
 

Gemeentenieuws 
MAANDBLAD VOOR DE 

PROTESTANTSE GEMEENTE VENRAY e.o. 
 
september/ oktober 2020 

 
Inhoud 
 

Van uw voorzitter 2 

Van de redactie 3 

Een nieuw begin? 4 

Omzien naar elkaar 5 

Kerkdiensten in september en oktober 8 

Verhuur van ruimtes in het Zonnelied 9 

Taizé 10 

De paaskaars als geschenk 10 

V&T: Klezmajeur 11 

Van diaconie 12 

Ontmoetingen…positief naar buiten en binnen (121) 14 

Informatie 17 

 
 
Voor alle actuele info over onze Gemeente:  www.pkn-venray.nl 
 
 
 
 
UITERSTE INLEVERDATUM VOOR UW KOPIJ VOOR HET GEMEENTENIEUWS 

 
November/december 2020 6 oktober 2020 
 
 
inleveren bij Jack van der Elsen 
                                     Melchiorhof 14 
                                     5801 KM  Venray                              

 gemeentenieuws@pkn-venray.nl 

 
 
 
 



Gemeentenieuws september oktober 2020 

 
 
 
 
 

2 

Van uw voorzitter 
 
Het is alweer een paar maanden geleden dat het Gemeentenieuws 
is uitgekomen. In deze moeilijke tijd hebben we geprobeerd om met 
de Nieuwsbrief u allen op de hoogte te houden en de verbinding niet 
los te laten. Want net als u hebben wij de kerkgang erg gemist, we 
hopen dat we in september weer naar Het Zonnelied kunnen gaan. 
Daarvoor is er wel wat veranderd. Op 16 augustus wordt de 
proefdienst gehouden, we hebben een gebruiksplan geschreven en 
de kerkzaal aangepast. Nog steeds is zingen nog niet mogelijk, 
maar we doen er alles aan om dat gemis met voorzang of mooie 
muziek op te heffen. U zult merken dat er ook wat veranderd is bij 
binnenkomst. De koster zal u vragen om uw handen te 
desinfecteren en een coördinator plaatsaanwijzer zal u naar uw 
stoel brengen. Als u niet tot 1 huishouden behoort zullen er steeds 2 
stoelen tussen staan. Volg a.u.b. de aanwijzingen van de 
coördinatoren. Het zal in het begin vreemd zijn maar wij willen ons 
toch houden aan het protocol van de PKN. Zodra daar verandering 
in komt laten wij dat weten. Maar onze gedachten zijn hierbij 
geweest, dat de gezondheid van iedereen belangrijk is.   
In de Nieuwsbrief van 21 augustus zal ik u nog verder uitleggen hoe 
de dienst ongeveer zal verlopen op 6 september. We hebben dan 
de proefdienst gehad en weten dan wat er nog niet helemaal juist 
was. 
Intussen zijn wij ook van weer van start gegaan met de regio 
samenwerking. De subsidie, die nodig is om de begeleider die dit 
proces met ons meeloopt, te kunnen betalen is ook binnen. 75% 
krijgen we gesubsidieerd en 25 % zullen we als kerken zelf moeten 
betalen. Natuurlijk hopen we op een vruchtbare samenwerking. We 
zullen als voorzitters allereerst nog een keer bij elkaar komen, nadat 
in maart de laatste bijeenkomst is geweest. Daarna zal de Diaconie 
weer als eerste bij elkaar komen. 
 
Zoals u in de Nieuwsbrief ook al hebt gelezen zijn we van plan om in 
de toekomst het Gemeentenieuws te laten vervallen. We krijgen 
steeds meer goede reacties op het verschijnen van de Nieuwsbrief. 
Jammer genoeg hebben we niet alle mailadressen van de 
gemeenteleden. Daar gaan we u in de komende maanden om 
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vragen en heeft u dat niet dan kan er altijd een brief uitgedraaid 
worden en opgestuurd. We zullen een enquête houden en n.a.v. 
daarvan zal de kerkenraad een besluit nemen. Dan is het natuurlijk 
wel van belang dat u die invult. Waarschijnlijk zal deze enquête 
meekomen met de actie kerkbalans. 
 
