
Toen ik daar naar binnen ging en het gebouw bekeek, vroeg 
ik of het gebouw te huur was. “Ja” zei een mevrouw die de 
beheerder bleek te zijn; “Voor 25 gulden per dagdeel ver-
huren wij Het”. We maakten een afspraak om de zondag 
daarop het gebouw te gaan huren. Ik kreeg een sleutel mee 
met een brief wat de mogelijkheden waren en plichten voor 
de verhuur. Zondag daarop was er een kerkdienst in het 
Ujes Hofke. Een oude boerderij, die gebruikt kan worden 
met stoelen tafels, een keuken enz. Ook een mogelijkheid 
voor kinderopvang en zondagschool. Het geheel prima ge-
schikt voor een beginnende evangelisatiepost. Een toege-
rust gebouw.

De Heere Jezus wilde ook een onderkomen voor het vieren 
van het Paasfeest met zijn discipelen. Hij stuurt Petrus en Jo-
hannes op weg, dan lezen we; Lukas 22 vs. 10  “En Jezus zei tot 
hen: Ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens 
ontmoeten, dragende een kruik water; volgt hem in het huis, daar 
hij ingaat. 11  En gij zult zeggen tot den huisvader van dat huis: 
De Meester zegt u: Waar is de eetzaal, daar Ik het pascha met 
Mijn discipelen eten zal? 12  En hij zal u een grote toegeruste op-
perzaal wijzen, bereidt het aldaar. 13  En zij, heengaande, vonden 
het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.

Op de eerste zondag kwamen er 6 mensen naar de dienst. 
Dankbaar voor de zorg en de leiding van God dat er zo spoe-
dig een gebouw beschikbaar was, dankten wij de Heere.
Alle jaren mogen wij  “de Stichting Het Levende Woord” 
gebruik maken van het Ujes Hofke.
Inmiddels is de huurprijs wel verhoogd maar wij maken er nog 
dankbaar gebruik van.

Woensdagavond Bijbelstudie
De Bijbelstudies op de woensdagavonden worden goed be-
zocht.  Het zijn altijd goede ontmoetingen samen rond de 
Bijbel. Het boek Handelingen hebben we in z’n geheel be-
handeld. Zo pas zijn we gestart met de Romeinen brief. Voor 
velen best moeilijk maar een
heel belangrijk gedeelte van de Bijbel. Waarvan we veel kun-
nen leren. Zijn er die eens een Bijbelstudie mee willen maken 
in Uden? U bent van harte welkom.

Het gebouw
Het gebouw leent zich ongeveer voor honderd mensen. Na 
al die jaren wordt de kerkdienst meer bezocht. Wij vertrou-
wen op de verhoring van het gebed dat voor Uden gebeden 
wordt. De diaconale zorg; Brood uitdelen (we worden de 
voedselbank genoemd) en ander voedsel producten of � nan-
ciële hulp, waarbij we evangeliseren, maakt mensen nieuws-
gierig. Wij zeggen daar vaak, “zondag is er in het Ujes Hofke 
het Manna uit de hemel”. Verschillende zijn daarop naar de 
kerk gekomen om het Levende Woord te horen. Het Ujes 
hofke is te klein aan het worden om met allen samen te ko-
men. We moeten aan een grotere locatie denken. 
Vrienden, wij zijn dankbaar voor Gods genadige leiding. We 
zijn allemaal onderweg naar ons eeuwig huis. Het belangrijk-
ste is een huis bij God te hebben. Daar is plaats genoeg. 
Paulus zegt 2 korinthe 5 vs. 1; “Want wij weten, dat, zo ons 
aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw 
van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeu-
wig in de hemelen”. 
Allen hartelijke groet en Gods rijke zegen toe gebeden 

P. Polsil, Evangelist
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Vrienden, in 1998, zaterdag nadat ik uitgezonden was als evangelist voor Brabant, liep ik op de straat 
zonder onderkomen of kerkgebouw door Uden. Evangeliseren in een voor mij vrij onbekende omgeving 
was niet eenvoudig. Aan de Kennedylaan aangekomen zag ik een gebouw het Ujes Hofke. Er was daar 
op zaterdagmiddag een rommelmarkt /verkoping. 



