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Broodnodig licht
 
Als ik dit schrijf zitten we midden in de donkere dagen voor Kerstmis. En donker zijn ze: deze dagen! Na de zomer
hoopten we allemaal dat we de coronapandemie wel zo’n beetje gehad hadden. Veel mensen waren gevaccineerd
en daarmee zouden we het virus vast de baas blijven! Dat pakte wat anders uit. De ziekenhuizen liggen vol
coronapatiënten en Nederland probeert met strengere maatregelen de besmettingscijfers in te dammen. Veel
mensen proberen godzijdank het goede te doen om de zorg lucht te geven. Aan de andere kant merken we allemaal
dat mensen moe zijn en dat lontjes kort worden.

Als kerken kijken we in deze donkere dagen uit naar Kerstmis, feest van licht en leven. Advent is bij uitstek de tijd van
uitkijken naar de komst van Jezus, kind uit het geslacht van David. Profeten hadden voorspeld dat uit de familie van
David een nieuwe, bijzondere koning voort zou komen. Een koning die de redding van de wereld zou betekenen.
God weet dat we anno 2021 ook wel wat redding kunnen gebruiken. Naast de pandemie zijn er genoeg andere
zaken die om profetische woorden en rigoureus handelen vragen: mensen die door wet- en regelgeving gemangeld
werden, vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden aan de grens van Europa en een klimaatcrisis die we maar
niet weten aan te pakken. Het zijn roerige tijden binnen en buiten onze landsgrenzen.
 
Ik moet denken aan dat jonge stel in een land waar de spanningen ook hoog opliepen. Met een kind op komst
moesten ze op reis om zich te laten registeren in zijn geboortestad. Geen fijn plan als je vrouw op haar laatste dagen
loopt. Maar regels zijn regels, dus ze moeten gaan. Daar in Bethlehem – op die plek waar ze niet wilde zijn - gebeurde
het: hun kind werd geboren. Geen gespreid bedje voor dit nieuwe leven, maar een voederbak om in te slapen. Dit
kind is een brenger van licht en weet mensen op de been te brengen. Herders, aangespoord door engelen, komen
op bezoek. Koningen volgen een ster en brengen geschenken mee. Mensen komen in beweging en vinden hun weg
naar de stal.

We weten niet hoe we Kerstmis met elkaar kunnen vieren, maar de weg naar de stal kunnen we altijd vinden. Laat ons,
net als Josef en Maria, herders en koningen, mensen zijn die op weg gaan richting de stal. Daar in die ruimte vol
scheuren en kieren vieren we nieuw leven. Door op weg te gaan naar de stal worden we zelf de lichtbrengers die de
wereld zo broodnodig heeft. Dan wordt het kerst als nooit tevoren!
 
Franneke Hoeks
Pastor San Salvatorgemeenschap

3Kerstmis 2021



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 19 december
Vierde zondag van Advent
ds. R.E. Stiemer
 
vrijdag 24 december
Kerstnachtdienst aanvang 21.30 uur
da. J.E. Scheenstra
Op dit moment is het nog niet duidelijk of de
Kerstnachtdienst doorgaat. Voor actuele informatie
verwijzen wij u naar de website van onze gemeente,
www.pgdenbosch.nl
 
zaterdag 25 december
Kerstmis
ds. R.E. Stiemer
 
zondag 26 december
Ochtendgebed
da. J.E. Scheenstra
 
zondag 2 januari
ds. R.E. Stiemer
 
zondag 9 januari
Jubileum Grote Kerk 200 jaar
da. J.E. Scheenstra
 

zondag 16 januari
da. J.E. Scheenstra
 
zondag 23 januari 
ds. R.E. Stiemer
 
zondag 30 januari
Harry Tacken
 
zondag 6 februari
Bevestigen en afscheid ambtsdragers
da. J.E. Scheenstra
 
 
 
Bethel
Geen opgave ontvangen.
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Bij de diensten
 
Zondag 19 december 2021
4e zondag van Advent
Kleur: Paars
Lezingen: Jesaja 40: 1-8 en Lucas 1: 57-80
Toelichting: Er is een tijd van zwijgen en een tijd van
spreken, zegt Prediker. Zacharias was met stomheid
geslagen toen de engel Gabriel hem de geboorte van
zijn zoon aankondigde. Als na negen maanden zwijgen
Johannes is geboren, wordt het stilzwijgen doorbroken.
‘Zijn tong werd losgemaakt’, schrijft Lucas. In het loflied
dat Zacharias dan zingt, schetst hij een hoopvol
perspectief voor mensen die in het duister verkeren. Gods
licht zal voor hen stralen, zodat zij hun voeten kunnen
zetten op de weg van de vrede. Een prachtig perspectief
dat een vertaling zoekt naar de concrete situatie van dit
moment.
 
Vrijdagavond 24 december 2021 
Kerstnacht
kleur: wit
Lezing: Lukas 2: 1-20
Toelichting: Als het al donker is komen we samen, om te
ervaren dat er licht in het duister is. Het bijzondere
geboorteverhaal van Jezus wordt gelezen. De evangelist
Lukas laat zien dat temidden van al het machtsvertoon
van de keizer en de bewindvoerder ergens in een stal een
kind geboren wordt dat macht en invloed zal hebben tot
op de dag van vandaag. Hij brengt redding aan heel de
wereld, maar die redding word je niet opgedrongen. Je
moet er naar op zoek. Sterker nog: je hebt er een
mensenleven lang voor nodig om daar zicht op te krijgen.
Capella Brabant zal prachtige kerstliederen zingen. Ook
daar wordt ons hart lichter van!

