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"Uit in zicHet geluikt materieschilderij "Uit in zicht waar niemand van

weet" van de Bredase kunstenaar Otto Meijer.

Bij wat ik zie
 
Als ik bij het kunstwerk aan kom lopen, is het alsof ik in het buitenland ben: luiken geverfd in een pasteltint die je in
Nederland op de huizen niet tegenkomt. Vrolijk afweer tegen het zonlicht. Gebladderde verf, aangetast door weer en
wind. Zo is de buitenkant.
Maar hoe anders is de binnenkant! Zwart geblakerd. Aangeraakt door de ondergang. De luiken die moesten
beschermen tegen dat wat van buitenkomt, zijn juist van binnenuit belaagd. Juist al dat zwarte aan de binnenkant
geeft een schok. Verschrikkelijk! Waarom moet dat zo zwart? Is er dan nergens een streepje licht, nergens een
sprankje hoop?
 
De kunstenaar Otto Meijer vertelde dat hij dit werk maakte nadat zijn schoonzus te horen had gekregen dat zij een
hersentumor had - de buitenkant zoals wij mensen zijn: vrolijk, maar ook getekend door het leven. Niet te bespeuren
dat er van alles was wat haar van binnen, in haar hoofd, belaagde, en kapot maakte.
Wat gaat er allemaal niet door je heen als je zo'n boodschap te horen krijgt? Boosheid, ontzetting, verdriet,
machteloosheid... Wie het meegemaakt heeft, kan dit rijtje moeiteloos aanvullen. Heen en weer geschud, je leven op
z'n kop gezet; en altijd een moment dat het echt zwart is om je heen, zonder een streepje licht.
 
Als ik bij die luiken sta, denk ik: het lijkt wel af dat zwart afgeeft, alsof je, als je er eenmaal door bent aangeraakt, niet
meer van loskomt. Besmet. Dat lijkt me een angstig idee. Dat wil ik niet geloven, hoewel ik weet dat mensen die ziek
geworden zijn zich soms wel eens zo kunnen voelen, wanneer vrienden je opeens gaan ontwijken, of niet meer weten
wat ze tegen je moeten zeggen.
Ik denk: er moet toch nog meer zijn, een ander verhaal, dan alleen dat van ondergang en dood?
In het hart van het werk, stevig verankerd in het bielsen raam, vind ik een antwoord. Loodgrijs. Zwart. Je moet goed
kijken. Het andere verhaal geeft zich niet zomaar bloot. Na het zwart is het niet zomaar wit en licht, het is geen
pasklaar antwoord. Ik word gedwongen te zoeken. Naar wie Hij is. Want Jezus, de Gekruisigde, herken ik in dat venster,
dat zo-even nog gesloten was voor de toekomst. Hoe wonderlijk is dat. Het ging toch over het lijden, over mensen die
ziekte of oorlog of strijd meemaken? Zij kunnen erover mee praten?
Hier merk ik dat je het, als je het over lijden hebt, altijd ook over Hem hebt. Hij zit in dat lijden, Hij is ook daarin je
deelgenoot. In zijn lijden is zijn oog gericht op wie het lijden ondergaat. Ik voel me een toeschouwer en haast
beschaamd dat ik naar zoiets zwaars, zoiets intiems haast wat lijden is, sta te kijken. Zal ik de luiken dichtdoen, om die
innerlijke strijd niet te doorbreken met mijn zoekende ogen?
Toch wil ik me voor het lijden niet afsluiten. En het lijkt alsof ik aangemoedigd word méé te roepen, méé te huilen om
al het onpeilbare leed. Om te doen wat in mijn vermogen ligt om het lijden te verlichten. Dan wordt mijn blik getrokken
naar zijn blik. Hij kijkt naar wat voor mij, levend, gezond mens, nog verborgen is. In het geopende raam is een
gedeelte nog voor mij gesloten. Hij heeft het oog op de toekomst. Hij ziet het al. En misschien, soms, de lijdende ook
al. Want Hij houdt ook daarin het oog op ons gericht. In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.
 
ds Erica Scheenstra

3Paasnummer 2022



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 10 april
Palmpasen
ds. R.E. Stiemer
 
donderdag 14 april
Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
ds. R.E. Stiemer
 
vrijdag 15 april
Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur
da. J.E. Scheenstra
 
zaterdag 16 april
Stille Zaterdag, aanvang 21.30 uur
ds. R.E. Stiemer
 
zondag 17 april
Pasen
da. J.E. Scheenstra
 
zondag 24 april
dhr. M.J. Luteijn, predikant in opleiding
studentenwerker

 
zondag 1 mei
da. J.E. Scheenstra
 
zondag 8 mei
Dienst van Schrift en Tafel
ds. R.E. Stiemer
 
zondag 15 mei
Gezinsdienst
da. J.E. Scheenstra
 
zondag 22 mei
ds. R.E. Stiemer
 
donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag
Nadere informatie volgt
 
zondag 29 mei
da. J.E. Scheenstra
 
zondag 5 juni
Pinksteren
ds. R.E. Stiemer
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Bij de erediensten
 
