van Kerken 's-Hertogenbosch.
Voorgangers zijn pastor Franneke Hoeks, Janne Krop van
de Rafaëlgemeente en ds Erica Scheenstra. Het koor
Melodiek verleent zijn medewerking.
 
Zondag 2 oktober is het doopzondag.
Ouders die hun kinderen ten doop willen houden, kunnen
daarover contact opnemen met de voorganger van deze
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zondag: ds. Ruud Stiemer, ruud@pgdenbosch.nl.
Muzikale medewerking aan deze dienst zal verleend
worden door het Interkerkelijk Mannenkoor De
Schaffelaar” uit Barneveld. Het koor bestaat 40 jaar en
maakt in verband met dit jubileum een uitstapje naar
Den Bosch en zijn die zondag in onze dienst te gast.
 
Zondag 9 oktober Startzondag: AanTafel!
Op deze zondag brengen we allerlei ingrediënten bij
elkaar: het thema van de Landelijke PKN: AanTafel!, de
start van het seizoen in de kerk en de presentatie van het
toerustingsprogramma en ons jubileumjaar, 200 jaar
Grote Kerk.
In de voorbereiding zeiden we: de kerk is méér dan een
gebouw. De Grote Kerk wordt bewoond door een
gemeente. Maar wat maakt nu dat die gemeente
levendig is? Wat maakt haar toekomstbestendig?
In deze dienst gaan we aan tafel. En we vragen ons af
wat we komen halen in de kerk en in de gemeente. Maar
ook wat we zelf meebrengen. En hoe die twee
ingrediënten samen vruchten worden voor een levendig
geheel.
We gaan ook écht aan tafel. We vieren het Avondmaal
en delen brood en wijn.
En, na de koffie, willen we met elkaar lunchen, en een
maaltijd delen van ieders eigen meegebrachte
lunchgerechten. Wat neemt u mee?
Kinderen zijn natuurlijk ook welkom, want in de
jeugdgroepen wordt ook aan het thema Aan tafel!
gewerkt!
Hartelijk welkom!
 
Zaterdag ! 15 oktober 16.00uur  de Regenboogviering
In het kader van Comming-Out-Day, op 11 oktober, 
wordt op zaterdag 15 oktober in de Grote Kerk de
'Regenboogviering' gehouden. Aanvang 16.00 uur.
De organisatie is in handen van het Beraad van Kerken 's-
Hertogenbosch. Tijdens de viering zullen diverse
voorgangers van verschillende geloofsgemeenschappen
een bijdrage leveren. Ook vertegenwoordigers uit de
LHBTi-gemeenschap nemen tijdens de viering een
bijzondere plaats in. Door verhalen, liederen, dans,
gebed en stilte vieren we de veelkleurigheid van vrijheid.
Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor
"Higher Ground". Dansers van de Vooropleiding
Hedendaagse Dans zorgen voor kleurrijke beweging in de
viering.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
de Regenboogviering. Na afloop is er gelegenheid om
elkaar buiten op het kerkplein te ontmoeten en na te
praten. Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch zet zich
in om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en
christenen te bevorderen. We geven hiermee o.a. uiting
aan door het organiseren van deze Regenboogvieringen.

regenboogviering

Bloemen- en
gemeentegroeten
 
Bedankje 
Beste gemeenteleden.
Even geleden,heb ik het onderste stukje van mijn
kuitbeen gebroken, door een ernstige verzwikking van
mijn enkel. Daar ben  ik een kleine 6 weken zoet mee
geweest.
Gelukkig helemaal hersteld en al lang weer lekker aan
het werk.
Maar langs deze weg, hartelijk dank voor de prachtige
bos bloemen, die ik vanuit de kerk heb mogen
ontvangen. En de vele kaarten. Fantastisch.
Hartelijk dank,
Erik van der Schans. 
 
Giften bloemenfonds
Giften voor het bloemenfonds, kunt u overmaken op
banknummer: NL30RABO0373742843 t.n.v. Diaconie PG
 ‘s-Hertogenbosch inz. Bloemenfonds
Alvast hartelijk dank.
met vriendelijke groet,
Dianne Brokking, coordinator bloemenfonds
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Credo van de Grote
Kerk
 
Geloofsbelijdenis - geschreven met geloofswoorden
van gemeenteleden 
 
God, wij noemen U met vele namen.
Verborgen aanwezige. Bron van alle leven.
Wij geloven dat U ons kent en ziet.
Wij leven uit Uw Liefde, Goedheid en Warmte.
Wij zien U in iedere mens op onze levensweg.
 
Wij geloven dat Jezus sprekend op U lijkt,
en dat Hij ons inspireert tot barmhartigheid,
waarachtigheid, gerechtigheid en vrede.
Door Hem weten wij
dat dood en kwaad niet het laatste woord hebben.
Daarom kunnen wij leven met hoop en vertrouwen.
 
Uw Geest woont in ons, als licht en lucht.
Wij geloven dat onze ziel daardoor wordt verlicht,
en ons inspireert met moed en kracht,
om op te staan, in beweging te komen en onze stem te
verheffen –
tot een loflied uit dankbaarheid,
tot protest waar het leven wordt geschonden.
Wij zijn wereldwijd met elkaar verbonden door die Ene

Geest,
die waait waarheen zij wil.
 
Wij geloven dat het Uw bedoeling is dat wij samenleven,
in het klein en in het groot,
respectvol en zorgvuldig.
Dat wij het gesprek met elkaar blijven zoeken,
verdragen wie anders is,
en vrede bevorderen.
Wij geloven dat het onze opdracht is
de schepping te bewaren en te behoeden voor wie na
ons komen.
 
Wij geloven in Gods grote visioen:
de tijd waarin alles goed en heel zal zijn - de wereld als
nieuw.
Wij geloven dat wij aan die toekomst bouwen
door geloof, hoop en liefde.
Het belangrijkste daarvan is de liefde.
Amen
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Exposities
 
In het kader van 200 jaar Grote Kerk heeft de
kunstcommissie besloten dit jaar aandacht te besteden
aan het creatieve- en sociale talent onder onze eigen
gemeenteleden. Recent hebben we daarom de expositie
‘Ongezien’ van Keetje Lindner kunnen zien. Tekeningen in
de realistische traditie over de weidsheid van het
landschap, de lichtinval in een bos, een laantje, de
bosrand of de weerspiegeling in het water.
Met deze expositie heeft Keetje ook afscheid genomen
van haar werkzaamheden voor de kunstcommissie.
Vanaf de oprichting van de kunstcommissie heeft zij –
samen met andere commissieleden - met veel energie
haar tijd en aandacht besteed aan het organiseren  van
vijf tot zes exposities per jaar, die tijdens Open Kerk en
andere open kerk momenten te zien zijn. Wij bedanken
Keetje hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid.
 
