
De eerste Kerkdienst in de sportzaal,
Het Schriftgedeelte wat we behandelden was uit Jesaja 40 
. 28  Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige 
God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch 
moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn ver-
stand. 29  Hij geeft den moede kracht, en Hij vermenigvuldigt 
de sterkte dien, die geen krachten heeft. 30  De jongen zullen 
moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk 
vallen; 31  Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht 
vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; 
zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en 
niet mat worden.

De woorden uit vers 31 hebben wel in het bijzonder no-
dig; “De Heere te verwachten”. Het is de Heere die zo 
goed gezorgd heeft voor de evangelisatiepost Uden, met 
het doel mensen tot geloof en bekering te roepen. We ont-
vingen van vrienden de mogelijkheid om alles wat nodig is 
voor een Kerkdienst aan te schaffen. We zien daar de hand 
van onze Koning en Heiland in.

Aanwezig waren het bestuur van de St. Het Le-
vende Woord en een afvaardiging van het Werelddiaco-
naat. De vele buitenlandse mensen in de dienst trof hen. 
Een van hen, die de nood en vervolgingen van haar land 
noemde, vroeg om het lied  “Geef vrede Heer geef vrede, 
de wereld wacht zo lang’’ te mogen zingen. Toen beseften 
wij opnieuw, de nood en de verdrukking van de christenen 
world wide. We zongen het lied  als een gebed tot God om 
genade voor de kinderen van God die vervolgd worden. 

Wij dan in alle rust in een nieuw gebouw samengekomen, 
schamen ons dan bijna. Wat weten wij van vervolging? Maar 
de tijden gaan snel en ook verdrukking is aanstaande zegt 
Paulus.
Wij mogen het evangelie nog prediken voor verloren men-
sen, dat hun enige hoop is op Jezus Christus onze Heere.

We danken het bestuur voor de goede zorgen en de 
vele vrienden die het werk in Brabant een goed hart toe 
dragen. Dit mogen wij zien en doorgeven; “de Heere werkt 
in Uden al is het een donkere en afgodische plaats. Hij zal 
ze roepen van het einde van de aarde om Zijn Naam groot 
te gaan maken”. Doet u ook mee? Gods rijke zegen toe-
gewenst.

P. Pols, Evangelist

Het nieuwe adres; Bosveld 118 Uden welkom.
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Vrienden, op 28 juni jongstleden is de evangelisatiepost Uden verhuisd naar de school de Springplank. 
Het was nodig, de nieuwe locatie, want plotseling werd de huur opgezegd. Binnen een paar maanden 
moesten we weg uit het Ujes Hofke. We hebben daar altijd met vrede en dankbaarheid Bijbelstudies en 
Kerkdiensten mogen houden. Je raakt er na al die jaren ook een beetje aan gehecht. Opeens is het nu 
Bijbelstudie in een school en Kerkdienst in de sportzaal.
De zaal geeft ruimte voor 200 mensen, we mogen dus nog meer mensen verwachten.

1 Geef vrede Heer, geef vrede     4  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 De wereld wil slechts strijd bekeer ons felle hart. 
 Al wordt het recht beleden Deel ons uw liefde mede, 
 De sterkste wint het pleit die onze boosheid tart, 
 Het onrecht heerst op aarde die onze mond leert spreken 
 De leugen triomfeert en onze handen leidt. 
 Ontluistert elke waarde Maak ons een levend teken: 
 O red ons Sterke Heer ! Uw vrede wint de strijd!  



MEDITATIE

FINANCIEN

Pinksteren is het feest van de vervulling. Bij herhaling ko-
men we het woord ‘vervullen’ tegen in dit hoofdstuk. De 
dag van het Pinksterfeest werd vervuld; het huis waar 
de discipelen bijeen waren, werd vervuld en tenslotte 
werden ook zijzelf vervuld met de Heilige Geest. Wat 
betekent dat nu precies? Het woord kan ons misschien 
op een dwaalspoor brengen. Bij vervullen denken we al 
gauw aan het volgieten van iets. Zoals je een glas hele-
maal tot de rand kunt laten vollopen met water. Zou het 
zo ook zijn met de Heilige Geest? Toch niet! In de Bijbel 
heeft vervullen te maken met: door iets beheerst wor-
den, je er helemaal door laten leiden. In ons dagelijkse 
spraakgebruik kennen wij dat trouwens ook wel. Een kind 
kan zo in de weer zijn met de komende verjaardag, dat 
het nergens anders meer aan denkt of over praat. Het is 
er helemaal vol van, zeggen we dan.
Wie vervuld raakt van de Geest van Pinksteren, wordt 
door die Geest ook totaal in beslag genomen. Ons hele 
doen en laten, ons denken en spreken wordt er door 
gestempeld.
Het spreekt overigens niet vanzelf, dat het zo is in ons 

leven. Laten we eerlijk zijn. Van huis uit zijn we vol van 
heel andere dingen. Paulus waarschuwt ergens dat we 
niet vervuld mogen zijn van sterke drank (Ef. 5:18). Die 
vermaning is nog altijd actueel. Hoewel het ook iets an-
ders kan zijn, wat ons beheerst. Zo gemakkelijk draait 
alles om het hebben van mooie dingen en het genieten 
van onze liefhebberijen. Vroeg of laat zullen we evenwel 
ontdekken dat al die zaken zeepbellen waren, die uit el-
kaar spatten. Je houdt er niets aan over. Geen houvast, 
geen grond onder de voeten. We hebben de vervulling 
met de Heilige Geest nodig.
Eenmaal is die Geest uitgestort op de gemeente van 
Christus. Dat was het unieke en onherhaalbare gebeuren 
van Pinksteren. Maar nog altijd wil de Heilige Geest zijn 
intrek nemen in mensenharten en mensenlevens. Weet 
u wanneer? Waar ootmoedig gebeden wordt: “O Heilige 
Geest, kom tot Uw heerschappij. Schenk een herleving 
en begin bij mij”.