Zondag 10 april 2022 - Palmpasen
6e zondag Veertigdagentijd
Kleur: Paars
Lezingen: Psalm 118: 19-29 en Lucas 19: 29-48
Toelichting: Met gejuich begeleiden zijn leerlingen Jezus
naar Jeruzalem: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de
naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de
Allerhoogste!’ Maar, als Jezus de stad ziet liggen, begint
hij te huilen. Zijn verdriet staat in schril contrast met de
vreugde van de mensen om hem heen. Hij zegt tegen de
stad: ‘Had ook jij vandaag maar geweten wat vrede kan
brengen…’ Wat bedoelt Jezus met die woorden? Weten
wij vandaag wat onze stad en onze wereld vrede kan
brengen? In deze dienst zullen de kinderen met hun
Palmpasenstokken een optocht houden door de kerk.
 
Witte Donderdag 14 april 2022 – 19.30 uur
Kleur: Wit
Lezingen: Jeremia 31: 31-34 en Johannes 13: 1-15
Toelichting: Toelichting: Voorafgaande aan de
Pesachmaaltijd wast Jezus de voeten van zijn leerlingen.
Een indringend en tegelijkertijd ontroerend beeld. Wat
betekent het voor ons dat de Heer zo zijn leerlingen dient?
Aansluitend aan de overdenking breken we het brood en
schenken de wijn. Muzikale medewerking aan deze
dienst wordt verleend door Marieke Keser op viool.
 
Goede vrijdag, 15 april 2022 - 19.30 uur
Kleur: paars
Lezingen: Johannes 18 en 19
Toelichting: Johannes vertelt ons hoe het er toen aan
toeging: de veroordeling en de dood van een
onschuldige. Wat moet worden bestraft? En wat moet
worden verhuld? De actualiteit is in dit lijdensverhaal nooit
ver weg.
We zingen tijdens deze viering Bachkoralen, in het
Nederlands vertaald door Sytze de Vries.
Jamie de Goei en Wendy Wouters zorgen op orgel en
blokfluit voor de muzikale omlijsting.
 
Zaterdag 16 april 2022 - 21.30 uur
Paaswake
Kleur: Wit

Lezingen: Korte gedeelten uit Genesis, Exodus, Jesaja,
Ezechiël, uitlopend op Lucas 24: 1-12
Toelichting: De Paaswake is het feest van het licht, het
feest van het water en het feest van de vreugde om de
opstanding van Jezus de Heer. We beginnen de dienst in
een sober verlichte kerk. Dan wordt de nieuwe Paaskaars
binnengebracht. We ontsteken onze kaarsjes en delen in
de vreugde. Met het water in de doopvont denken we
terug aan onze doop en vernieuwen we ons geloof.
Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verleend
door Karin Jochems op dwarsfluit.
 
Zondag 17 april 2022, Pasen
Kleur: wit
Lezingen: Jesaja 55: 1-11 en Johannes 20: 1-18
Toelichting: De steen is weggerold! Die uiting van
verwarring en verbazing, wordt een belijdenis. Dat wat het
einde leek, wordt een uitnodiging om op te staan en te
leven. 
De cantorij zal voor de eerste keer sinds lange tijd weer
van zich laten horen. Trompettist Alphons van Stenis
begeleidt de uitbundige Paasliederen die zingen van
nieuw leven. 
 
Zondag 24 april 2022
Tweede zondag van Pasen
Kleur: Wit
Lezingen:
Toelichting: In deze dienst zal Mart Jan Luteijn, voorgaan.
Hij is protestants theoloog en studentenwerker namens de
International Fellowship of Evangelical Students (IFES). In
het kader van zijn werk zet hij zich in voor studenten in
’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda. Een aantal keer per
jaar bezoeken de studenten van de christelijke vereniging
(Ichthus 's-Hertogenbosch) de verschillende
kerkgemeenschappen. Deze keer zullen ze bij de Grote
Kerk aansluiten. Op deze week na Pasen zullen we verder
nadenken over de vraag wat dit belangrijke christelijke
feest voor gevolgen heeft vandaag de dag.
 