 
Zaterdag 25 december 2021 - Gezinsdienst
Eerste Kerstdag
Kleur: Wit
Lezingen: Genesis 1: 1-5 en Johannes 1: 1-5, 14
Toelichting: Het Kerstverhaal van schrijver Johannes
spreekt minder tot de verbeelding dan dat van schrijver
Lucas. Er zijn geen herders in de velden, geen engelen in
de nacht en geen kribbe waarin het kindje ligt. Voor
Johannes begint het verhaal van Jezus daarentegen bij
Genesis 1, de schepping. Toen nam God het woord, zegt
Johannes, en in de komst van Jezus doet hij dat opnieuw.
Dat zijn grote woorden, maar ze krijgen gestalte in de
alledaagse, persoonlijke ontmoetingen van Jezus met de
mensen om hem heen. Gods scheppingswoord blijkt dan
opnieuw scheppingskracht te hebben. Het is een verhaal
dat verder reikt dan de Kerstgedachte.
 
Zondag 26 december 2021
Stefanus
kleur: rood
Lezing: Handelingen 6:8, 7:2a, en 52-60
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Toelichting: Omdat deze tweede kerstdag op een zondag
valt komen we voor een ochtendgebed bij elkaar. Op
deze dag gedenkt de kerk Stefanus, de eerste diaken, die
om zijn geloof werd gedood. Hij werd een martelaar
omdat hij pleitte voor omkeer, zodat aan ons leven is af te
lezen dat wij Jezus in ons leven willen navolgen. Met deze
tekst krijgt Kerst niets liefelijks, maar staan we weer met
beide benen in onze realiteit. 
 
Zondag 2 januari 2022
Epifanie – Verschijning van de Heer
Kleur: wit
Lezingen: Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12
Toelichting: De geschenken van de magiërs zijn meer
dan zomaar een drietal waardevolle cadeaus. Het goud,
de wierook en de mirre onthullen aan het begin van het
Matteüs-evangelie iets van de betekenis van Jezus
Christus voor zijn volk en voor de volkeren.
 
Zondag 9 januari 2022 - 200 jaar Grote Kerk
1e zondag na Epifanie
Kleur: wit
Lezing: Genesis 28: 10-22
Toelichting: Op 6 januari 1822 werd de Grote Kerk in
gebruik genomen. In de dienst van vandaag staan we
daar bij stil. 200 jaar komen er al gelovigen in deze kerk
en ervaren dit gebouw als huis van God. Mensen hebben
er lief en leed gedeeld, gerouwd en getrouwd. Er zijn
kinderen gedoopt. Mensen vormen met elkaar, als
levende stenen, de gemeente van Christus. We zullen
daarom van harte lied 280 zingen: De vreugde voert ons
naar dit huis.
 
Zondag 16 januari 2022 - Bidweek voor de Eenheid van
de Christenen
2e zondag na Epifanie
Kleur: wit
Tekst: Licht in het duister is het thema van deze Bidweek.

Samen met de San Salvatorgemeenschap zullen we deze
viering voorbereiden. En tegelijkertijd zullen in de
aangesloten kerken van het Beraad van Kerken 's-
Hertogenbosch óók dezelfde lezingen en gebeden
klinken. Over kerkmuren heen zijn we dan toch
verbonden. Als een voorzichtig beginnetje, op weg naar
de eenheid in verscheidenheid...
 
Zondag 23 januari 2022 - Gezinsdienst
4e zondag van de Verschijning van de Heer
Kleur: Wit
Lezingen: 1 Samuel 3: 1-10 en Johannes 1: 35-52
Toelichting: In de beide lezingen van deze zondag gaat
het om ‘roeping’. De jonge Samuel wordt ’s nachts door
God bij zijn naam geroepen. Samuel geeft er gehoor aan
en zegt: ‘spreek, uw dienaar luistert’. Jezus roept zijn
leerlingen om hem te volgen. Ook de leerlingen geven
gehoor aan die stem. Klinkt Gods stem vandaag nog?
Kunnen ook wij door hem geroepen worden? Wanneer?
Hoe? En, geven wij er dan gehoor aan?
 
Zondag 6 februari 2022
5e zondag na Epifanie
kleur:wit
lezingen: Klaagliederen 3: 22-26 en 31-32 en Johannes 11:
1-16
Toelichting: In deze dienst nemen we afscheid van Edwin
van Dijk, die een periode lang de penningmeester van de
diakonie was. 
In de lezingen van deze dag gaat het over liefde en
dood, de grote thema's van ons leven. Twee zussen laten
Jezus roepen als hun broer Lazarus ernstig ziek is. Hij komt
pas als Lazarus al gestorven is. Je kunt je de hartenkreet
van de zussen voorstellen: laat jij ons, laat God ons, in de
steek als wij het moeilijk hebben? Voor Jezus is dood een
slaap, waaruit wij gewekt moeten worden. Hij spreekt ons
moed in en zegt ons dat leven en dood samengevat
kunnen worden als: leven in vertrouwen op God.
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Pastoralia
 
Gestorven
Op 4 november is op 79 jarige leeftijd overleden, Cornelis
van Keulen, Spanjelaan 16,  5152 PN, Drunen.
Hij werd geboren op 3 december 1941 in het toenmalige
Batavia in Indonesië. Tijdens de Japanse bezetting
verbleef hij met zijn moeder in een Japans
interneringskamp. Cees van Keulen was de echtgenoot
van Greetje van Keulen-Franken.
In zijn werkzame leven was hij docent Biologie te
Rotterdam en later aan het Willem van Oranje-college te
Waalwijk. Hij was een echt natuurmens. De laatste jaren
van zijn leven werden getekend door dementie. Toen de
verzorging voor Greetje te zwaar werd verhuisde hij naar
Zorgcentrum Eikendonk in Waalwijk. Hij heeft er vier jaar
gewoond. De uitvaart heeft op donderdag 11 november
plaatsgevonden in besloten kring.
We wensen Greetje van harte Gods nabijheid toe.
 