Op dit moment is de expositie ‘Natuurlijk’ met werken van
Toos van Helden-Sikking en Sonja van Tilburg-Huizer te
bewonderen. Toos werkt met natuurlijke materialen. Voor
deze expositie toont ze met name werken die gemaakt
zijn met de schil van de walnoot, wol en linnen. Van Sonja
zijn schilderwerken met bomen en landschappen te zien
waarin ze haar verwondering over de grilligheid van de
natuur, en van met name de bomen, heeft vastgelegd.
 
Begin oktober volgt een foto-expositie van de Stichting
Kansarmen Sri Lanka, waar Willem van Geest intensief bij
betrokken is. De Stichting Sri Lanka beoogt de kwaliteit
van leven van de (meest) kansarme inwoners van Sri
Lanka via water, sanitaire faciliteiten en
gezondheidslessen te verhogen. De doelgroep bestaat uit
plattelandsscholen, woongemeenschappen, tehuizen
voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking.
Vanaf 2006 zijn er door de Stichting – in samenwerking
met lokale partijen – meer dan 260 projecten
gerealiseerd.
Namens de kunstcommissie,
Gerrie Groen 
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Op stap met de
Kinderkerk?!
 
Zit je bij de Kinderkerk of ABC? Of wil je dit heel graag? 
Je bent van harte uitgenodigd om zaterdagochtend 1
oktober a.s. van 09:30-11:30 met ons mee op stap te
gaan! We gaan naar Chocoloca in Den Bosch en daar
echte Bossche Bollen lol beleven! 

Ga je mee? Meld je dan uiterlijk vrijdag 16 september
aan vóór 12:00 uur bij: chanelvdoever@gmail.com 

Geef je dan ook even aan met hoeveel je komt, en hoe
oud je bent? 
Wij hebben er super veel zin in, en hopen dat jullie er
allemaal bij zijn!
Groetjes de Kinderkerk en ABC-leiding 
 
ps: Willen de ouders bij het aanmelden even aangeven
of er foto's gemaakt mogen worden en uw
telefoonnummer achterlaten in het geval we u moeten
bereiken. 

Ruimte in de kerk
 
In onze gemeente zijn er leden met een kwetsbare
gezondheid, mensen die, ondanks vaccinaties, weinig tot
geen antistoffen opbouwen. Vanuit deze groep is de
vraag bij de kerkenraad neergelegd of een deel van de
kerkzaal gereserveerd kan worden voor mensen met een
kwetsbare gezondheid waarbij de 1,5m geborgd wordt.
 
De kerkenraad wil tegemoetkomen aan deze vraag. De
belangrijkste reden hiervoor is dat de kerkenraad van
mening is dat we, zo mogelijk, alle leden in de
gelegenheid moeten stellen om kerkdiensten bij te
wonen. Zoals iemand het verwoordde: “op die manier
hoor je er toch veel meer bij dan wanneer je de dienst
volgt op je tv-scherm”.

RUIMTE  1,5 METER

 
De kerkenraad heeft dan ook besloten om, vanaf zondag
4 september, het eerste blok stoelen in de kerkzaal, aan
de rechterhand als men binnenkomt, hiervoor te
gebruiken. In dit blok stoelen gaat het afstand houden,
de 1,5m-regel, weer in. Bovendien worden de
gemeenteleden, die gebruik maken van dit cluster en dit
fijn vinden, in de gelegenheid gesteld om de kerk via de
uitgang Gasselstraat te verlaten.
Voor alle duidelijkheid: de cluster is geen verboden
terrein voor andere gemeenteleden, maar hier geldt voor
iedereen “de 1,5m-regel in acht nemen”.
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SEIZOENSPROGRAMMA 2022 - 2023

    PROTESTANTSE GEMEENTE             DEN BOSCH

Voorwoord programma
seizoen 2022-203
 
De zomer telt zijn laatste dagen af. De herfst staat voor de
deur. Ook in de kerk wisselen de seizoenen. Stonden tal
van activiteiten tijdens de afgelopen maanden in de
pauzestand, vanaf eind september en begin oktober
gaan we weer van start.
Het begin van het nieuwe seizoen wordt ingeluid met de
startzondag op 9 oktober en met deze nieuwe editie van
Kruispunt. Hierin vindt u een overzicht van
gesprekskringen, themabijeenkomsten, meditatie-
avonden, zowel in onze Protestantse Gemeente ’s-
Hertogenbosch als in naburige gemeenten.
We hopen dat u en dat jij hierin iets vindt waarvan je
denkt: ‘Daar doe ik aan mee!’
We wensen u en jou een inspirerend nieuw seizoen toe!
Over ‘Inspiratie’ gesproken…. Daar past een lied bij, een
gebed om Adem, om Vuur. Laat de Geest maar waaien!
 
Geschenk uit de hemel, wolken en vuur:
fakkel doorgegeven,
woord om mee te leven,
wijzer op de lange duur.
 
Geschenk uit de hemel, tongen van vuur:
talen om te spreken
van Gods levensteken.
Woord dat klopt en vindt gehoor.
 
Geschenk uit de hemel, mensen van vuur,
door de Geest bewogen
met Gods rijk voor ogen.
Kom, vervul ons, Geest, dit uur.                   
Lied 702
 
Vrede en alle goeds,
ds. Erica Scheenstra en ds. Ruud Stiemer

STARTZONDAG 2022 

Protestantse Gemeente ’s-

Hertogenbosch 

Zondag 9 oktober 2022 | Grote Kerk 

 

Aan Tafel! 
10.00-11.00 uur  Kerkdienst  

Welke ingrediënten zijn nodig voor 
een levendige gemeente? Wat kom 
jij halen? En wat breng je mee? Wat 
missen we nog? 

 11.00-11.45 uur   Koffiedrinken 

  

11.45-12.30 uur   Lunch 

We delen van een zelf meegebrachte 
lunch. Neem jij ook iets mee? 

Geestkracht
 
Geestkracht is een gesprekskring voor bewoners van de
Hooghe Clock en mensen die in de buurt van dit
zorgcentrum wonen. We spreken over de gebeurtenissen
die ieder in zijn of haar leven meemaakt en verbinden die
ervaringen aan een tekst uit de bijbel. Ontmoeting en
gesprek brengen troost, bemoediging en een glimlach.
En ook geestkracht. De kring wordt geleid door ds Erica
Scheenstra.
De eerste keer van dit seizoen is op maandag 12
september van 10.00 tot 11.15 uur in de Suite van de
Hooghe Clock. De verdere data van dit seizoen zijn: 10
oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 14
februari, 14 maart, 17 april en 15 mei.
Voor meer informatie: ds Erica Scheenstra,
ericascheenstra@gmail.com, 073 6446090

Vieringen in de Kerk
 
De vieringen in de Grote Kerk zijn als een ‘dans’. Er horen
een aantal ‘passen’ bij, die zondag aan zondag worden
gezet. Maar, er is ook ruimte voor variatie en vrije
expressie. Als je de passen kent, is het gemakkelijker
dansen.
In een serie van drie avonden bespreken we de stappen
van de dienst. We stellen ons daarbij een aantal vragen:  
 
Wat betekent ‘liturgie’? 
En wat moet ik me bedenken bij ‘orde-van-dienst’?
Wat is een ‘Kyriëgebed’ en wat is een ‘gloria’?
Waarom lezen we telkens twee bijbelgedeelten en wie
kiest ze uit?
Waarom gaan we op bepaalde momenten staan en
vervolgens weer zitten? Welke gedachte zit daar achter?
 