Zondag 1 mei 2022 - Dienst over lastige thema's
3e zondag van Pasen
kleur: Wit
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Lezing: Mattheüs 16: 13-30
Toelichting: Wie is Jezus eigenlijk, vragen zijn leerlingen
zich af, want hij zegt en doet bijzondere dingen. Is hij uit
de hemel gezonden? Als Simon antwoordt hoe hij Jezus
ziet, krijgt hij een compliment en een opdracht
tegelijkertijd. Jij, zegt Jezus, bent de rots waarop ik mijn
kerk zal bouwen. Wat bedoelt Jezus hier? En kun je deze
opdracht direct leiden van Petrus naar de Paus van
Rome? 
Na de dienst is er gelegenheid om over de preek na te
praten.
 
Zondag 8 mei 2022 - Heilig Avondmaal
4e zondag van Pasen
Kleur: Wit
Lezingen: Numeri 27: 12-23 en Johannes 10: 22-30
Toelichting: Jezus gebruikt het beeld van de goede
herder en een kudde schapen om de geestelijke leiders
van zijn tijd op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Zij
laten na, waartoe zij geroepen zijn: namelijk om pastors
te zijn voor mensen. Jezus gebruikt het beeld ook om de
‘schapen’ te verzekeren dat hij naar ze omziet. Wat
betekenen de scherpe kritiek en de pastorale inzet van
Jezus voor ons vandaag? Voor herders en schapen van
nu?
 
Zondag 15 mei 2022 - Gezinsdienst
5e zondag van Pasen
Een kerkdienst voor jong en oud, waarop we met elkaar
op speelse manier een bijbels thema ontdekken en
ervaren. 
 
Zondag 22 mei
6e zondag van Pasen
Kleur: Wit
Lezingen: Joël 2: 21-27 en Johannes 14: 23-29
Toelichting: Jezus vertelt zijn leerlingen over zijn
naderende afscheid en belooft hen dat hij ze niet in de
steek laat. Hij doelt dan op de komst van de heilige
Geest, de ‘Pleitbezorger’. Hij voegt eraan toe dat de
Geest hen en ons ‘alles zal duidelijk maken en alles in
herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb’. Wat
betekenen die woorden van toen, voor ons vandaag?
Hoe werkt de Geest in ons en onder ons en door ons
heen?
 
Donderdag 26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
Deze ochtend werken de kerken in de regio samen.
Tussen 9.00-12.00 uur staan de kerken open. U kunt er een
fietsroute ophalen. Om 9.30 uur is er een ochtendgebed
in de Protestantse Kerk van Vlijmen. Gedurende de
ochtend is er in elke kerk een activiteit rond het thema
Hemels!
 
Zondag 29 mei 2022
7e zondag van Pasen
Kleur: wit

Lezing: Ruth 1
Toelichting: Een gezin zoekt een beter heenkomen. Ze
gaan op zoek naar brood, en dus naar leven en
toekomst. Maar ze ontmoeten niet alleen maar
voorspoed. Als moeder Naomi alleen overblijft, wil ze niets
anders dan terug naar het bekende. Maar Ruth, haar
schoondochter, wil haar niet alleen laten gaan. Wij horen
bij elkaar, zegt ze. Een verhaal om door te denken over
migratie, over geluk zoeken, over wat leven is.
 
Zondag 5 juni – 12.00 uur
Pinksteren
Kleur: Rood
Lezingen: Joël 3: 1-5 en Handelingen 2: 1-11
Toelichting: Dit Pinksterweekend zal weer als vanouds het
festival 'Jazz-in-Duketown' in de binnenstad worden
georganiseerd. Dit betekent dat we bij zonnig weer de
kerkdienst buiten op het Kerkplein vieren. Voorgangers
zijn ds. Pim Poortinga, pastor Franneke Hoeks en ds. Ruud
Stiemer. Muzikale medewerking wordt verzorgd door
'Jonny and the Jazzuits.'
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Pastoralia
 
Huwelijksvieringen
Op vrijdag 8 april zal in de Grote Kerk het huwelijk
bevestigd worden van Wilfred Oost en Zarina Pogosian,
Fregatlaan 6, 5237 PT, ‘s-Hertogenbosch. De aanvang
van de dienst is om 14.30 uur.
 
Op vrijdag 6 mei treden Thijmen Plomp en Rianne van
Pelt, Meidoornstraat 8,5213 CL, ’s-Hertogenbosch, met
elkaar in het huwelijk te Etten Leur. Ook de kerkelijke
inzegening zal daar plaatsvinden.
 