Op 10 november is overleden, Fonny Maathuis-de Boer in
de leeftijd van 90 jaar. Sinds 25 december 1993 was ze
weduwe van Dick Maathuis. Fonny woonde de laatste
jaren van haar leven in woonzorgcentrum De
Grevelingen. Het afscheid heeft plaats gevonden op
woensdag 17 november op begraafplaats Orthen.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Gods zegen toe.
 
Op 22 november is overleden Abraham Jan Mol (Bram),
in de leeftijd van 81 jaar. Bram is geboren en getogen
aan de Oude Vlijmenseweg. Toen hij in 1965 trouwde met
Geertje, zijn ze in zijn ouderlijkhuis blijven wonen. Daar zijn
ook hun drie dochters geboren. Bram werkte een groot
deel van zijn werkzame leven bij technisch handelsbedrijf
Van Den Dungen in de Vughterstraat.
De laatste jaren van zijn leven woonde hij in een
seniorenwoning aan de Baksvelstraat 20, pal achter zijn
geboortehuis. In augustus 2013 verloor Bram zijn vrouw.
Het verdriet en het gemis was groot. Toch is hij niet bij de
pakken neer gaan zitten, maar heeft hij – met hulp van
zijn kinderen en kleinkinderen - de draad weer op gepakt.
Op dinsdag 30 november hebben we afscheid van Bram
genomen in een Dienst van Woord en Gebed in de Grote
Kerk. Aansluitend vond de crematie plaats in
crematorium Maaslanden te Nieuwkuijk.
We wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Gods nabijheid toe.  
 
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
Amen

Bloemen- en
gemeentegroet
 
Bedankjes
Wat een verrassing!  
Na de internetdienst, snel even de deur uit en dan
terugkomen en een bos zonnebloemen op tafel
aantreffen. We hebben geruime tijd mogen genieten van
het vrolijke boeket. Ook hebben we in de periode erna
veel bemoedigende telefoontjes, kaarten en Appjes
ontvangen.
En dat alles omdat ik (Antoinette), net zoals heel veel
anderen, wacht op ruimte binnen de zorg. Zodat er weer
behandelplannen gestart en afgerond kunnen worden.
Hartverwarmend om zo de verbondenheid met de
gemeente te mogen ervaren.
Met vriendelijke groet,
Antoinette, Bertram, Marijn en Joris
 
Bedankt voor het mooie boeket bloemen dat ik uit de
kerkdienst mocht ontvangen.
Ik ben er erg blij mee.
Hartelijke groet,
Jopie van der Voorden
 
Graag wil ik iedereen heel hartelijk danken voor alle
kaarten en lieve wensen die ik het hele jaar mocht
ontvangen.
Hartelijke groet,  Coby van den Bout
 
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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Actueel
 
Dopen - Doopdienst
Op zondag 20 februari 2022 zal Boaz worden gedoopt.
Een feestelijk vooruitzicht!
Als er meer ouders zijn die hun kind ten doop willen
houden kunnen zij dat laten weten aan ds Erica
Scheenstra, ericascheenstra@gmail.com, die in deze
dienst voorgaat. Mail je voor 15 januari? Want dan
kunnen we het doopgesprek plannen, waarbij je ook de
andere doopouders leert kennen.
 
Kerk op schoot
Alvast een aankondiging van deze sprankelende viering
voor kinderen, hoewel we natuurlijk nog niet weten wat
de coronamaatregelen tegen die tijd voor ons in petto
hebben. Houd daarom de Nieuwsbrief in de gaten!
Op zondag 6 maart is er een viering voor peuters en
kleuters, samen met hun ouders en grootouders. We
beginnen vroeg, van 8.30 uut tot 9.00 uur is de viering
met een verhaal, met veel liedjes en met
belevingsgerichte activiteiten. Van 9.00 uur tot 9.30 uur is
er de tijd om nog te knutselen naar aanleiding van het
verhaal en kunnen ouders koffiedrinken en elkaar
ontmoeten.
Wil je meehelpen met de voorbereiding? Of speel je een
muziekinstrument en wil je de eenvoudige liedjes tijdens
de viering begeleiden? Laat het me weten via:
erica@pgdenbosch.nl
 
Kerstgroet zorghuizen
Vriendelijke vraag voor alle Empelaren en Maaspoorters.
Hieronder 3 adressen van de zorghuizen in Empel en
Maaspoort. Met de Kerstdagen in zicht is het misschien
mogelijk om een kaart in de brievenbus te stoppen bij
één van de huizen als ondersteuning voor de zorg en de
bewoners. Zet dan als afzender niet alleen je naam, maar
ook de naam van de Grote Kerk, zodat men weet dat óók
de kerk meeleeft in weer een andere Kerstperiode.
Bewoners en medewerkers van het Breeakkershuis
Breeakkers 111 5236VB Empel.
Bewoners en medewerkers van het Futurahuis Meester
van Merwicklaan 38 5237KL Den Bosch.
Bewoners en medewerkers van De Zilverpoort
Zwartbroekweg 428 5257KW Den Bosch .
Met hartelijke groet en dank 
Joke van Strien.
 
Kring 'Met de Bijbel in gesprek'
Wat ‘doet’ een Bijbeltekst met je? Wat raakt je erin? Welke
woorden roepen vragen bij je op? Of, wat stuit je tegen
de borst? In deze kring lezen we met elkaar de tekst of
teksten die in de eerstvolgende kerkdienst centraal staan.
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. Door de tekst(en) zo met elkaar te bespreken,
luister je vervolgens met andere oren naar de preek. We
komen op de volgende donderdagen bij elkaar: 20
januari, 24 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni.
Tijd: 10.00-11.30 uur in de Grote Kerk. Gespreksleider is ds.
Ruud Stiemer. Voor meer informatie: ruud@pgdenbosch.
nl of 073-2110330.
 