Bron: 
Drs. M. van Campen

Totaal giften 
t/m mei 2015
 20.323,89 

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest...
Handelingen 2:4

VERVULLING MET DE GEEST

Overzicht t/m mei 2015

Giften particulieren/bedrijven
4x  2,50   10,00 
2x  3,00   6,00 
16x  5,00   80,00 
2x  6,00   12,00 
1x  7,00   7,00 
4x  7,50   30,00 
43x  10,00   430,00 
2x  11,00   22,00 
6x  12,00   72,00 
2x  12,50   25,00 
17x  15,00   255,00 
12x  20,00   240,00 
25x  25,00   625,00 
2x  30,00   60,00 
15x  50,00   750,00 
4x  75,00   300,00 
1x  80,00   80,00 
9x  100,00   900,00 

5x  125,00   625,00 
4x  150,00   600,00 
3x  250,00   750,00 
2x  1.000,00   2.000,00
   
   7.879,00 
 

Giften instanties
Ned. Herv. Gem. , diaconie  133,10 
Ned. Herv. Gemeente, diaconie  350,00 
Ned. Herv. Gemeente, diaconie  854,87 
Ned. Herv. Gemeente, diaconie  100,00 
Ned. Herv. Gem. WBA, diaconie  418,84 
Ned. Herv. Gem. Hedel  634,00 
Ned. Herv. Gem. Hoevelaken, 
Stoutenburg, Achterveld  751,48 
Ned. Herv. Gem. Maranatha, spreekbeurt  214,92 
Ned. Herv. Gem. Nieuw-Lekkerland, diaconie  518,50 
Ned. Herv. Gem. Oosterwolde  250,00 
Ned. Herv. Gem. Papendrecht, SKG  169,18 
Ned. Herv. Gem. Sirjansland  150,00 
Erven H. Pols  5.000,00 
Stichting Schoemantel  2.000,00 
Stichting Rentmeester   900,00 
 
    12.444,89 
  
Collecte Uden/Veghel  560,00 

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! 

JEZUS IN DE STORM

Deze keer geven we u een impressie van een clubmiddag door middel van wat foto’s. Vóór de pauze is het verhaal verteld van de 
Heere Jezus die aan de discipelen verschijnt op het meer van Galilea. Wat schrikken de discipelen! Ze denken dat er een spook aan-
komt! Na de pauze wordt het verhaal verwerkt door het maken van een schilderijtje. Hieronder het resultaat:

Dankpunten:
• De middagen worden nog steeds bezocht door een vaste kern kinderen
• Tijdens de verhalen is er vaak veel aandacht
• De kinderen weten meestal heel wat terug te vertellen

Gebedspunten:
• Doorwerking van de Heilige Geest in het leven van deze kinderen
• Het bereiken van nieuwe kinderen in Den Bosch

Herbert Stam,  KBC Den Bosch

Je eigen schilderij maken; daar heb je wel wat voor nodig!

Maar het resultaat mag er zijn! Je hoort het bijna stormen, en zie je daar dat spook!

 60 -

 50 -

 40 -

 30 - 

 20 -

 10 -

 0 -



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

- A. Treuren, secretaris, Kerkweg 78, 

 2935 AK Ouderkerk a/d IJssel

 T 06-28452387 E a.treuren@gmail.com

-  C.W. Slinger, penningmeester

 Onderweg 25, 2742 LA Waddinxveen,

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

-  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, Alblasserdam

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.

WITTE TENT

Aan het eind van de meivakantie op 8 en 9 mei waren 
de Witte Tent dagen in de Beatrixhof in Uden voor 
alle kinderen die maar wilden komen. Op de vrijdag en 
zaterdag zette het team van de kinderbijbelclub elke 
ochtend de grote witte tent op en maakt het feestelijk 
door de tent te versieren met ballonnen en vlaggetjes. 
Het thema van de twee gezellige dagen was ‘De Bouw-
plaats’. De eerste dag stond de architect van de bouw-
plaats centraal: we hebben geluisterd naar het verhaal 
van de schepping door God. Nadat we het themalied en 
een Bijbeltekst hadden aangeleerd hebben, was het tijd 
voor een korte pauze met wat eten en drinken. Meteen 
daarna zijn we aan de slag gegaan om een eigen gereed-

schapskistje te timmeren. De kinderen gingen fanatiek 
aan de slag! Op zaterdag zijn we daarmee verder gegaan 
door de gereedschapskistjes te verven. Deze dag stond 
de timmerman van de werkplaats centraal: we hebben 
naar het verhaal van de genezing van de zieke man ge-
luisterd. Natuurlijk ontbrak ook deze dag niet het veras-
singsmoment en de toneelstukken van de bouwvakkers 
Bob en Bult waarbij alles, maar dan ook echt alles, ver-
keerd ging. We sloten de Witte Tent dagen af met heer-
lijke gefrituurde Churros voor de kinderen. Het waren 
twee gezellige dagen!

Marianne den Hertog