Op vrijdag 3 juni geven Willemijn Jansen en Richard
Ulderink, Kanseliersplein 8, 5223 LV, ’s-Hertogenbosch,
elkaar het jawoord. Hun huwelijk zal worden bevestigd in
de Grote Kerk te Wijk bij Duurstede.
We wensen onze bruidsparen van harte geloof, hoop en
bovenal liefde toe!

Ontmoeting
 
Wat u al 2 jaar lang aan elkaar zou willen vragen en/of
vertellen, maar wat helaas niet gelukt is.
 
Maar nu eindelijk weer eens een dag van ontmoeten.
Het College van Diakenen hoopt op 23 april weer een
ontmoetingsdag te organiseren voor onze
gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
Vanaf 9.30 bent U weer welkom voor een dag van
ontmoeten, bijpraten, een warme maaltijd, en nog iets
verrassends. Om 13.30 uur sluiten we de dag weer af.
 
De uitnodiging volgt nog, maar reserveer dus nu al deze
datum!!!
Alvast van Harte Welkom

De stamtafel
 
Iedere laatste vrijdag van de maand zitten we rond de
stamtafel. We bespreken actuele problemen die in de
wereld en in Nederland spelen en die ons bezig houden.
Soms ook hele persoonlijke onderwerpen. Een ieder mag
het onderwerp wat hem of haar bezig houdt inbrengen
en kort inleiden.
Het helpt als je in deze chaotische tijd met andere
mensen kan praten in een ontspannen sfeer en met
respect voor elkaars opvattingen. Lossen we de
problemen op? Nee, maar het kan helpen als je ze met
anderen kan delen.
We komen iedere laatste vrijdag van de maand bij
elkaar van 10.00uur tot ongeveer 11.30uur in de Grote
Kerk. Koffie en thee staan klaar.
Welkom!
 
Uw gastheer is Wim van der Ven,
tel 0623669616, mail: wven60@gmail.com
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Palmpaasstok-
knutselmiddag
 
Op zaterdagmiddag 9 april tussen 14:00 – 16:00 uur gaan
we Palmpaasstokken knutselen! Een gezellige creatieve
activiteit voor kinderen én ouders.
Dit vindt plaats ter voorbereiding op de Palmpaasdienst
op zondag 10 april.
Dat is de zondag voor Pasen en dan vieren we
traditiegetrouw Palmpasen in de kerk, waarbij de intocht
van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. Voor de kinderen
zal er tijdens Palmpaaszondag een inspirerende
kinderkerkdienst georganiseerd worden en aan het einde
van de dienst mogen zij met de geknutselde
Palmpaasstok in een vrolijke optocht door de kerk! De
traktatie na afloop is het ambachtelijke broodhaantje
van de bakker dat bovenop de Palmpaasstok zit, dat
wordt smullen!
Hartelijke groet, de leiding van de kinderkerk.
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Veilige Gemeente
 
‘Honderden’ extra meldingen seksueel geweld na
schandaal bij The Voice
 
Vier meldingen bij PvdA over ongewenst gedrag van
opgestapt Kamerlid
 
Politiemedewerker geschorst na klachten over
seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 
De krantenkoppen logen er niet om de laatste tijd.
 
Het is helaas ook bekend, dat kerken niet gevrijwaard zijn
van grensoverschrijdend gedrag en dat is natuurlijk erg.
Juist een plaats die geborgenheid zou moeten bieden,
waar we omzien naar elkaar hoog in het vaandel hebben
staan, gebeuren dus zaken die het daglicht niet
verdragen kunnen.
Om te zorgen, dat iedereen zich veilig voelt in kerken, zijn
landelijk de handen ineen geslagen om aandacht te
vragen voor dit probleem en om met elkaar te leren, hoe
hier mee om te gaan en zo de situatie te verbeteren.
 
Het is daarom, dat ook onze kerk sinds een tijdje een
“Team Veilige Gemeente” kent.
Dit team bestaat uit 2 vertrouwenspersonen, te weten Luc
Batterink en Anita van den Berg, predikant Erica
Scheenstra en tot voor kort ouderling Henk Goossen.

 
Het werk van dit team is gericht op het openstaan voor
hen, die in het verleden een vervelende ervaring hebben
gehad in de kerk of thuissituatie, of nu nog in een
onveilige situatie zitten. Zij kunnen bij de
vertrouwenspersonen terecht om hun hart te luchten en
advies over eventuele vervolgstappen.
We hebben het dan niet alleen over seksueel misbruik,
maar ook respectloos gedrag, pesten of misbruik van de
machtspositie.
 