Concertagenda Grote Kerk
De agenda van de concerten die georganiseerd worden
in de Grote Kerk vindt u op de Website
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net kopje
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de
beheerder
Erik van der Schans
M: 06 – 2148 6555
E : beheerder@pgdenbosch.nl
 
Oliebollen-actie 2021, bakken voor Dream4Kids
Bakken voor het goede doel
De tieners van onze kerk gaan op 30 december weer aan
de slag met het bakken van oliebollen voor het goede
doel. Dit keer bakken we voor Dream4Kids, een stichting
die droomdagen organiseert voor kinderen tussen 6 en
12 jaar met een trauma. Tijdens zo’n dag gaan dromen
van kinderen met een trauma in vervulling. Zo’n
droomdag kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van het
kind en geeft moed en positieve energie om weer in
dromen te geloven. Met uw bestelling draagt u dus bij
aan een mooie dag voor kinderen met een trauma!
 
Hoe kunt u bestellen?
We bakken oliebollen mét krenten/rozijnen en ook zonder
krenten/rozijnen. Alle oliebollen bevatten appel. Bij elke
10 bestelde bollen ontvangt u één oliebol gratis!
Het is tot vrijdag 24 december mogelijk om oliebollen te
bestellen.  met behulp van het bestelformulier dat u bij de
nieuwsbrief vindt. U kunt uw bestellng op twee manieren
doorgeven:
Stuur een e-mail met alle gegevens van het
bestelformulier naar oliebollenPGH@gmail.com
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Bel/app met Hennie Smit (tel 06 14665454) om uw
bestelling door te geven
U ontvangt na uw bestelling een digitaal betaalverzoek
zodat u vooraf kunt betalen (en u bij het ophalen niet
meer af hoeft te rekenen).
 
Op 30 december kunt u de oliebollen zelf ophalen in de
Grote Kerk tussen 15.00-16.00 uur.
Het is mogelijk dat we vanwege corona maatregelen
later in december de oliebollen-actie alsnog moeten
laten vervallen. Dat laten we alle ‘bestellers’ dan zo snel
mogelijk weten.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Annelies Balistreri (annelies.balistreri@hotmail.com, 06
52454332) of; Arla Heins (wfr.heins@kpnplanet.nl, 06
42690230)

Samen kerk binnen
en buiten de muren
 
Niet vaak zie ik zo concreet het beeld dat het samen kerk
zijn weerspiegeld als in de bijgaande afbeelding. Toen ik
de regenboog boven de P.I. zag moest ik denken aan de
kerk buiten, in Den Bosch en de kerk binnen, in de bajes.
Beiden verbonden door dezelfde regenboog, verbonden
door ons geloof, veelkleurig maar toch verbonden.
Een ander concreet beeld dat de verbondenheid van de
kerk binnen en buiten voor mij weerspiegeld zijn de
kerkvrijwilligers die zondags de kerkdiensten in de PI
bezoeken. Om samen te vieren en na de dienst een
luisterend oor te bieden door er gewoon te zijn, zoals je
bent. Dit is voor zowel vele gedetineerden als
kerkvrijwilligers een waardevolle ervaring. Gedetineerden
geeft dit inspiratie, hoop en troost, ze zitten vast maar er
wordt nog wel naar hen omgekeken.

 Regenboog boven PI Vught

 
De Grote Kerk en PI Vught willen graag intensiever met
elkaar samen werken. Om dit gestalte te geven zou het
mooi zijn wanneer er gemeenteleden uit Den Bosch zo nu
en dan de kerkdiensten willen bezoeken. Zo krijgt u een
inkijkje in een bijzondere wereld en waarschijnlijk veel
waardering en voldoening. Dit voorstel kan natuurlijk veel
vragen oproepen. Mocht u interesse hebben kunt u een
berichtje sturen naar justitiepredikant Joël Vlasblom of ds.
Ruud Stiemer. Vervolgens kunnen we samen nagaan of
het bezoeken van de kerkdiensten in de PI Vught wellicht
iets voor u is.
Joël Vlasblom j.vlasblom@dji.minjus.nl

Oecumenelezing
2022
 
Neutraal bezien is een polarisatie een vast onderdeel van
ons proces van de meningsvorming. Het wordt een
probleem als die polarisatie tot tegenstellingen voert die
onoverbrugbaar worden. Het probleem  van polarisatie is
al langer bekend in onze westerse samenleving. De bron
daarvan ligt in sociaal-maatschappelijke tegenstellingen.
Waren het in het verleden vaak religieuze, sociale en
etnische verschillen die tot polarisatie voerden, nu is dat
verschoven naar vooral het sociaal-maatschappelijke en
politieke speelveld. De laatste jaren is dat met name een
politieke polarisatie die zich toespitst rond thema’s als
veiligheid en migratie.
 
Sinds de coronapandemie is daar een nieuwe
verschuiving zichtbaar die vragen oproept naar vrijheid,
democratie en coronapolitiek. Opvallend is dat
gezondheid gepolitiseerd lijkt en uit het
wetenschappelijke medische discours is getild.
De gemoederen zijn in deze discussie verhard, verhit en
gedogmatiseerd. Opvallend is dat valide
wetenschappelijke discussies niet gevoerd worden en de
vraag naar zingeving als nooit te voren weer in beeld
komt. Daarom willen wij in de onze jaarlijkse
oecumenelezingen aan deze aspecten aandacht
schenken in de bidweek van de eenheid.
In de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen wordt
jaarlijks in ’s-Hertogenbosch een publiekslezing
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georganiseerd over een relevant thema op het grensvlak
van kerk en samenleving.
 
In de Oecumenelezing van 2022 hebben we de Vlaamse
psycholoog Prof. Mattias Desmet uitgenodigd. Wie zijn co-
referent wordt is op dit moment nog onbekend. Zij zullen
hun gedachten  laten gaan over de vraag hoe een
samenleving om kan gaan met polarisatie, én hoe een
zoektocht naar nieuwe samenhang en zingeving eruit
kan zien.
 