Het verhaal begon met een interviewer die meer wilde weten 
over de inwoners van Betlehem. Ze vroeg toestemming aan de 
burgemeester of ze met bewoners mocht praten. Zo kwam ze 
eerst bij de serveerster in de herberg die Jozef en Maria moest 
wegsturen omdat de herberg vol was. Die nacht is Jezus geboren 
en daar vertelde ze over! Jezus, de Zoon van God, onze Redder, 
onze Koning! Daarna was de herder aan de beurt.  Die vertelde 
over de engel die zei dat Jezus is geboren in de stal en dat ze  
iedereen  moesten vertellen over dit grote wonder. 

Toen waren de wijzen aan de beurt. Zij vertelden over de ster 
die hun de weg wees naar Bethlehem om de nieuwe Koning te 
aanbidden.  Daarna werd nog een juf van de kinderbijbelclub geïnterviewd 

en als laatste Hannah, een trouwe bezoekster van de club, zodat 
zij ook uit kon leggen waarom het zo � jn is op de clubmiddagen 
en wat ze daar leert over de Bijbel.

De kinderen werden betrokken bij het toneelstuk door op be-
paalde momenten : OH NEE! En: WOW! te roepen wanneer 
dat gepast was in het verhaal. De vertelster hield die bordjes 
omhoog.

De kinderen hebben goed geluisterd en de opkomst was groot! 
Maar liefst 23 kinderen! De woensdag ervoor hebben we de 
uitnodigingen persoonlijk bij de kinderen aan de deur  afgegeven 
met wat lekkers  erbij.

Na het toneelstuk hebben we met z’n allen het lied: Jezus is ge-
boren gezongen en na een korte pauze hebben we de groep 
verdeeld in 2-en. 1 Groep ging kerststukjes maken en de andere 
groep ging aan het koken. Soep, koude schotel met stokbrood en 
ijs als toetje. Iedereen heeft zitten smullen!

Na het eten hebben de 3 vrijwilligers (Joke, Lilly en Dinie) en 
de beheerder een kof� e-momentje presentje gekregen en de 
kinderen een kerst-cd.

We mogen terugkijken op een gezegende middag! Het was ook 
erg � jn om bijna met het hele team deze middag voor te berei-
den en samen te doen!

Tim en Sandra

MEDITATIE

FINANCIEN

Exodus 15 vs. 21  Toen antwoordde Mirjam hen: Zingt den HEE-
RE; want Hij is hogelijk verheven! Hij heeft het paard met zijn ruiter 
in de zee gestort! 22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen 
van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in de woestijn Sur, en 
zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. 23  
Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara 
niet drinken, want het was bitter; daarom werd de naam genoemd 
Mara. 24  Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: 
Wat zullen wij drinken? 25  Hij dan riep tot den HEERE; en de 
HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; toen werd 
het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en 
aldaar verzocht Hij hen.

Geweldig de Heere lof te zingen in overwinningstijd over de 
vijanden.  Zo roept het eerste gedeelte van Exodus 15 ons toe; 
“1 Toen zong Mozes en de kinderen Israëls den HEERE dit lied, en 
spraken, zeggende: Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk 
verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. 
2  De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil 
geweest; deze is mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning 
maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem verheffen! 3  De 
HEERE is een krijgsman; HEERE is Zijn Naam!” Ook Mirjam riep 
het volk op; “21  Toen antwoordde Mirjam hen: Zingt den HEERE; 
want Hij is hogelijk verheven! Hij heeft het paard met zijn ruiter in 
de zee gestort!”.

Maar hierna…!! Geen water of bitter water. De roep: “wat 
zullen wij drinken” komt tot Mozes en tot God. Bitterheid het 

is er en komt in ieders leven voor. Bitter verdriet in rouw, bitter 
verdriet van ziekten, bitter verdriet van verlatenheid, bitter-
heid in onze zonden. We zijn dan snel geneigd een ander ja 
zelfs God ter verantwoording te roepen. Zelfs te mopperen, 
de vuist op te heffen tegen God. Na zo’n grote verlossing en 
vrolijke lo� iederen ter eer van de Heere, is er plots die bitter-
heid. Zing je dan nog?