Voorlopig weer even genoeg om over na te denken en mocht u 
willen reageren dan weet u mijn telefoonnummer en mailadres. 
Hopende u allen weer in september in Gods Huis te mogen 
ontmoeten, groet ik u. 
.  
 
van uw voorzitter, namens de kerkenraad 
Bertie van der Ben,  
Telefoon 0478 532438, email : dikke.berta@wxs.nl 
 
 
 

Van de redactie 
 
Voor U ligt het Gemeentenieuws na een tijd weggeweest te zijn als 
gevolg van de corona-crisis. 
Dit is bovendien het twee-na-laatste exemplaar van het 
Gemeentenieuws. Als het goed is, volgt er nog een uitgave in jan-
febr en dat is dan ook echt de allerlaatste (collectors opgelet!). 
Vanaf volgend jaar. Daarna verschijnt dan de digitale nieuwsbrief 
waar U in coronatijd al uitgebreid mee kennis gemaakt heeft, op 
reguliere tijden in Uw digitale mailbox. 
Hierbij nog een oproep om uw emailadres door te geven zodat U de 
digitale nieuwsbrief niet hoeft te missen in de toekomst. 
 
De redactie wenst U veel leesplezier met deze uitgave. 
 
M.v.g. 
Namens de redactie, 
Jack van der Elsen 
 
 

mailto:dikke.berta@wxs.nl
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Een nieuw begin? 
 
Het lijkt een nieuw begin, de scholen straks weer open, de kerken  
gedeeltelijk open, zo hopen we dat we het oude leventje weer een 
beetje op kunnen pakken. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. 
Het virus begint weer om zich heen te slaan en hopelijk kunnen we 
het met elkaar zo veel mogelijk inperken. Het vraagt wel om 
discipline van ons allemaal. 
Het was vreemd, de lege straten, de stilte, de stralende lente , het 
gaf me het gevoel alsof ik in een kleine cocon zat. Wij hadden zelf 
weinig mensen in onze omgeving die besmet waren, maar de cijfers 
op de televisie en de radio verontrustten ons allen steeds meer.  Ik 
hield het nieuws bij, maar er was ook dat vreemde gevoel van een 
heel kleine wereld, waarin  we opeens  verzeild  waren geraakt. 
De kleinkinderen thuis, bij werkende en werkzoekende ouders, wij 
leefden op een afstand met hen mee.  Werden gebeld om “ 
interviews” te geven, huiswerk uit te leggen: “oma weet jij wat een 
meewerkend voorwerp is? ” enz. enz., zo hadden we heel speciale 
en mooie contacten met hen, ook al zagen we ze alleen op een 
beeldscherm . Het was anders dan anders, maar toch ook weer heel 
mooi.  
Sofie, onze jongste kleindochter vroeg me om haar voor te lezen. Ik 
deed dat wel vaker, maar nu begonnen we aan de boeken van 
Harrie Potter en zijn inmiddels bij boek zeven beland. Iedere dag als 
ze haar huiswerk af had, ging de telefoon: ‘oma, zullen we..” en 
begonnen we weer te lezen. Harrie Potter die naar een toverschool 
gaat en daar leert toveren, het mooie was dat we ook zelf ook 
allerlei trucjes begonnen te verzinnen, de een nog gekker dan de 
ander. Wat hebben we daarbij samen veel plezier gehad!  Intussen 
had mijn dochter voor Sofie een tovermantel  en een tovermuts 
gemaakt en maakte zij met haar vader een toverstok en zo werden 
deze boeken steeds belangrijker voor ons in deze bijzondere tijd. 
Tijdens het voorlezen zaten we samen in onze cocon, die knus was, 
leuk, avontuurlijk en soms hilarisch of spannend. Het was iets waar 
we samen naar toe leefden, iedere dag. 
Langzamerhand werd de situatie om ons heen wat beter, maakten 
we weer wat afspraken op de anderhalve meter. De wereld ging 
weer voor me open, mijn agenda, die ik in die maanden nauwelijks 
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gebruikt had, kwam weer te voorschijn. Ik moest er wel weer even 
aan wennen…. 
Als alles goed gaat , kunnen we in september weer naar de kerk 
gaan, de avonden voor Vorming en Toerusting staan ook weer op 
het programma. Allemaal in Venray dit jaar, omdat we daar de 
anderhalve meter afstand kunnen waarborgen, zodat de avond 
veilig kan verlopen. U treft het programma in het Gemeente Nieuws 
aan. Ik hoop van harte dat velen van u de weg naar het Zonnelied 
weer weten te vinden! 
 