De Oecumenelezing vindt plaats op maandagavond 17
januari 2022, om 20.00 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat
20, ’s-Hertogenbosch.
Voorafgaande aan de Oecumenelezing wordt er een
vesper gehouden in de Sint Jan, van 19.00 uur-19.30 uur
waarin mgr Gerard de Korte en ds Erica Scheenstra
voorgaan.

Emanuel Rutten

Winfried Korver

Viermaal Waarheid
 
Waarheid
Wat is ‘waarheid?’ Is er één waarheid of heeft ieder zijn
eigen waarheid? Het is een actuele vraag die in een serie
van vier avonden aan de orde komt. In dat kader heeft
de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch vier sprekers
uitgenodigd die elk vanuit hun invalshoek en
werkervaring over dit thema zullen spreken. Na de
inleiding van de betreffende spreker is er gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan. Op 4 november jl hebben
we theoloog Peter Nissen ontvangen en op 25 november
journalist Theo Verbruggen.
Op donderdag 13 januari 2022 ontvangen we advocaat-
generaal Winfried Korver en op 17 februari is filosoof
Emanuel Rutten onze gast. De avonden worden
gehouden in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, ’s-
Hertogenbosch. Tijd: 20.00-21.45 uur.
De toegang is gratis. Aan het einde van de avond wordt
een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
 
13 januari - Advocaat-generaal Winfried Korver
Winfried Korver (1958) studeerde aan de Universiteit
Leiden. Hij werkte als advocaat in Amsterdam, vervolgens
als unitmanager bij de IND en werd in 1999 Officier van
Justitie. Sinds 2006 is hij advocaat-generaal op het
ressortsparket in ’s-Hertogenbosch.
 
17 februari filosoof Emanuel Rutten
Emanuel Rutten (1973) is een Nederlandse filosoof aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn werkterrein omvat
de relatie tussen geloof en wetenschap, het evalueren
van de rationaliteit van seculiere en religieuze
wereldbeelden, kennisleer en speculatief realisme, logica
en retorica, en esthetiek.
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Grote Kerk - 200 jaar
 
Op 6 januari 2022 is het 200 jaar geleden dat de Grote
Kerk in gebruik werd genomen. Aan dat feit willen we in
de zondagse dienst van 9 januari 2022 aandacht
besteden. Als de coronamaatregelen het toelaten willen
we na afloop van de dienst een informeel samenzijn
organiseren, waar gemeenteleden en gasten, samen het
glas kunnen heffen.
 
Jo van Veldhuizen is al voor ons het archief in gedoken,
en vond kerkenraadsnotulen uit die tijd. Grappig idee,
dat de kerkenraad van toen in dezelfde ruimte zit als
waar de kerkenraad van nu vergadert!
De kerk is een plek waar we veel met elkaar delen:
huwelijk, doop, rouw. Heeft u foto’s van die momenten en
wilt u die met ons delen? Stuurt u de digitale foto’s dan
naar kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl. Of heeft u
herinneringen aan kringen, jeugdclubs, bijzondere
kerkdiensten? Schrijf ze ons:
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl
Ook zouden we het leuk vinden als alle gemeenteleden
een foto van zichzelf insturen. Want wij samen vormen de
Protestantse Gemeente van ’s-Hertogenbosch. Doet u
mee? U kunt u foto opsturen naar
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl
 
In de loop van volgend jaar willen we een bijzonder
exemplaar van het Kruispunt uitgeven ter gelegenheid
van dit heugelijke feit.
 
Voor vragen of suggesies kunt u de commissieleden die
dit jubileum voorbereiden bereiken: Robbim Heins, wfr.
heins@kpnplanet.nl, Henk Koedijk, Hans Rinkel, Erica
Scheenstra en Jo van Veldhuizen.
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God in de huiskamer
 
Kún je God overal ontmoeten? Natuurlijk! Er is immers
geen plek te vinden die buiten het bereik van de Eeuwige
valt. Maar, wíl je God overal ontmoeten? Bij die vraag
lopen de meningen uiteen, althans op het Inloopschip.
 
Zolang de opvang voor dak- en thuislozen aan de
Hinthamerstraat bestaat worden er jaarlijks een aantal
vieringen gehouden rond Kerst, Pasen, het Suikerfeest en
Allerzielen. Toen ik vierenhalf jaar geleden als predikant
betrokken raakte bij het werk van het Inloopschip werden
de viering in de ‘rokersruimte’ gehouden. Het is een
zaaltje aan de achterzijde van het pand met tafels en
stoelen, een bankstel en televisietoestel. Op de tafels
staan asbakken en aan de wand hangt een ventilator die
voortdurend geluid maakt. Er was enige creativiteit voor
nodig om deze ruimte geschikt te maken voor een
viering.
Een aantal jaren terug, na afloop van een
Allerzielenviering, waarin we de namen van de
gestorvenen voorgelezen hadden, zei een van de
medewerkers van het Inloopschip: ‘De rokersruimte is niet
de plek om God te ontmoeten’. Hij vertelde dat hij, als
moslim, er moeite mee had om God te ontmoeten in een
ruimte waarin een doordringende rooklucht hing en de
ventilator met geen mogelijkheid stil te krijgen was. ‘De
volgende keer doen we het in de huiskamer’ zei hij en zo
gebeurde het. Sindsdien worden de vieringen houden in
de zaal aan de straatzijde van het pand. Ook hier staan
tafels, stoelen en hangt een televisietoestel. Maar, het is
er lichter, schoner en stiller dan in de rokersruimte.
 