Bitter kan het leven soms zijn. Hoe moeten wij met onze bit-
terheid omgaan?  Mozes riep tot de Heere en de Heere wees 
hem een hout, dat wierp Mozes in het bittere water. En? Het 
water werd zoet!! De Heere wijst, onderwijst, leert dus, tea-
ching,  een hout!!
En wij met onze bittere en verdrietige ervaringen? De Heere 
wijst ons en onderwijst ons een hout.  Het kruis. Het ziet op 
het bittere lijden en sterven van Onze Heere Jezus Christus. 
Alle bitterheid, gelovend ziende op het kruis zal dan verande-
ren. Jezus zegt; “Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht”. 

Zing je mee?
 Van dat ruwhouten kruis 
 met het bloed van Gods Zoon
 straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
 vol van schoonheid en pracht,
 vol van reddende kracht
 voor een ieder die in Hem gelooft.      

Evangelist Piet Pols

Totaal giften 
4e kwartaal 
 23373,04

Overzicht 4e kwartaal

Giften particulieren/bedrijven
1 x  1,75   1,75 
6x  2,50   15,00 
3x  3,00   9,00 
2x  4,00   8,00 
22x  5,00   110,00 
3x  6,00   18,00 
1x  7,00   7,00 
7x  7,50  52,50 
95x  10,00   950,00 
1x  10,50   10,50
3x  12,00   36,00 
1x  12,50   12,50 
2x  13,00   26,00 
29x  15,00   435,00 
48x  20,00   960,00 
53x  25,00   1.325,00 
6x  30,00   180,00 
1x  35,00   35,00 

4x  40,00 160,00
24x  50,00   1.200,00 
1x  75,00   75,00 
8x  100,00   800,00
4x  125,00   500,00 
2x  150,00   300,00 
3x  200,00   600,00 
3x  250,00   750,00 
1x  350,00   350,00 
6x  500,00   3.000,00 
3x  1.000,00   3.000,00 
3x  1.000,00   3.000,00 
1x  2.300,00   2.300,00 
  
   17.226,25 
 

Giften instanties
Ned. Herv. Gem., CVK  200,00 
Ned. Herv. Gem. WBA Diaconie  500,00 
Ned. Herv. Gem.  65,00 
Ned. Herv. Gem.   150,00 
Ned. Herv. Gem. Diaconie  150,00 
Ned. Herv. Gem. Gameren  250,00 
Ned. Herv. Gem. Eemnes  1800,00 
Ned. Herv. Gem.Kesteren 500,00
Ned. Herv. Gem. Ouderkerk a/d Ijssel 576,79 
Ned. Herv. Gem. Rouveen 250,00
Ned. Herv. Gem. Tholen, diaconie  95,00 
Ned. Herv. Gem. Zegveld 200,00
Herst. Herv. Gem. Leerbroek  360,00
Herst. Herv. Gem. Schoonrewoerd  150,00 
Herst. Herv. Gem. Vriezenveen  400,00 
Herst. Herv. Gem. Waddinxveen, diaconie  50,00 
Chr. Ger. Kerk Rotterdam Kralingen  150,00 
Stichting Rentmeester  300,00 
  
   6.146,79 

Collecte Uden/Veghel 838,78
 

Dank aan God, Die ons de middelen gaf om ons werk te doen. Ook allen 
die ons steunden zijn we dankbaar! We hopen op uw blijvend meeleven. 
Financieel gezien zijn het moeilijke tijden! 

KINDERBIJBELCLUB 

“Zij vertelden over de ster 
die hun de weg wees naar 
Bethlehem om de nieuwe 
Koning te aanbidden.  ”
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We hebben een geweldige middag achter de rug!  De middag begon met het opbouwen van het decor voor het 
toneelstuk: de stadspoort van Betlehem, de herberg, het veld van de herder met schapen en de sterrenhemel 
van de wijzen.



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van 

het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief 

verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzi-

gingen, kunt u schrijven naar : P. van de Minkelis, 

Wipmolen 28, 2957 JD Nieuw-Lekkerland, 

Tel. 0184-632178, e-mail: p.minkelis@kpnplanet.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening 
NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting
Het Levende Woord, Waddinxveen 

Stichting Het Levende Woord is een ANBI er-

kende stichting. 