De ‘danspassen’ hebben oude papieren. We zullen dus
kijken naar de oorsprong van liturgie en kerkmuziek. Ook
kijken we naar nieuwe vormen. De opzet van de avonden
is interactief. Er is ruimte voor gesprek en voor het samen
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zingen van liederen, responsies en acclamaties uit het
liedboek.
 
Doel: Kennismaken met / inzicht krijgen in de orden-van-
dienst in de Grote Kerk
Doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is in de viering 
van de Grote Kerk 
Opzet / waar:  Drie bijeenkomsten rondom het
Kabinetorgel in de Grote Kerk
Vorm: Inleiding, gesprek, muziek, zang
Wanneer: Start woensdag 18 januari 2023, de andere
data in overleg met de deelnemers
Gespreksleiders: Jamie de Goei en Ruud Stiemer
Info en aanmelden: ruud@pgdenbosch.nl

Taizé-vieringen
 
Maandelijks vinden er in onze stad Taizé-vieringen plaats,
op de laatste vrijdag van de maand tussen 19.00 uur en
20.00 uur. Wie wel eens in Taizé is geweest, herkent de
liederen en de stilte, de kaarsen en het gebed. Er wordt
weinig gesproken en er is veel ruimte om rust te vinden.
Na afloop is er bij de koffie gelegenheid tot ontmoeting.
 
Een speciale Taizéviering vindt plaats op zaterdag 17

september van 17.00 -18.00 uur in het kader van de
Vredesweek en het 200 jarig bestaan van de Grote Kerk.
 
De vieringen van oktober tot en met maart worden
gehouden in de Grote Kerk. De vieringen van april tot en
met juni en september worden in de Sint Cathrien
gehouden.
Kijk ook op de website http://www.taizeindenbosch.nl/
wordpress/

Meditatie
 
Deze avonden brengen je verstilling, concentratie en
inspiratie. Dit seizoen zijn er twee series ter voorbereiding
op een groot feest, Kerst en Pasen. De avonden worden
gehouden in de Grote Kerk, in de stilteruimte achter het
kruis.
 
Meditatie-avonden in de advent: iedere
donderdagavond van 19.30-20.30 uur, 1, 8, 15, 22
december, onder leiding van of ds Erica Scheenstra of ds
Ruud Stiemer
 
De meditatie-avonden in de 40-dagentijd:
maandagavonden 27 februari, 6, 13,20, 27 maart en 3
april van 19.30-20.30 uur, onder leiding van ds Erica
Scheenstra
Voor meer informatie: ericascheenstra@gmail.com
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Eindelijk volwassen
De wijsheid van de 2e levenshelft
 
Vanuit de diaconie is al wat langer nagedacht over de
vraag of het goed zou zijn om voor de jongere oudere
een aparte activiteit te organiseren. De aanleiding
hiervoor is een enquête geweest, al wat langer geleden,
om de belangstelling te peilen. Hieruit kwam dat een
ontmoeting gecombineerd met een onderwerp
gewaardeerd zou worden.
Inmiddels heeft de werkgroep, die normaliter ook de
gastendag organiseert, zich over de organisatie
gebogen. Woensdag 23 november van 14.00-17.00 vindt
in de kerk de eerste contact(mid)dag ouderen plaats.
 
In het programma is er plaats voor ontmoeting maar de
kern zal een muzikale lezing zijn van (emeritus)
Hoogleraar Ethiek Frits de Lange over zijn boek: “Eindelijk
volwassen - de wijsheid van de tweede levenshelft”. 
Zelf schrijft hij over het ouder worden op zijn web site: “Je
bent niet ‘af’ als je vijftig, zestig of zeventig bent. Je bent
ook dan nog steeds iemand aan het worden. Je kunt
doorgroeien! Zeg nooit: ‘het is mooi geweest’ en ‘het is
zoals het is’.

De tweede levenshelft bied je de kans om jezelf nog een
keer opnieuw uit te vinden. Je bent een beetje volwassen
geworden, hopelijk. Nu gaat het erom dat je ook nog wijs
wordt.”
Samen met zangeres Eessa Frieman verzorgt hij de lezing
en de muzikale omlijsting.
 
De leeftijdsgrens van 70-80 voor deze lezing is wat
willekeurig, we staan uiteraard ook open voor jongeren
die vooruit willen denken en zoeken naar wijsheid en voor
ouderen die zich jonger voelen.
Je kunt je opgeven bij Jelske Faber (jfb@home.nl); een
entreeprijs van €5,- wordt gevraagd ter dekking van de
onkosten.
Namens de diaconie,
Peter van Tilburg (p.a.van.tilburg@home.nl)

Monumentendag
200 jaar Grote Kerk :  Pleintjesfeest op zaterdag 10
september
 
Op Open Monumentendag 10 september 2022 levert de
Grote Kerk een feestelijke bijdrage.
In het kader van 200 jaar Grote Kerk is de kerk de gehele
dag voor een breed publiek geopend.
Zowel buiten als binnen zijn er activiteiten voor jong en
oud.
 
Vanaf 10.30 uur wordt in de kerk het orgel bespeeld; in de
diaconiekamer draait de doorlopende fotofilm van de
Grote Kerk en er zijn rondleidingen.
Uiteraard is er koffie/thee/limonade.
 
Het buitenprogramma start om 12.15 uur  Op het
kerkpleintje voor de kerk staat een marktkraampje en kan
er onder de boom  “een goed gesprek” gevoerd worden
met de dominees.
Er zijn muzikale optredens van het straatorkest ‘Kitzeln’ en
Sambaband ‘Sambastica’.
Voor de kinderen zijn er tal van kinderactiviteiten. Zo
vertoont clown Noop zijn vouwkunsten met ballonnen.
Er is de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven.
Alle bijdragen zullen worden ingezet voor ons cadeau
aan de stad: 18 lockers/bagagekluizen voor het
Inloopschip.
 
Iedereen is van harte welkom. Kom niet te laat want om
ca. 15.30  uur zijn alle buitenactiviteiten afgelopen i.v.m.
het afsluitend orgelconcert om 17.00 uur.
 
PS Een bijdrage voor ons cadeau aan stad voor het
inloopschip kunt  u ook overmaken naar:
NL20 RABO 0373 7221 68 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente ’s-Hertogenbosch met de
omschrijving ‘cadeau inloopschip’.
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Maaltijd en Gesprek 
             18+
 
Jongeren vanaf 18 jaar zijn welkom bij één van de
predikanten thuis om te komen eten. Aan tafel spreken
we over geloof en ons dagelijks leven.
De eerste maaltijd is op vrijdagavond 16 september bij ds
Ruud thuis, Bereklauw 39. We starten om 18.00 uur en om
20.00 uur sluiten we af.
Laat je in verband met de inkopen voor donderdag 15
september weten of je erbij bent? Stuur een berichtje
naar ruud@pgdenbosch.nl.
De andere data van dit seizoen zijn: 4 november, 13
januari, 3 maart, 16 juni.