Op zaterdag 3 april vierden we er Pasen, op vrijdag 21
mei het Suikerfeest en op maandagavond 1 november 
-‘Allerheiligen’ - onze ‘Allerzielenviering’. De tafels werden
aan elkaar geschoven in het midden van de huiskamer
en de stoelen eromheen gezet. Met witte lakens werden
de tafels gedekt. De Paaskaars van het Straatpastoraat
werd in het midden geplaatst met rondom waxinelichtjes
en daarnaast vazen met bloemen. We noemden de
namen van de drie bewoners die ons in het afgelopen
jaar ontvallen waren. Maar ook de namen van anderen –
oma’s en moeders en tantes – die al langer geleden
waren gestorven. We luisterden naar muziek en
gedichten en wensten we elkaar tenslotte de zegen van
de Heer toe met de woorden van de Ierse reiszegen.
 
Hebben we er God ontmoet? De Eeuwige is overal, maar
Hij was inderdaad op een bijzondere manier aanwezig in
de kring van mensen rondom de Paaskaars en de
kaarsjes. Hij was aanwezig in de gesprekken van hart tot
hart, in het delen van verdriet en de troostende woorden,
in de stilte en in de muziek. Na de viering bleven de
mensen zitten voor een kop koffie of thee. De gesprekken

gingen verder over het gemis van die ene die er niet
meer was, maar ook over de vraag waar God nu is te
midden van het leed dat mensen treft.
 
Na afloop sprak ik de medewerker die indertijd voorstelde
om de vieringen niet langer in de rokersruimte te houden.
Hij had met een goedkeurende blik de huiskamer
rondgekeken en zei: ‘Hier wil je God ontmoeten’.
ds. Ruud Stiemer

Suikerfeest Inloopschip

Allerzielenviering Inloopschip
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Far from the
Maddening Crowd
 
Expositie met schilderijen van Willemijn van Dorp te
bezoeken van zondag 12 december 2021 tot en met
zondag 31 januari 2022. 
 
Van oorsprong is mijn inspiratiebron stromend water en
wat daarmee te maken heeft. Door de jaren heen
kwamen er afgeleide thema’s bij zoals ritme en
beweging, maar stromend water zit als het ware aan mijn
wezen geklonken.
De abstracte beeldvorming daarvan moet adem
bevatten, de toeschouwer een gevoel van ruimte en
vrijheid geven - wég van de daagse beslommeringen.
Daar gaat het me om.
 
Over de kunstenaar
Willemijn van Dorp (1945) – schilder – graficus
Rijksacademie Amsterdam, 1981-1985
Woont in Leusden, werkt in ’s-Hertogenbosch / Willem-II
Fabriek
 
In aanvang werkte zij figuratief, maar in de jaren ’90 vond
ze aan de kust van Cornwall (Engeland) de weg naar
abstractie. De vreugde die de kracht van
vereenvoudiging haar gaf bleek een omwenteling in haar
leven. Haar schilderijen ontstaan in streken en lijnen –
drogen - en weer over die verflagen heen. Een vaak lang
proces dat – als het lukt - geleidelijk een associatie
ontvouwt.
 
Het werk op papier moet – als het lukt - in een paar lijnen
de essentie van wat haar voor ogen staat weergeven.
Dat vraagt veel papier, een grote prullenbak en een
scherpe blik.
En: wachten tot dat ene blad eruit springt…
 
Werk in bezit van museale-, bedrijfs- en particuliere
collecties.
Lid van het Grafiekplatform VOG
Meer informatie: www.willemijnvandorp.com
 
De expositie
Vanaf zondag 12 december 2021 tot en met zondag 31
januari 2022 is de expositie ‘Far from the Maddening
Crowd’ met schilderijen van Willemijn van Dorp te zien in
de Grote Kerk.
De expositie is – met inachtneming van de Corona-
maatregelen - te bezichtigen tijdens Open Kerkdagen op
woensdagmiddagen en zaterdagmiddagen.
De kunstenaar is persoonlijk aanwezig op de volgende
data: woensdag 15 en 29 december 2021 en woensdag
5 en 19 januari 2022

Winter - Oils on canvas - 100 x 90 cm - 2019

Data Open Kerk Winter 2021-2022
 
Wij streven ernaar onze deuren elke woensdag- en
zaterdagmiddag te openen van 13.00 tot 16.00 uur,  met
inachtneming van de geldende coronamaatregelen.
 
December: woensdag 15 december, zaterdag 18
december, woensdag 22 december, woensdag 29
december.
Januari: woensdag 5 januari, zaterdag 8 januari,
woensdag 12 januari, zaterdag 15 januari, woensdag 19
januari, zaterdag 22 januari en woensdag 26 januari.
 
Zie voor de actuele data de agenda op de website
www.pgdenbosch.nl
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Terugblik op Actie
Vakantietas
 
Met veel enthousiasme hebben we in dit jaar als College
van Diakenen voor de derde keer meegedaan met de
Actie Vakantietas.
Deze actie is een initiatief van Kerk in Actie en is gericht
op kinderen van de basisschoolleeftijd uit financieel
kwetsbare gezinnen. Ze kunnen meestal niet op vakantie.
Een rugzakje met speelgoed, spelletjes, een
vakantieboek en waardebonnen voor een ijsje en een
frietje kan desondanks een vakantiegevoel geven. Dit
keer zijn 175 kinderen blij gemaakt in de week voordat
hun schoolvakantie begon.
 
Om zoiets te organiseren en te bekostigen is
samenwerking met, en ondersteuning van anderen
nodig. Wie zijn die anderen?
 