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

- Adr. de Groot, voorzitter

 Elzenweg 4, 2957 LC Nieuw-Lekkerland,

 T 0184-683329 E adrdegroot@kliksafe.nl

- Vacature secretaris

-  C.W. Slinger, penningmeester

 Onderweg 25, 2742 LA Waddinxveen,

 T 06-53377818 E cw.slinger@planet.nl

 J. Roodenburg, 2e penningmeester

-  P. Pols, evangelist

 Van Ostadelaan 35, 2923 AJ Krimpen a/d IJssel,

 Tel.: 0180-510143 b.g.g. 06-10715814

 E evangelistpols@gmail.com

-  P. van de Minkelis, bestuurslid

 Wipmolen 28, 2957 JD Nieuw-Lekkerland

 T 0184-632178 E p.minkelis@kpnplanet.nl

Comité van aanbeveling:

- Evang. W.A. den Hertog, Dirksland

- Ds. M. van Kooten, Elspeet

- Ds. C. Stelwagen, Damwoude

- Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen

- Ds. K. Veldman, Springford Canada

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisa-

tiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de 

hierop gegronde Gereformeerde belijdenis-

geschriften: de Drie Formulieren van Enigheid 

(Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de 

Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad 

dient.

Alweer 11 jaar lang houden we kinderbijbelclub, waarvan de eer-
ste 6 jaar in Rosmalen en nu al weer 5 jaar in Den Bosch. 
De samenstelling van de kinderen die komen is in de afgelopen 
jaren wel gewijzigd. In Rosmalen begonnen we met alleen kinde-
ren van uitgeprocedeerde asielzoekers. Toen we eenmaal in Den 
Bosch begonnen hadden alle kinderen een status en langzamer-
hand kwamen er ook vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt 
mee. Om verschillende redenen –verhuizingen, Koranles, geen 
interesse- zijn deze buurtkinderen allemaal weer gestopt.
Inmiddels hebben we nog 2 gezinnen met kinderen, die we nog 
kennen vanuit Rosmalen. Alle anderen kennen elkaar… van de 
kerk. De vader van één van de kinderen is voorganger in een 
gemeente, die in de Helftheuvel op zondag bij elkaar komt. Hun 
dienst wordt in het Engels gehouden, aldus de kinderen, en het is 
iets met ‘Pentecostal’ (= Pinksteren)
We zijn dankbaar, dat we ook aan hen het Evangelie mogen 
doorgeven, al vragen we ons wel eens af, hoe nuttig dat dit is, 
omdat deze kinderen, op één gezin na, allemaal naar de kerk gaan. 
Toch willen we niet tegen deze kinderen zeggen, dat we ermee 
gaan stoppen. Als we hun gezichten voor ons zien en de aan-
dacht, die er is, tijdens de vertellingen, dan durven en willen we 
hier geen punt achter zetten. 
Zien onderstaand verslag van de laatste clubmiddag:
We hebben het gehad over ‘blij zijn’. Waar wordt je blij van? Van 
een groot huis, van lekker eten 
(De McDonald’s, aldus Brenda…), van cadeautjes, een nieuwe 
mobiel. 

Maar… als je dat een maand hebt, ben je er dan nog net zo blij 
mee? Nee, de meesten dachten van niet. (alhoewel Brenda bij de 
McDonald’s twijfelde…)
Waar wordt je wel altijd blij van? 
Daarna heb ik het verhaal verteld van de Samaritaanse vrouw. 
Waarbij Jezus haar iets wilde geven: levend water, waar je altijd 
blij van werd. De vrouw zou immers nooit meer dorst hebben. 
De kinderen hebben aandachtig naar het verhaal geluisterd, dat 
bleek ook wel bij de quiz, ze wisten de op alle vragen het ant-
woord.
Na gedronken te hebben zijn we gaan knutselen/spelletjes doen. 
De tieners mochten een label maken, wat gelamineerd kon wor-
den, mits het niet te dik was, wat ze met enthousiasme gedaan 
hebben. Quincy deed ook mee met de tieners en vond het knut-
selen ook leuk, alhoewel hij de materialen wel wat meisjesachtig 
vond… 
De kleine kinderen hebben spelletjes gedaan. Met een rietje, klei-
ne visjes  vast op het rietje zuigen en zo in een plastic bekertje 
doen. Dat was nog best moeilijk voor de hele kleintjes. Daarna 
hebben ze ook  met groot plezier roodkapje en nog andere spel-
letjes gedaan. 
Het was weer een mooie middag! Wij hebben genoten en ik 
denk de kinderen ook. 
Wij vragen u om te blijven bidden om openingen in kinderharten 
in Den Bosch!

Herbert Stam, KBC Den Bosch

KINDERBIJBELCLUB 