Kerkcafé De Schans
 
Ontmoeting staat centraal tijdens het Kerkcafé in De
Schans. Om 17.00 uur bent u welkom. Als iedereen iets te
drinken heeft, ontstaat vanzelf het gesprek over wat ons
bezighoudt, in ons eigen leven, of in de samenleving. Na
een uurtje gaan we aan tafel om samen te eten. Rond de
klok van 19.30 uur sluiten we onze bijeenkomst af.
De data van dit seizoen zijn: donderdag 15 september,
donderdag 17 november, donderdag 19 januari,
donderdag 23 maart en donderdag 25 mei. Zin om mee
te praten en mee te eten?
Laat het dan weten aan mw Joke van Strien,
jokezeeland@hotmail.com.Netwerkborrels 

 
Netwerkborrels zijn er voor jongeren en voor ouders
van jonge kinderen.
Om elkaar te ontmoeten en een netwerk op te bouwen in
de Protestantse Gemeente.
Kom eens langs voor een drankje op donderdagavond
20 oktober, maandagavond 19 december,
woensdagavond 8 februari, dinsdagavond 25 april,
donderdagavond 29 juni, telkens van 19.30- 21.30 uur in
de Grote Kerk.
 
Laat je even weten of je komt? Of dat je op de mailinglist
wilt voor de uitnodiging?   ericascheenstra@gmail.com

Stamtafel
 
Gesprekken rond de stamtafel. De stamtafel is in een café
een vaste tafel waar regelmatige bezoekers aanschuiven
en zaken van het leven bespreken. Zo'n stamtafel is er in
de Grote Kerk ook maandelijks, op iedere laatste vrijdag
van de maand.
 
Wilt u ook eens reflecteren over problemen van sociaal-

economische en maatschappelijke aard en die met
elkaar bespreken? De onderwerpen die u tegenkomt in
uw krant, op televisie en internet, zeg maar? Voorbeelden
te over: het milieu, het klimaat, het toenemend verschil
tussen arm en rijk, in wat voor stad u wilt wonen en wat
christelijke waarden zijn - bijna teveel om op te noemen.
In een informele sfeer reflecteren we met elkaar waar we
mee zitten en misschien soms wel van wakker liggen.
Iedereen mag aan de stamtafel een onderwerp
inbrengen en toelichten. Eén van de predikanten zal ook
aanwezig zijn.
 
We komen iedere laatste vrijdag van de maand bij
elkaar, van 10.00-11.30 uur. De eerste bijeenkomst van dit
seizoen is op 30 september a.s. Opgave bij Wim van der
Veen, wven60@gmail.com, 06 23669616. Welkom!
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Bijbelstudiekring
 
Heb je interesse in de Hebreeuwse en Griekse basistekst
van de Bijbel. Vind je het leuk om te kijken naar de
grondbetekenis van de woorden en naar de structuur
van de tekst, dan is de Bijbelstudiekring iets voor jou.
Tijdens de bijeenkomsten bespreken we een aantal
verzen en zoomen we in op woorden en hun betekenis.
Kennis van het Hebreeuws en Grieks is daarbij niet vereist.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 6 oktober van
20.00-21.30 uur. We komen bij elkaar bij een van de
deelnemers thuis. Opgave bij ds. Ruud
Stiemer: ruud@pgdenbosch.nl 

Fratelli tutti
Encycliek over broederschap en sociale vriendschap
 
Fratelli Tutti is de derde encycliek van paus Franciscus,
waarin hij thema’s als wereldpolitiek, polarisatie en de
betekenis van broederschap onder de loep neemt. De
encycliek werd in oktober 2020 gepubliceerd en
behandelt ook de coronacrisis; de paus betoogt met
name dat de pandemie duidelijk heeft gemaakt hoe
landen er niet in slagen om op mondiale schaal samen
te werken. In een serie van drie avonden willen we deze
encycliek bespreken. 
 
Doel:  kennis maken met de gedachtewereld van deze
pauselijke encycliek
 
Doelgroep:  Iedereen die hierin geïnteresseerd is, zowel
binnen onze eigen kerkelijke gemeente als daarbuiten
Opzet: Drie bijeenkomsten rondom het boek: Fratelli tutti
Vorm: gesprekken/vragen vanuit bovengenoemd boek.
Wanneer: 15, 22, 29 november 2022.
Tijd: 20.00-21.30 uur 
Gespreksleiders:  Peter van Tilburg en Greetje Poelstra
Ter afsluiting van de serie kijken we de film 'The two
popes' (2019)

Met de Bijbel in
gesprek
 
Wat ‘doet’ een Bijbeltekst met je? Wat raakt je erin? Welke
woorden roepen vragen bij je op? In deze kring lezen we
met elkaar de tekst die in de eerstvolgende kerkdienst
centraal staat. Vervolgens gaan we erover in gesprek. De
vragen en opmerkingen die tijdens de gesprekken naar
voren komen, worden betrokken in de voorbereiding van
de preek.
 
Wanneer: donderdag 29 september, 27 oktober, 24
november, 22 december, 5 januari, 9 februari, 9 maart,13
april, 4 mei, 8 juni. 
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Grote Kerk, Kerkplein 20, ’s-Hertogenbosch
Info en aanmelding: ruud@pgdenbosch.nl
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Kerk op schoot -
peutervieringen
 
Spelenderwijs vertrouwd raken met de bijbelverhalen in
de kerkruimte. Spelenderwijs vriendjes en vriendinnetjes
maken in de kerk. Dat is de opzet van Kerk op schoot
.Op zondagen 6 november, 5 maart en 4 juni wordt er
een korte viering gehouden van 8.30-9.00 uur in de
stilteruimte achter het kruis. In een halfuurtje wordt een
bijbelverhaal beeldend verteld en uitgespeeld. Er worden
eenvoudige liedjes gezongen. We bidden samen en na
afloop van de viering is er gelegenheid voor de kinderen
om een knutselwerkje bij het thema maken, terwijl de
ouders met elkaar kunnen koffiedrinken en kennismaken.
 
Vind je het leuk om mee te helpen bij deze vieringen,
door muziek te maken, of creatieve vertalingen van een
bijbelverhaal te bedenken? Wij vinden het leuk als je met
ons meedoet! Meld je aan bij Ruud Stiemer,
ruud@pgdenbosch.nl of bij Erica Scheenstra,
erica@pgdenbosch.nl

Geloofsopvoeding
 
Dit is een avond voor alle ouders van jonge kinderen die
zich afvragen hoe je in alle hectiek van een druk gezin
aandacht besteed aan geloof en geloofsopvoeding. Hoe
doen andere ouders dat? 
Een avond om elkaar te ontmoeten. Om de verdieping te
zoeken in het gesprek en tips mee te krijgen.
Reserveer vast dinsdag 7 maart in je agenda,
van 20-22.00 uur in de Grote Kerk.
Voor informatie: ericascheenstra@gmail.com

Spreekuur predikant
 
Op woensdag- en vrijdagmiddag tussen 13.30 en 14.30
uur is één van de predikanten aanwezig in de Grote Kerk.
Hebt u een vraag? Of heeft u behoefte aan een
luisterend oor of een gesprek? Loopt u gerust even
binnen.
Iedereen is van harte welkom!