Allereerst de Quiet Community Den Bosch * een
organisatie, waarin members en sponsors samenwerken.
Zij zet zich in voor mensen die het financieel moeilijk
hebben. De coördinatoren Tessa van Berkel en Angelina
Hoedemakers hebben in hun bestand van members
gezocht naar kinderen die voor een rugzakje in
aanmerking zouden komen. En nadat de rugzakjes
ingepakt waren zorgden ze voor de uitdeling ervan in
Huis73, het gebouw waarin Quiet gevestigd is. Een
logistiek uitdagende klus, die elke keer weer slaagt.
En dan moet deze actie bekostigd worden en dat kan
niet zonder donaties van anderen. We zijn u, gemeente
leden van de Grote Kerk en anderen heel erg dankbaar
voor de giften.
Daarnaast ook het Frans van Udenfonds, een fonds
gericht op hulp aan jongeren, die al voor het derde jaar
de actie financieel sponsort.
Tenslotte vult het College van Diakenen de overige
onkosten aan.
 
Dit jaar kochten we fairtrade katoenen tasjes, die erg in
smaak vielen vanwege hun multifunctionaliteit.
Voor de inhoud gingen een aantal diakenen op zoek in
lokale winkels. De eigenaars zijn elk jaar weer enthousiast
over de actie, werken goed mee en geven korting. De
waardebonnen waren dit jaar prachtig verpakt.
 
Alle spullen worden in dozen aangeleverd en moeten in
de tasjes terecht komen en vervolgens vervoerd worden.
Met een team van ongeveer 10 vrijwilligers lukt deze klus
ook nu weer. Hanneke Bosch, van het Kerkelijk Bureau,
maakt het af door een leuke wenskaart te maken die we
aan de tas kunnen hechten. 
 
Reacties: bij de evaluatie met Tessa en Angelina hoorden

we dat de kinderen en hun ouders allen heel verrast en
blij waren met de rugzakjes. De waardebonnen voor een
ijsje met twee bolletjes werden soms al direct genuttigd
en sommige kinderen scheurden hun bonnetje
doormidden zodat ze twee keer van een ijsje met één
bolletje konden genieten. Slim!
 
Nogmaals, hartelijk dank sponsors en vrijwilligers!
In 2022 gaan we weer iets organiseren, we houden u op
de hoogte.
Het College van Diakenen
 
 
*Op 5 oktober 2021 is de derde editie van de Quiet 500
verschenen. In deze uitgave een mix van bekende en
onbekende Nederlanders met inspirerende verhalen over
wat armoede met iemand doet. De vooroordelen,
corona-armen en ervaringen. Columns, de top500 lijst en
prachtige beeldrapportages. En uiteraard ook weer de
prikkelende advertenties. Schurend, zonder wijzend
vingertje. Licht op stille armoede. Verkrijgbaar in
boekwinkels voor €10 of via www.quiet500.nl
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Een waarden-volle
opleiding, hoop voor
de toekomst!
 
De Vrije Universiteit heeft een Waardenkompas. Dat geeft
aan welke route de universiteit wil kiezen naar een
menselijker wereld. Waarden als Rechtvaardigheid,
Verantwoordelijkheid, Betrouwbaarheid, Dienstbaarheid.
Daarmee worden jonge mensen opgeleid om mee te
bouwen aan een rechtvaardige, gezonde, duurzame
samenleving. Binnen een sfeer die zich voeden laat uit
oude bronnen: de Bijbel van Joden en Christenen en de
Koran, waarin deze resoneert. Ook Humanistische
tradities spelen hun rol, want de VU is een open,
oecumenische en interreligieuze universiteit geworden.
 
De VU is gesticht en wordt nog altijd gedragen door een
Vereniging. De leden waren en zijn betrokken mensen,
die zo’n universiteit willen steunen. Ze hoeven er zelf niet
gestudeerd te hebben, maar willen bijdragen aan Hoop
voor de Toekomst. Deze vereniging heeft een fonds
waaruit een diversiteit aan projecten wordt gesponsord,
met een totaal van maar liefst 1 miljoen euro. Goede
doelen die werken aan een breed scala van menselijk en
dierlijk en planetair welzijn. De Wetenschap wordt daarbij
uitgedaagd door concrete maatschappelijke thema’s.
Het houdt de universiteit met de beide benen op de
grond en betrokken bij de actualiteit.
 
Iedereen kan al lid worden voor €10,- per jaar. De
vereniging bepaalt mede wie er de beide Stichtingen
bestuurt: de Stichting VUmc en de Stichting VU. Ze
benoemt mede leden van de Raden van Toezicht en
andere benoemingen. Het is niet zomaar een
Vriendenstichting, maar heeft invloed op de dagelijkse
gang van zaken.
 
Voor mij is zo’n universiteit een teken van hoop. Denkend
dat je jonge mensen aflevert die hun talenten willen
inzetten voor het recht, de kerk, de fysieke en mentale
gezondheid, de natuur, de leiding van bedrijven,
organisaties en overheid. Graag lever ik mijn bescheiden
bijdrage hieraan.
 
Voor reacties en informatie: petervanhelden87@gmail.
com
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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: 23 maart 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

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.

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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’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.
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ls d Knng kmt, dt
nmnd mr kwd 
Jesaja 11: 1 - 10 en Lucas 2 : 25 - 32
 
'Wat hoor ik, Levi' zegt opa. 'Heb jij leren lezen? Dat is
geweldig. 'Laat  me maar eens horen.' Opa pakt de
boekrol. Het is zijn kostbaarste bezit. Een echte
handgeschreven rol met de woorden van de profeet
Jesaja. Levi heeft er al vaak naar gekeken, maar hij heeft
hem nog nooit mogen aanraken. Opa legt de boekrol op
tafel en rolt hem een stukje uit. 'Begin hier maar,' zegt hij.
Levi komt naast opa staan. Met zijn vinger gaat hij over
het papier, heel voorzichtig, van rechts naar links, zoals hij
in de synagoge geleerd heeft. Hij tuurt naar de letters.
 
ls d knng kmt, zl r vrd zn.
 
Het is net geheimtaal. Een puzzel. Maar Levi houdt van
puzzelen. 'Als de koning komt, zal er vrede zijn,' leest hij
langzaam.
 
n wlf splt mt n lmmtj,
n n pntr lgt nst n bkj.
 