We hopen vooral preventief bezig te zijn, dus om
onveilige situaties te voorkomen. Dit doen we door
aandacht te vragen voor de omgang met elkaar, door
het bezoeken van doelgroepen zoals jeugdwerkers in
onze kerk en bijvoorbeeld bezoekmedewerkers.
Want het lijkt zo vanzelfsprekend, de kerk als plaats waar
je je prettig voelt. Tot nu toe lijkt onze Grote Kerk dat ook
te zijn. En dat moeten we natuurlijk zo houden!
Kerk-zijn, dat doen we met elkaar. Niet alleen
ambtsdragers of jeugdleiders zijn verantwoordelijk voor
een prettige sfeer. Daar kan iedere kerkganger zijn of
haar steentje aan bijdragen!
 
Voor een gesprek, dat te maken heeft met
grensoverschrijdend gedrag, kunt u contact opnemen
met een van de vertrouwenspersonen.
 

Vertrouwenspersonen
 
Anita van den Berg
anitavandenberg@pgdenbosch.nl
tel. 06 44212457
 
Luc Batterink
lucbatterink@pgdenbosch.nl 
tel. 06 10194522
 
Erica Scheenstra
erica@pgdenbosch.nl
tel. 073 6446090
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Heet onder de
voeten: wat doe ik?
 
Aanvankelijk lag het in mijn bedoeling om iets te schrijven
over het justitiepastoraat. Belangrijk werk waartoe ik mij
geroepen voel. Een onderwerp waar ik antwoorden op
denk te hebben. Maar sinds de oorlog in Oekraïne is alles
anders. Oude zekerheden staan onder druk en ik heb
alleen nog maar vragen..
 
Ik herinner mij de oorlogsdreiging van de Varkensbaai
crisis in 1962. Ik groeide op in Brussel en mijn ouders
hadden op advies van de overheid, in het souterrain een
voorraad houdbaar voedsel en zelfs een gasmasker
klaargelegd. Naderhand hebben we erom gelachen. Wie
mocht het ene gasmasker op als het nodig was en wie
was dan verplicht geweest om het vieze blikvoer te eten?
 
Op dit moment valt er niets te lachen, de dreiging lijkt
almaar groter te worden en werpt mij terug op een aloud
dilemma. Wat doe ik als het echt heet onder de voeten
wordt? Tegen leerlingen zei ik altijd dat je kunt knokken
voor de dingen die jij belangrijk vindt. Knokken voor een
diploma, vechten voor je dromen. Maar nu komt ook
vechten voor je land dichterbij.
 
Tijdens de afgelopen storm heeft een boom de kerk

beschadigd. Dezelfde nacht nog is de boom
weggehaald. Het acute probleem is aangepakt en
versnipperd. We gaan hem straks missen als enige
zichtbare groen vanuit de kerk. Toch zal die boom snel
vergeten zijn. Net als zijn voorgangers op het
Kerkpleintje…
 
Onze vanzelfsprekende vrede blijkt kwetsbaar. Ik stel me
de overwegingen voor van de achterblijvers in Oekraïne.
Wat als niet een boom maar een bom je kerk
beschadigt? Als een Tapijt voor de Vrede op de trappen
van onze kerk verandert in een bommentapijt en alleen
nog een Stalinorgel klinkt. Op welk moment verandert
geweldloos activisme in radicalisme. Op welk moment
keer ik niet meer de andere wang toe: wat is voor mij
waard om voor te vechten?
 
Werkgroep Missionaire Gemeente
Marien Lokerse
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Oekraïne, maart 2022
 
Zullen de zonnebloemen
zullen ze ooit weer
hun hoofd opheffen
de zon in vrede weerschijnen
 
Zullen de bloemen
zullen de zaden
toch weer ontkiemen
zal de aarde weer dragen
slagveldaarde mijnenveldaarde
stengels met knoppen
 
Zullen de knoppen
in knop de toekomst van
jonge mannen, vrouwen, oude mensen, kinderen
zal de zon ze wekken
de geblakerde zon
 
Zullen de zonnebloemen
tournesol hen allen meenemen
in de draai naar de zon
licht en leven
 
Zullen ze ooit
zullen ze hun vrede geven
hun pitten en hun olie
die de rauwe stemmen verzachten

die een maaltijd beloven
aan de volkeren
rond de Zwarte Zee
 
Die bloemen wil ik
zien in Loehansk, Donetsk,
bij Kiev, Mariopoel, Charkov,
Odessa, Lviv,
rond de mijnen
zonnebloemweiden.
 