Kring
Geloofsbelijdenis
 
In deze kring komen thema's als geloven, bijbel, God,
Jezus, Geest, kerk en wereld, bidden aan de orde. We
zoeken daarbij telkens naar de verbinding tussen het
thema en ons leven van alledag. Voor wie dat wil is er
aan het slot van deze serie avonden de mogelijkheid om
belijdenis te doen van zijn of haar geloof in de Paaswake-
viering, op zaterdagavond 8 april 2023.
Je kunt je aanmelden voor deze kring voor 1 oktober a.s.
bij ds Erica Scheenstra, ericascheenstra@gmail.com, 073
6446090.
In overleg met de deelnemers zal de startavond voor
deze kring gekozen worden.

Zin in film
 
Voor deze activiteit sluiten we aan bij de San Salvator. Zij
organiseren 4x per jaar een bijeenkomst in de
Verkadefarbiek, waar naar een film met zeggingskracht
wordt gekeken. Soms is het een actuele film, soms een
wat oudere film. 
 
Het volgende filmmoment staat gepland op maandag 17
oktober om 19.00 uur en woensdag 19 oktober om 14.00
uur. Zodra bekend is welke film er op het programma
staat wordt dat bekend gemaakt via de Nieuwsbrief.
Kaartjes voor deze film kunt u dan reserveren via de
website of de kassa van de Verkadefabriek.
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PG - in de Regio
 
PG Berlicum - Kliederkapel
Wat is kliederkapel? De Kliederkapel is een plaats voor
kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s. Je mag er jezelf
zijn. Ook ontmoet je er anderen om vrienden te maken.
Je kunt er spelen, je hoort er Bijbelverhalen en je doet er
andere leuke dingen.
Je hoeft niet te geloven om naar de Kliederkapel te
komen. Je mag er ontdekken welke Bijbelverhalen er
allemaal zijn en je mag er spelenderwijs uitvinden wat ze
jou te zeggen hebben.
De Kliederkapel is geïnspireerd op de vele kapelletjes die
je in Brabant aan de weg vindt. Veel mensen stappen er
even van de fiets om een kaarsje aan te steken of te
bidden. Je bent daar altijd welkom.
 
Wanneer: zondag 2 oktober
Tijdstip: 14:00 uur
Locatie: Raadhuisplein 4 Berlicum
Thema: 'Aan Tafel'

Wanneer: zaterdag 24 december
Tijdstip: 16:00 uur
Locatie: Raadhuisplein 4 Berlicum
Thema: Kerst

 Kliederkapel Berlicum

 
PG Vught - Leerhuis ‘Onzeker weten’
De eerste maandag van de maand gaat de sirene,
precies om 12.00u….het alarm wordt gecontroleerd, voor
het geval dat….. Dat alarm gaat echter al af, meerdere
sirenes zelfs, vanwege de vele crises vandaag: de oorlog
in Oekraïne, die maar niet voorbij wil gaan…, het
klimaatalarm dat niet uit te doven is,…geen vertrouwen in  Lambertuskerk_Engelen

de overheid noch in de toekomst noch in de
wetenschap, de vluchtelingencrisis, ...........#MeToo
alarm…enzovoorts.
Wie Weet raad? Wie heeft antwoorden? Wie of wat wijst
ons de weg uit al deze crises? Het geloof? Welk geloof
dan?
 
Laten we om de tafel gaan, de luistertafel, om vragen en
ervaringen uit te wisselen. Laten we er met elkaar (na)
denken, hardop onze gedachten uiten en delen. En
samen kijken wat er te doen valt in deze tijden qua
keuzes, houding, samenleven. Rick Benjamins gaat ons
erin voor in al de vragen tot op God met zijn nieuwste
boek: ‘Denken over God na God’, maar ook denkers
onder ons en anderen kunnen aan het woord komen.
 
Op de eerste maandag van de maand: 3 oktober, 7
november, 12 (niet 5!) december
Van 14.30/15.00 - 17.00 u In de Lambertus te Vught.
Gespreksleider: drs. Peter van Helden, theoloog, emeritus
predikant, filosoof, ambassadeur van Vrede.
 
PG Engelen - 'Het is als…' (in gesprek met
gelijkenissen)
Cursus o.l.v. ds Marloes Meijer. We starten met een avond
inleiding over ontstaan en opbouw van de bijbel en de
plek van de gelijkenissen daarin. Daarna gaan we in
gesprek met de gelijkenissen van Jezus. Gelijkenissen
behoren tot het hart van de Bijbel én tot de
wereldliteratuur. Je kunt er pas echt wat mee als je met ze
in gesprek gaat. Ze hebben dan ook veel betekenissen,
afhankelijk van wie jij bent en waar jij je in je leven
bevindt. Met het bespreken van deze verhalen komen we
ook meer over onszelf en elkaar te weten. Want met wie
identificeer jij je eigenlijk?
 
Bij voldoende belangstelling om 15.00 uur en om 19.30
uur in de Oude Lambertus. Op 16, 30 november, 14
december en daarna in het nieuwe jaar nog enkele
bijeenkomsten.
Meer info op: www.kerk-engelen.nl.
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PG Vlijmen - Kloosterweekend
Wie gaat er mee naar de St. Willibrordsabdij te
Doetinchem? Een weekend lang samen met de
monniken het ritme van de getijden volgen, stilte zoeken,
medegelovigen uit de regio ontmoeten, samen eten,
gesprekken, wandelen in een prachtige omgeving, een
thema. Bij dat alles is het uitgangspunt is: niets moet,
meedoen aan wat bij jou past. Alleen de tijden van de
maaltijden liggen vast en die zijn gezamenlijk.
Het thema is ‘Engelen – wie komt ze (niet) tegen?’ Waar
vinden we engelen in de bijbel, hoe worden ze
beschreven en hoe is dat hier en nu? Wat of wie is voor
jou een engel?
Dinsdag 28 maart 20.00 uur – 22. 00 uur is er een
kennismakings- en voorbereidingsavond.
Datum: vrijdag 14 tot en met zondag 16 april 2023
Kosten: ongeveer € 180,-      
Contactpersoon: Jacqueline Zwartbol, mail
zwartbol@xs4all.nl / tel. 06 2788 1034

 Kloosterweekend Vlijmen

PG Berlicum - Kliederkapel
PG Vught -  Leerhuis ‘Onzeker weten’
PG Vlijmen - Kloosterweekend
PG Engelen - 'Het is als…' 
                     (in gesprek met gelijkenissen)
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Wat is waarheid?
 