Levi knijpt zijn ogen tot spleetjes. 'Een wolf speelt met een
lammetje, en een panter ligt naast een - een beekje?'
'Een bokje,'zegt opa. 'Ga verder.'
 
ls d knng kmt, dt nmnd mr kwd. Gn mns dt kwd p d hlg
brg vn d Hr.
 
'Als die koning komt, doet niemand meer kwaad, geen
mens doet kwaad op de heilige berg van de Heer.'Levi
kijkt op. 'Opa - waar gaat dit over? Die koning, dat is toch

zeker niet...' Levi kijkt naar de deur. Hij durft het haast niet
te zeggen. Stel je voor dat iemand hoort dat hij iets
onaardigs over koning Herodes zegt. Dat is heel
gevaarlijk. Koning Herodes is erg streng: als de bakker het
brood zou laten aanbranden, zou hij hem al doden! Opa
glimlacht. 'Nee, dit gaat niet over Herodes. Jesaja heeft
het over een koning die rechtvaardig is. Een koning die
vrede zal brengen.' 'Koning David?' vraagt Levi. 'Nee,
'zegt opa. Hij duwt zichzelf overeind en pakt zijn stok. 'Niet
koning David. Kom mee, we moeten weg.' 'Waar moeten
we heen?' vraagt Levi verbaasd. 'Naar de tempel,' zegt
opa. 'Snel.' En hij gaat voor Levi uit, de smalle straatjes
van Jeruzalem door. Het is druk bij de tempel. Er zijn
marktkraampjes waar je duiven kunt kopen of geld kunt
wisselen. Achter een houten hek staan geiten en koeien.
Het stinkt hier naar mest en naar rook, naar bloed en
naar verbrand vlees. Opa kijkt rond. En dan loopt hij op
twee mensen af, een man en een jonge vrouw die bij het
duivenkraampje staan. De vrouw heeft een baby in haar
armen, de man heeft net twee duiven gekocht. 'Mag ik?'
zegt opa tegen de vrouw. Ze knikt , en heel voorzichtig
pakt hij de baby van haar over en wiegt hem in zijn
armen. Zijn gezicht straalt van blijdschap. 'Levi,' zegt hij.
'Dit is het moment waar ik mijn hele leven op gewacht
heb. Deze baby is de koning over wie je zonet las. Dit
jongetje gaat alle mensen op aarde vrede geven.' 'Wat!?'
zegt Levi. 'Dank u , Heer!' zegt opa. Hij kijkt naar de lucht.
'Dank u dat u mij de redder hebt laten zien. Nu kan ik
rustig sterven.'
Bron: Alef  {2017}
 

Twee duiven
De man en de vrouw met de baby kopen twee duiven bij
het duivenkraampje. Dat doen ze omdat in de wet van
Mozes staat dat mensen veertig dagen na de geboorte
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van een zoon een offer moeten brengen. Ze moeten een
ram van een jaar oud en een jonge duif offeren. Maar als
ze dat niet kunnen betalen, mogen twee tortelduiven of
twee gewone duiven ook.
 

Om over na te denken
Wie is het babietje dat Levi en zijn opa bij de tempel zien?
Wat vind je daarvan?
 

Om te weten
Hebreeuws
Levi heeft Hebreeuws leren lezen. Dat is de taal van het
Oude Testament. Je leest het van rechts naar links. En die
taal heeft alleen medeklinkers. Er is dus wel een k of een
v, maar geen a of e. Die zijn er later met puntjes en
streepjes boven en onder de letters bijgeschreven.
 

Vrolijke glitters
De opa van Levi is heel blij als hij ontdekt dat de beloofde
koning geboren is. Maak je eigen kerstbol waarin je dat
laat zien.
Je hebt nodig:
* een glazen potje, bv van groenten of appelmoes *
water * glycerine { te koop bij de drogist} * glitters * lijm
{waterproof} * een poppetje { bijvoorbeeld van
playmobiel, of maak er zelf eentje van fimoklei}
Hoe maak je de kerstbol?
1. Laat zien dat opa heel blij is. Doe bijvoorbeeld de
armen van het poppetje in de lucht, of maak een grote
lach op zijn gezicht. Lijm hem daarna vast op de
onderkant van het deksel. Zorg dat alles goed droog blijft.
Het werkt het beste als je dit een dag laat drogen...
2. Vul de lege pot met water. Je moet ongeveer 1,5
centimeter ruimte overhouden.
3. Voeg nu 2 - 3 eetlepels glycerine toe aan het water.
Dat maakt het water dikker. Dus hoe meer glycerine je
gebruikt, hoe langzamer de glitters later zullen zakken.
Maar als je te veel gebruikt, gebeurt er niets.
4. Doe ook ongeveer twee eetlepels glitters in het potje.
5. Doe nu ook lijm aan de binnenkant van de randen van
het deksel. Dit moet genoeg lijm zijn, dus vraag misschien

even aan een van je ouders of ze willen meekijken.
6. Doe het deksel dan op het potje en draai het
voorzichtig dicht. Haal de lijm weg die aan de buitenkant
van het potje zit.
7. Wacht tot de lijm droog is en keer je kerstbol om. Als je
schudt, dwarrelen de glitters naar beneden!
 

Puzzeltaal
Houd jij net als Levi van puzzelen? Ontcijfer dan wat hier
staat en ontdek hoe zijn opa heet en waarom hij weet
dat hij opeens snel naar de tempel moet!
D..  h..l.g.  G..st  st..rd.  S.m..n  n..r  d. t.mp.l.
p htzlfd mmnt kwmn k Jzf n Mr nr d tmpl. Z brchtn Jzs drhn
m lls t dn wt vrplcht ws vlgns d wt.
Je kunt spieken in Lucas 2 : 27!