 Peter van Helden.
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Covid in Sri Lanka
 
De door ons geplande werkbezoeken waren ook in het
afgelopen jaar niet mogelijk en we volgen de
ontwikkelingen daar dan ook op afstand. De ziekenhuizen
liggen overvol en zijn onvoldoende gefaciliteerd. Het
vaccineren verloopt moeizaam, door het ontbreken van
voldoende vaccins. Ook enkele medewerkers van ons
team in Sri Lanka zijn geinfecteerd geraakt maar maken
het momenteel weer goed. De scholen zijn al bijna 1,5
jaar gesloten. Veel ondernemers hebben door het
ontbreken van toerisme, hun werk verloren. De economie
ligt plat, er zijn geen uitkeringen en de families moeten
zelf maar bedenken hoe ze in leven blijven, vaak zijn de
maaltijden tot een per dag terug gebracht.
 
Tot voor enige tijd hebben we onregelmatig kunnen
werken aan diverse projecten, doch vanaf medio
augustus is er weer een totale lockdown ingesteld. De
bevolking mag hun huis alleen verlaten als ze werken
voor essentiele beroepen. Onze stichting betaalt de
werknemers een basisinkomen om de eerste
levensbehoeftes voor hun gezin te kunnen kopen. De
veldwerkzaamheden zijn nu bijna geheel gestopt omdat
de materialen op zijn en geen leveranties meer
plaatsvinden. Toch zijn er in 2021 nog enkele projecten
gerealiseerd.

In Sri Lanka werken we al enige tijd samen met NGO
World Vision, wij voeren de werkzaamheden uit en de
kosten worden op basis van 50%-50% verdeeld. Zonder
toestemming van de overheid mogen we echter de
provincie grenzen niet over, doch via World Vision worden
de nodige reisvergunningen geregeld.
 
Onze werkbezoeken staan vanaf het begin in het teken
van het initieren van nieuwe projecten en het
ondersteunen van de realisatie daarvan. De laatste jaren
is er vooral ingezet op de verzelfstandiging van de
projectuitvoering en netwerken met andere organisaties.
Door de tussenkomst van de COVID-19 pandemie is dit
proces versneld. Op afstand met zoom meetings kunnen
we de vinger aan de pols houden en kunnen
besprekingen plaatsvinden. Het team in Sri Lanka laat
een grote betrokkenheid en drive zien. Men wil doorgaan
met het realiseren schoon drinkwatervoorzieningen.
Zij worden dagelijks geconfronteerd met de nood van
veel scholen, tehuizen en kleine leefgemeenschappen.
Zonder deze aanloop naar verzelfstandiging waren de
projecten op de achtergrond geraakt. Deze
ontwikkelingen geven ons het vertrouwen in de
voortgang op termijn. De voorbereidingen voor diverse
projecten zijn gereed, en nu maar wachten op betere
tijden.
Willem van Geest
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Kerst en Pasen:
verhalen vol kracht
 
In kerk en samenleving is terecht veel aandacht voor het
kwetsbare van mens en natuur. Maar gaat dit niet ten
koste van aandacht voor de kracht en de veerkracht die
er ook zijn?
Rond de Kerstdagen vroeg ik me zelfs af - en ik stel het als
vraag in de hoop op reactie! - Worden door al die
aandacht voor het kwetsbare en ontroerende - ‘arme’
Jozef en Maria, ‘arme’ herders - deze oerverhalen van de
Blijde Boodschap niet ontkracht?
 
Zien, horen we de kracht nog wel van de vrouwen, Maria,
Elisabeth, Hanna, en het beroep op hun kracht bij de
mannen, Zacharias, Simeon, Jozef?
Horen we nog, dat er in die tijd en in alle tijden Herders
gezocht worden om het volk te leiden zoals het behoort:
rechtvaardig, vrede bewarend, welzijn bevorderend van
ieder? En dat Lukas hen daarom erbij laat halen door het
engelenkoor? Was het niet Ezechiël die te horen kreeg
hoe God de leiders van het volk Herders noemt en ze
ontslaat, omdat ze hun taak niet goed deden?!
Lukas vertelt dat in ieder geval wel: de herders in het veld
deden wat je van leiders verwachten mag: hun kudde
hoeden, ook ’s nachts bij gevaar.
 

En Jezus, arme Jezus? - met alle respect voor de
aandacht voor zijn lijden, waarin mensen hun eigen
lijden (terecht of ten onrechte) weerspiegeld zien - is Hij
niet juist de Goede Herder en wordt van Hem niet
Koningschap verwacht à la David, zoals het God belieft:
krachtig tegen corruptie (de pachters) en tegen
schijnheiligheid (de religieuze leiders) en bereid met alle
kracht daarvoor te lijden?
Jezus was niet arm, de herders waren niet arm, Jozef en
Maria waren niet arm. Daar gaat het toch helemaal niet
over in het Evangelie?! Lees zelf Lukas 1 en 2 er maar eens
op na. Jezus kwam met kracht en die kracht werpt zijn
impulsen vooruit naar de mensen, naar zijn ouders, zijn
omgeving, zijn kerk.
 