“ Hierop zei Pilatus; ‘Maar wat is waarheid?”
Johannes 18:38
 
De vraag
De vraag die Pilatus stelt, houdt mensen al eeuwen bezig.
Kunnen we de waarheid kennen? Is er slechts een
waarheid of zijn er meer waarheden? Hoe herken je de
waarheid? In de huidige tijd worden we geconfronteerd
met veel verschillende versies van de waarheid.
Presidenten die verklaringen afleggen die factcheckers
tot wanhoop drijven. Oorlogsmisdaden die geheel
verschillend geïnterpreteerd en gepresenteerd worden,
bewegingen die zich Viruswaarheid noemen. Het zijn
verwarrende tijden.
Aan het begin van het internettijdperk hadden we de
hoop dat het internet transparantie zou brengen en
iedereen de beschikking zou hebben over voldoende en
kwalitatieve informatie om een goed oordeel te kunnen
vormen, maar het tegendeel lijkt waar. Nu spreken we
van internetbubbels en fabeltjesfuiken. Het lijkt steeds
moeilijker om te bepalen wat waarheid is en hoe we daar
mee om moeten gaan.
 
Het idee
Om toch een beetje grip te krijgen op de waarheid,
hebben we als Taakgroep Leren een aantal lezingen
georganiseerd over het begrip waarheid. Het idee was
om de waarheid vanuit verschillende disciplines te
belichten. We zijn uitgekomen bij een filosoof, een
journalist, een jurist en een theoloog. Zo komen
verschillende aspecten van de waarheid aan bod.
Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar de juiste vorm.
Laten we de verschillende sprekers met elkaar in discussie
gaan of geven we hen de ruimte om hun verhaal te doen de theoloog

en daarna met het publiek in gesprek te gaan. We
hebben uiteindelijk voor de laatste optie gekozen.
 
De uitvoering
Het idee om deze avonden te organiseren ontstond al in
2019, maar de waarheid van de coronapandemie
haalde ons in. Gelukkig is het ons gelukt om de ideeën in
2021 concreet te maken en 4 avonden te organiseren in
november 2021 en januari en februari 2022. Deze
avonden vonden plaats in de Grote Kerk. Voor deze
avonden hebben we zeer interessante sprekers kunnen
uitnodigen, namelijk Peter Nissen (theoloog), Theo
Verbruggen (journalist), Winfried Korver (Advocaat-
generaal) en Emanuel Rutten (filosoof).
Dit had natuurlijk wel wat voeten in de aarde, want door
de maatregelen hebben we de meeste avonden moeten
organiseren met beperkingen. Zo sta je opeens
coronabewijzen te controleren met een mondkapje op.
Daarnaast was het helaas meerdere avonden niet
mogelijk om na 20:00 een drankje aan te bieden. Maar
ondanks de beperkingen zijn het waardevolle en
inspirerende avonden geworden. Eind december 2021
leek corona ons toch nog in de weg te zitten, maar
gelukkig konden we de avond met Winfried Korver
verplaatsen naar maart en hebben alle avonden
doorgang kunnen vinden, met en zonder beperkingen.
 
 
De theoloog
De serie werd op 4 november geopend door Peter Nissen.
Er was een mooie opkomst en er werd geconcentreerd
geluisterd. Een belangrijk inzicht uit deze lezing dat een
waarheid ook een geleefde waarheid kan zijn. Waarheid
is in dit geval een relationele waarheid. Waarheid is
verbonden met ons geleefde bestaan, daarin dient ze
zich aan. En hierin staat het ook in relatie met ons
geleefde geloof. Geleefde religie is geen vastomlijnd
systeem en is zelfs een beetje rommelig. Deze relationele
waarheid is misschien niet coherent met de empirische
waarheid of logische waarheid, maar wel met het leven.
Het werkt voor mensen, het is coherent met hun leven.
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Het heeft wel een voorlopig karakter omdat het leven ook
nog niet is afgelopen. De waarheid is nog onderweg. “Nu
is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig
kennen, zoals ik gekend ben.” (1 Korintiërs 13).
 
De journalist
De tweede avond vond plaats op 25 november 2021 en
deze keer was journalist Theo Verbruggen te gast. Deze
avond had een andere invulling dan de avond met Peter
Nissen. Theo Verbruggen nam ons mee naar de wereld
van de media en hoe zij omgaan met waarheid en hoe
zij deze kleuren. Hij maakte gebruik van filmpjes als
voorbeeld hoe de verschillende media gebeurtenissen
weergeven. Daarbij werd ook aangegeven dat er gerust
vragen gesteld konden worden tijdens zijn verhaal. Daar
werd ook enthousiast gebruik van gemaakt en hierdoor
werd het een levendige avond. 
Een belangrijke vraag die naar boven kwam is in
hoeverre de journalistiek verantwoordelijkheid draagt
voor de keuze van het nieuws dat zij brengen. En hoeveel
afstand moet je bewaren tot een onderwerp. Wanneer
komt de waarheid in het gedrang? Theo Verbruggen
reageerde vlot en open op de vragen en maakte er een
geslaagde avond van.
 
Na een pauze van een maand vanwege de drukke

de journalist

de filosoof

Kerstperiode, wilden we op 13 januari de reeks
voortzetten met Winfried Korver. Helaas was er eind
december een nieuwe lockdown periode ingesteld en
was het niet mogelijk om ’s avonds activiteiten te
organiseren. Gelukkig kon de avond met Winfried Korver
worden verzet naar maart en werd de eerstvolgende
lezing gehouden door filosoof Emanuel Rutten.
 
De filosoof
De avond met Emanuel Rutten op 17 februari 2022 kon
wel weer plaatsvinden, al was dit met restricties. Zo kon er
helaas geen drankje geschonken worden in de pauze of
na de lezing. Maar dit mocht de pret niet drukken.
Emanuel Rutten kreeg de volle aandacht en die was ook
zeker nodig, want we werden meegenomen in een
complex denkpaleis, waarbij je goed moest opletten om
niet te verdwalen. Maar we werden daarbij goed
geholpen door kaders die door Emanuel Rutten werden
aangeboden. Een citaat; ”…een analyse van de taal
geeft ons inzicht in de structuur van de werkelijkheid.”
Het is knap hoe je meegenomen kan worden in een
denkwereld, die gebouwd is op veel verschillende
perspectieven uit het verleden en deze ook bij elkaar
brengt. Natuurlijk verdwaal je dan wel eens een keer,
maar we werden met een ferme hand geleid door een
geoefende spreker die op een prettige manier contact
maakte. Er werden interessante vragen gesteld door het
publiek en deze werden uitgebreid beantwoord, want
natuurlijk niet verwonderlijk is voor een filosoof.
 
De advocaat-generaal
Ten slotte was het de beurt aan Winfried Korver,
Advocaat-generaal en onder meer actief geweest bij de
zaak van de Zes van Breda. Het werd een waardige
afsluiter van de reeks. Aan de hand van verschillende
voorbeelden nam hij ons mee naar de wereld van
strafrecht en waarheid. Hoe vindt de waarheidsvinding
plaats in de rechtbank? En wie speelt welke rol? Zijn
conclusie: dé waarheid bestaat niet!
 
De meeste coronamaatregelen waren gelukkig niet meer
van kracht en dus kon er weer een drankje gedronken
worden in de pauze en achteraf.

de advocaat-generaal
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Conclusie
Weten we nu wat de waarheid is? En hoe we deze
kunnen herkennen en zijn we nu klaar? Nee, natuurlijk
niet. We zijn wel nog bewuster geworden van hoe
complex een begrip als de waarheid is. En hoe kwetsbaar
deze ook is. We hebben leren denken in raamwerken en
mogelijkheden en onmogelijkheden. We hebben inzicht
gekregen in de verschillende rollen van de pers,
bijvoorbeeld bij strafzaken en hierbij het perspectief van
de journalist en een advocaat generaal mogen horen. En
we hebben ook via de filosofie en theologie (geleefde
waarheid) een weg naar God gevonden.
 
Elke lezing had zijn eigen dynamiek en charme. De
lezingen van Peter Nissen en Emanuel Rutten boden een
imposant theoretisch bouwwerk dat toch toegankelijk
werd gemaakt, terwijl de lezingen van Theo Verbruggen
en Winfried Korver juist meer de praktische kant van

waarheidsvinding hebben aangetoond.
 
Het was waardevol om op deze manier de missie van
onze taakgroep uit te dragen. Namelijk: “We willen
mensen verdieping bieden en hun bagage meegeven
om vanuit hun geloof te leven en de verbinding met God
en met elkaar als gemeente te versterken. Om vanuit het
geloof en de bijbel mensen kritisch te leren denken, hen
te prikkelen, nieuwsgierig te maken, geraakt en gevoed
te worden”. Nu hadden niet alle lezingen een direct
raakvlak met religie. Maar het sloot zeker aan bij kritisch
leren denken. Het organiseren van avonden zoals
Viermaal Waarheid smaakt dan ook zeker naar meer.
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Kansarmen
 
Vol goede moed en verwachtingen is de stichting, in de
hoedanigheid van vriend Jan voor 6 weken naar zijn
levenswerk in Sri Lanka vertrokken . Na 2 jaar afwezigheid
in verband met de Corona, ligt er een behoorlijke
hoeveelheid werk op hem te wachten.
 
Nieuwe aanvragen voor waterputten en sanitatie in
scholen en tehuizen, moeten beoordeeld en op papier
gezet worden. Ook de contacten met overheden,
bedrijfsleven en sponsoren moeten weer worden
aangehaald.De politieke situatie in Sri Lanka was en is
niet optimaal , maar langer uitstel was niet aan te
bevelen.Afgelopen 2 jaren zijn er toch, ondanks onze
afwezigheid een 15 projecten gerealiseerd.
 
Het dagelijks contact wat we met Sri-Lanka hebben, geeft
aan dat de situatie beslist niet rooskleurig is . Materialen
zoals cement, pijp, en pompen zijn niet of nauwelijks
verkrijgbaar. Fotobeelden geven situaties bij benzine
pompen aan waar 700/ 800 of meer meter, wachtende
gebruikers staan. Vanmiddag kregen we het bericht dat
de noodtoestand in het gehele land is afgekondigd. We
mogen het erf niet verlaten en de vijftien arbeidskrachten
die op locatie aan het werk zijn, moeten daar tot nader
orde blijven.
Beelden van actiegroepen en vernielingen vanuit
Colombo en Negombo bereikten ons deze middag, de
president is afgezet en er vinden overal vernielingen
plaats.
 
Ja dan rijst de vraag: wat doe je daar eigenlijk?
Het ideaalbeeld wat zich 17 jaar geleden in onze
gedachten plaatste, te weten schoon drinkwater en
sanitatie verzorgen voor de meeste scholen en
verzorgings- instellingen, is na 250 gerealiseerde
projecten nog lang niet voltooid.
Nog steeds bezoeken en helpen we schrijnende gevallen
in de binnenlanden en helpen duizenden kinderen aan
een goede sanitaire voorziening en een zuiver glas water.
Fijn om op deze manier mensen, en zeker kinderen, te
kunnen helpen een beter bestaan op te bouwen.

Stichting Frans van
Uden
 
Mogelijk heeft u al eens iets gehoord of gelezen over de
Stichting Frans van Uden. Vanuit deze stichting worden,
op verzoek, financiële bijdragen (sponsoring) gegeven
aan instanties die zorg hebben voor met name kinderen
en jeugdige personen die achtergesteld zijn, lichamelijke
en geestelijke beperkingen en sociale of communicatieve
problemen hebben. Ons doelgebied is ’s-Hertogenbosch
en de regio.
 
Doel van dit bericht is om u te wijzen op het feit dat we
sinds kort een website hebben gemaakt waar u
informatie over onze Stichting kunt vinden zoals de
doelstellingen van de Stichting, de historie, ervaringen
van gesponsorde instanties en de samenstelling van het
bestuur.
Graag nodigen we u uit om deze website eens te
bekijken en eventueel via deze website een aanvraag
voor sponsoring in te dienen, die dan door ons bestuur
op de doelstellingen beoordeeld zullen worden. U kunt de
website vinden via www.stichtingfransvanuden.nl
Natuurlijk kunt u ons en de andere leden van het bestuur
altijd aanspreken en om informatie vragen.
Ies Rinkel (voorzitter) en Erik Eugster (secretaris).

 
We gaan door, ondanks de strubbelingen met de
regering en de politieke chaos, met het uitvoeren en
realiseren van onze doelstellingen in een verscheurd en
onstabiel land, hopende op betere tijden.
Willem van Geest
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’s-Hertogenbosch, Vught e.o. 
T 073 684 1614
www.kindt-uitvaartzorg.nl

Inge Kindt     Maarten Kindt

WIJ NEMEN DE TIJD WANNEER 
VOOR U DE TIJD STILSTAAT...
Samen kunnen wij het afscheid vormgeven. 
Ook indien u elders verzekerd bent.

Colofon
 

Eindredactie & vormgeving
Erica Scheenstra
Piet Blom
Hennie Smit
 
kruispuntdenbosch@gmail.com
(kopijkruispunt@pgdenbosch.nl)

De redactie behoudt zich het recht
voor om bijdragen te weigeren,
te redigeren of in te korten.

Kopij volgend nummer
Datum: 30 nov 2022
 
kruispuntdenbosch@gmail.com
of Kerkstraat 20, 5211 KG ‘s -Hertogenbosch

Abonnementen
€ 20,- per jaar
NL39 RABO 03737 22 214
t.n.v. Protestantse Gemeente
‘s-Hertogenbosch, inzake Kruispunt

Bezorging & bedankjes bloemen
Kerkelijk Bureau
tel. 073-6139740
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl

Betaling vrijwillige bijdrage
NL61RABO 03737 22 206
t.n.v. Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch,
inzake Kerkelijke bijdrage

College van Diakenen
NL92RABO0373737750

Collectebonnen
Verkrijgbaar via website, Kerkelijk Bureau of door betaling
op NL20 RABO 03737 22 168 o.v.v. collectebonnen en de
kleur
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Proosdijstraat 12 | 5236 AT ’s-Hertogenbosch 

T: 073 888 5808 | M: 06 203 608 92 | info@paulienuitvaart.nl 

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Met respect voor 
elke wens

Het Afscheidshuis
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Een nieuwe vriend
voor Wiebe
 
Wiebe is verdrietig. Hij zingt niet. Hij zit heel hoog in de top
van een populier. de groengele blaadjes van de boom
ritselen rond zijn gele lijf. Hier kan hij zich goed
verstoppen. Niemand hoeft te weten dat hij verdrietig is.
Hij kijkt naar de overkant van het water, maar nergens ziet
hij zijn papa. Die is al weken nergens meer te zien.
 