Een kracht die ook weer afstraalt van Pasen, toch?! Een
geest- en veerkracht die nog altijd mensen moed geeft
en inspiratie om, als het nodig is, hun nek uit te steken. Is
de Kerstboodschap niet veel te zoetsappig aan het
worden? Zorgen legendes en vrome fantasieverhalen
misschien voor krachtverlies van het echte, pure verhaal?
Eerlijk gezegd vond en vind ik van wel.
Tegen de stroom van sentimentaliteit en romantiek
verwacht ik van de kerk een krachtige, blijde boodschap
over de zoektocht naar gerechtigheid, vrede en behoud
van de Schepping.
Peter van Helden.
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Ontwakend licht
 
Expositie met werken van Hannelieke van de Beek tot
en met zondag 17 april 2022. 
In deze expositie, met de titel ‘Ontwakend Licht’, zijn
werken te zien van textielkunstenaar Hannelieke van de
Beek. Inspiratie vindt zij in Bijbelverhalen.
 
Deze intuïtieve en experimentele kunstwerken zijn
gemaakt van uiteenlopende materialen, en sluiten aan
bij de lijdenstijd en Pasen. Levenservaringen zoals
gebrokenheid, verdriet, troost, heling, uitzicht en hoop zijn
voelbaar en doorleefd.
Door zonder plan en eindresultaat in het hoofd het
ontwerpproces aan te gaan en te laten gebeuren,
ontstaan verrassende, onverwachte en symbolische
kunstwerken.
Betekenis van het werk valt haar vaak achteraf toe. In het
gesprek met haar publiek wordt regelmatig een extra,
diepere laag ontdekt. Door het vele intensieve stikwerk op
de naaimachine, het werken met reliëf en met de hand
borduren, ontstaan werken die door velen gevoeld
(willen) worden. Onlangs kreeg zij daardoor een
opdracht van het blindeninstituut Bartimëus.
Zij vertelt graag over hoe haar werk ontstaat en geeft
lezingen.
 
Over de kunstenaar
Hannelieke van de Beek (1958) volgde haar opleiding
‘monumentale textiel’ aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag (1982).
Haar kunst wordt geëxposeerd in vele kerken in
Nederland. De kunstwerken vormen regelmatig een
onderdeel van (bijzondere) diensten, kunstvespers en
hoogtijdagen. De kunst reist rond en vindt een weg naar
waar het welkom of nodig is. De kunstwerken worden
regelmatig gepubliceerd in tijdschriften en boeken. De
kunstwerken zijn te huur via haar eigen kunstuitleen. Zij
maakt fotokaarten met gedichten en toelichting. Er is een
catalogus van haar kunstwerken.
Meer informatie
www.hanneliekevandebeek.exto.nl.
Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u bellen: tel
0343-456191 of 06-36296767.
Email hannelieke.vandebeek@planet.nl

Vanaf zondag 27 februari tot en met zondag 17 april 2022
is de expositie ‘Ontwakend Licht’ met werk van
Hannelieke van de Beek te zien in de Grote Kerk.
De expositie is – met inachtneming van de Corona-
maatregelen - te bezichtigen tijdens Open Kerkdagen op
woensdagmiddagen en zaterdagmiddagen en na de
kerkdiensten op zondag.
De kunstenaar is persoonlijk aanwezig op zaterdag 16
april.
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Met respect voor 
elke wens

Het Afscheidshuis

’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: 24 aug 2022, 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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Ook als u elders of niet 

verzekerd bent.

Monuta Guido Steennis

T 073 - 20 60 699

 (24/7 bereikbaar)

I monutaguidosteennis.nl 

Guido Steennis

Voor iedereen een 
passend afscheid.
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Probeer eens wat....
Opstaan
Als Jezus gestorven is, lijkt alles voorbij. Alle hoop lijkt in
een keer weggeblazen... Doe dit proefje, blaas en ontdek
iets bijzonders!
Wat heb je nodig?
* een ei  * zout
Aan de slag:
- Strooi een bergje zout op tafel.
- Zet het ei met de onderkant in het zout, zodat het blijft
staan.
- Blaas nu het zout heel voorzichtig weg... wat gebeurt er?
Tip: Blaas niet te hard!