Ze zijn samen van een heel verre reis weer thuisgekomen.
Hier in de hoge populier. Papa, mama en Wiebe. Mama
heeft een warm nest gebouwd. Zij is ook heel goed in
verstoppen. Je ziet het nest bijna niet zitten, het lijkt wel
een tak. Wiebe heeft haar geholpen om er een stevig
nest van te maken. Ze hebben samen het gras en de
takken aan elkaar gelijmd met lege eiernesten van
spinnen en zijden huisjes van rupsen. Plotseling was papa
weg. Nu zit mama al twee weken alleen op haar eieren.
Het is zo stil hoog tussen de toppen van de bomen.
 
"Je gaat snel nieuwe broertjes en zusjes krijgen", zegt
mama. Ik denk dat het er wel vier worden." Wiebe knikt.
Maar hij is niet echt blij. En mama zegt al lang niks meer
over papa. Waar zou hij zijn? En waar zijn zijn broertje en
zusje gebleven?
Hij heeft Willemijn en Wietse niet meer gezien sinds ze

samen vertrokken zijn uit het warme vakantieland.
Plotseling waren ze weg. Net als papa nu. Ik vind
verstoppertje wel leuk, denkt Wiebe, maar niet als het zo
lang duurt.
 
Hij slaat zijn zwarte vleugels uit en glijdt naar een andere
boom. De zon zakt in het water. Wiebe sluit zijn oogjes.
Naast hem komt een meikever zitten. Wiebe laat hem met
rust. Morgen komt er weer een nieuwe dag.
 
'Piep, piep, piep! "  Wiebe schrikt wakker. Het is alsof er
een wekker afloopt tussen de bomen. 'Piep, piep,  piep, 
piep!' Vier kleine bekjes steken over de rand van het nest.
Mama lacht. Ze blijft op de kleine vogels zitten om ze
warm te houden. 'Ga jij eten zoeken?'vraagt ze aan
Wiebe.
 
Mmm. Ik weet wel een meikever te zitten, denkt hij. Twee
minuten later zit hij met de meikever in zijn bek op de
rand van het nest. 'Piep, piep, piep!' Hij kan er een bek
mee vullen maar geen vier. Snel naar een andere boom.
Daar vangt hij twee rupsen. 'Piep!' Zijn kleinste broertje
heeft nog niets gegeten en ziijn oudste zusje heeft de
meikever al op. 'Piep, piep, piep, piep!' Was papa nu
maar hier, denkt Wiebe. Maar die is nergens te zien.
Wiebe vliegt af en aan. Van de rotte berk naar de oude
eik en terug naar het nest in de hoge populier. Zijn
vleugels worden moe. Heel moe. Hij rust even uit. 'Dit
houd ik nooit vol', zucht hij . ' Fu-fi-foe. Fu-fi- foe.' Wiebe
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zoekt tussen de bladeren waar deze liedjes vandaan
komen. Het lijken zijn broertje en zusje wel. Hij hoort ze wel
maar hij ziet ze niet. Of toch? Daar. Groen, geel, zwart,
verstopt tussen de bladeren. Ze vliegen recht naar het
nest van mama. Met dikke wormen in hun bek.
 
Het is feest voor mama, de vier kleine vogels en Wiebe,
Wietse en Willemijn. De kleine bekjes worden volgestopt
met harige rupsen, halve vlinders, hommels en meikevers.
De kleintjes lusten zelfs rode en gele bessen. 'Lang zullen
we leven', zingt mama. De vogels schudden hun gele
veren uit.
 
Dan strijkt er een nieuwe vogel neer bij het nest. 'Ollio,
ollio', zingt hij. 'WIe ben jij?' vraagt mama. ' Olli is een
nieuwe vriend van ons ', zegt Wietse. Hij is met ons
meegevlogen uit het warme Afrika' . Mama bekijkt hem
van top tot teen. Zijn vleugels zijn een beetje zwarter.
Maar hij heeft vrolijke ogen. en hij heeft zijn bek vol
rupsen zitten voor de kleintjes. 'Welkom', zegt mama.
'Zullen we samen een liedje zingen?' En zo klinkt het
geelgroen hoog in de bomen: ' Fu-fi foe. Fu-fi- foe. Fu- fi-
foe. Ollio. Ollio. ' Je hoort hen wel, maar je ziet hen niet.
 

Uitleg
Wiebe is een wielewaal : geel met zwarte vleugels. Hij kan
heel goed zingen en maakt een nest dat op een tak lijkt,
hoog in een boom. In de winter wonen ze in Afrika. In de
zomer komen ze naar Europa om een nest te bouwen.
Het zijn echte 'mantelzorgers', oudere vogels komen mee
terug uit Afrika om voor de jonge vogels te zorgen.

Doen:
- Speel met zo veel mogelijk kinderen samen een
groepsspel. Welk spel wil je spelen?
-  Nodig deze week in de klas, op het plein of thuis
iemand uit waar je tot nu toe nog maar weinig mee
samen gedaan hebt.

 

Voorleestip 'Boven op
de berg'
Marianne Dubuc
 
Elke zondag wandelt mevrouw Das naar de top van de
berg om te genieten van het uitzicht. Onderweg
verzamelt ze schatten voor op haar plankje thuis: een
verlaten vinkennest, puimsteen of een scherf van een
bord. Soms helpt ze een dier, plukt ze paddenstoelen of
groet ze haar kennissen, zoals geelgorsje Fred en Benny
de roodkopgier. Op een dag ontmoet mevrouw Das de
poes Kiki, die ook graag eens naar het dak van de
wereld  wil, maar niet durft. Das moedigt haar aan,
samen zoeken ze de volmaakte wandelstok en wandelen
ze naar de top. Een vriendschap is geboren en tijdens de
vele tochten die volgen, leert Kiki van alles over het leven.
Er zitten ook wijze lessen verborgen in dit verhaal, over
pas iets doen wannneer je er aan toe bent, het leukste
pad kiezen, je hart volgen en iets doorgeven aan een
nieuwe generatie. Want de wandelingen vallen mevrouw
Das steeds zwaarder. Nu is het Kiki die haar de berg op
helpt. tot mevrouw Das te oud is en Kiki alleen moet.
Maar niet voor lang, want aan het eind duikt er een
konijn op, dat ook wel eens de berg op wil...