Wat kun jij met een ei?
Een ei dat zwemt. En een ei dat niet breekt. Wil jij dat
zien?
Doe de proefjes maar!
Dit heb je nodig :
* een ei  *een plastic zakje
Zo doe je het :
- Doe het ei in het zakje.
- Neem het in een hand.
- Knijp zo hard als je kunt. Het ei gaat niet stuk... De schil is
heel sterk.
- Tik  nu met het ei op tafel tot er een barst in komt.
- Knijp dan nog eens. Lukt het nu wel?

Zwemles
Dit heb je nodig:
* een rauw ei * een glas * water * vijf schepjes zout *
lepel

Zo doe je het:
- Doe water in het glas.
- Leg het ei er in. Het zakt naar de bodem. Klopt dat?
- Haal het ei uit het water.
- Doe vijf schepjes zout in het glas. Roer goed.
- Leg het ei weer in het water. Wat zie je?
 

Paaskoekjes
 
Houd jij van koekjes? Maak dan deze bijzondere koekjes
om te vieren dat het Pasen is!
Wat heb je nodig? 
* biscuitjes * glazuurstiften ( bv. van Dr. Oetker) *
Eventueel een mooi zakje en wat lintjes
Aan de slag:
- Versier je koekjes met de glazuurstiften. Je kunt bv.
mooie randjes maken, er iets op schrijven of er mooie
figuurtjes op maken die iets met Pasen te maken
hebben. 
- Eet daarna de koekjes lekker op, of geef ze weg aan
iemand die je kent! Pak ze dan eerst mooi in.
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Quiz
Uit het dagboek van...
Je leest hier stukjes uit dagboeken zoals mensen uit de
tijd van Jezus die geschreven zouden kunnen hebben.
Lukt het jou uit te zoeken van wie welke tekst is?
Verbind elke tekst met de juiste persoon, en dan lees je
hoe het volgens Petrus komt dat Jezus weer leeft.
 
Ik was vandaag zo verdrietig dat ik eerst niet doorhad dat
ik met een engel aan het praten was. Hij vroeg me
waarom ik moest huilen. Ik vertelde dat ik niet wist waar
Jezus naar toe gebracht was. Toen draaide ik me om,
want ik dacht dat ik de tuinman zag. Ik vroeg aan hem
waar Jezus was. Hij zei mijn naam, en ik wist meteen dat
het Jezus was!    LATEN
 
Nou, wat we vandaag hebben beleefd! We kregen de
opdracht van Pilatus om het graf van Jezus te bewakenj.
Er waren namelijk mensen die zeiden dat hij zou opstaan
uit de dood. We stonden voor het graf toen er een grote
aardbeving kwam. We waren zo bang, dat we op de
grond neervielen!   DE
 
Vandaag heb ik aan Pilatus gevraagd of ik het lichaam
van Jezus mee mocht nemen. Ik heb hem begraven in
een nieuw graf. Ik vind het echt dapper van mezelf!   
OPSTAAN
 
Tijdens onze wandeling van 12 kilometer kwam er opeens
een man bij ons lopen. We kenden hem niet, maar we
konden goed met elkaar praten. Pas toen die man tijdens
het eten het brood brak, ontdekten we wie hij was. Het
was Jezus!    HEEFT

 
Ik was er niet bij toen Jezus zich na zijn opstanding voor
de eerste keer aan de andere leerlingen liet zien. Maar
vandaag, precies een week later, was ik er wel bij. Ik zag
hoe Jezus ineens bij ons stond, terwijl de deur op slot
was!   GOD
 
Vanmorgen vroeg kwamen de vrouwen ons vertellen dat
Jezus leeft en is opgestaan uit de dood. Iedereen vond
het onzin, maar ik ben meteen naar het graf gerend. En ik
zag daar alleen de doeken liggen....          JEZUS
 
Het was een drukke dag vandaag. We dachten dat de
vrienden van Jezus wel zouden weten dat hij was
opgestaan. Maar de een was nog verbaasder dan de
ander toen ik vertelde dat Jezus niet meer in het graf
was.      UIT
 
Ik heb met mijn collega's vandaag een plan bedacht. We
laten de soldaten vertellen dat het lichaam van Jezus
gestolen is door zijn leerlingen. Dan zal niemand geloven
dat hij uit de dood is opgestaan.        DOOD
 
 
1. Tomas:
2. Een leerling die naar Emmaus ging:
3. Petrus:
4. Maria uit Magdala:
5. Josef uit Arimatea:
6. Een engel :
7. Een soldaat:
8. Een priester:
 
De oplossing: ....................................................
(Quiz uit Alef april 2019)
 