Hermie van Helsdingen   
 
 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
 
Bezoek 
Zou u wel eens bezoek van de kerk willen krijgen? Of weet u 
iemand anders, die wel een bezoekje kan gebruiken? Geef het dan 
door aan iemand van het pastoraat! 
 
Voorbede 
Omzien naar elkaar kan betekenen dat de predikant een voorbede 
doet tijdens de zondagse kerkdienst. U kunt dit doorgeven aan de 
predikant of aan een van de pastorale medewerkers. Of u kunt uw 
gebedsintentie opschrijven in het voorbedeboek dat achterin de kerk 
ligt: dit wordt meegenomen in de voorbeden tijdens de dienst op 
zondag.  
 
Bloemen 
Kent u een gemeentelid dat volgens u een bloemengroet zou mogen 
ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan Tiny Kengen. 
 
Bloemenbus 
Uw bijdrage voor de bloemenbus kunt u vanaf nu storten op 
rekening NL95INGB0001038926 t.n.v. Prot. Gemeente Venray. 
Vergeet u er niet “Bloemenbus” bij te vermelden??  
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Ontmoetingsgroep 
De ontmoetingsgroep komt eens per maand op zondagavond bij 
elkaar. De doelstelling is ontmoeting en uitwisseling van wat ons 
bezighoudt. Zo geven we vorm aan onderling pastoraat. Hebt u 
interesse om eens te komen? Iedereen is welkom. Contactpersoon 
is Suzanne Lijklema.  
 
Pastorale medewerkers  
voorzitter, aanspreekpunt:  
Kees Bergman, (06-27462581, bergman.kees@gmail.com)  
Overige leden: 
Ria Baas (077-4632655, mhbaasbosman@gmail.com) 
Eline Jacobs (510442, hmfjacobs@ziggo.nl) 
Karla v. Maaren (501376, wjvanmaaren@home.nl)  
Suzanne Lijklema (515026, suzanne.lijklema@kpnplanet.nl)  
Ineke Saalmink (514145, c.saalmink@ziggo.nl) 
Tiny Kengen (589177, pastoraatvenray@live.nl) ambtsdrager, 
secretaris, coördinatie bezoekwerk 
ds. Rien op den Brouw (584397, mj.opdenbrouw@home.nl) (alleen 
op ma/di)  
 
 
Ambtsdrager voor rouw- en trouwdiensten 
Mevrouw Bertie van de Ben is voor onze gemeente de ambtsdrager 
voor rouw- en trouwdiensten. Zij is bereikbaar: telefonisch: 0478-
532438 of per mail ambtsdragerrouwentrouwdiensten@pkn-
venray.nl  
 
Jarige oudere gemeenteleden 
2-9-1938, dhr. J. Alkema,  
6-9-1936, dhr. G. Bohlken, 
9-9-1933, mevr. H. de Vries- Bontenbal, 
17-9-1939, dhr. C. Kuiper, 
27-9-1936, dhr. J. Koster, 
3-10-1942, mevr. . Brandligt- Hoevenberg, 
3-10-1944, dhr. J. Bruintjes, 
3-10-1937, mevr. L. Tromp- Brand, 
6-10-1939, mevr. B. van Doorn-Goud, 

mailto:bergman.kees@gmail.com
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7-10-1945, dhr. J. Saalmink, 
9-10-1944, mevr. J. Beuving-van Horssen, 
15-10-1942, mevr. K. Pluk- Goedegebuur, 
17-10-1942, mevr.  G. Verbist, 
24-10-1944, dhr. K. Kijk in de Vegte 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg voor elkaar 

 

Van iets meer vrijheid gaan we weer een stapje terug 

We hebben het nog lang niet achter de rug 

 

Het blijft oppassen en 1,5 meter uit elkaar 

Die afstand blijft voor iedereen toch heel erg naar 

 

Ben je gezond is die regel niet erg leuk  

Maar als er iets mis is geeft het een extra grote deuk 

 

Blijf omkijken naar elkaar in ruimste zin 

Ook naar andere mensen, buiten jouw gezin 

 

De enige manier om dit tijdperk te doorstaan 

Is juist daarmee door te gaan 

 

Let goed op jezelf en kijk om naar elkaar 

Even een belletje, een kaartje of een ander gebaar 

 
 
Tiny Kengen,  18-08-2020 © 
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KERKDIENSTEN VENRAY 
 
Plaats: Het Zonnelied, Kiosk 6, 5802 NP Venray 
Aanvang: 10:00 uur 

 

Datum Dienst / voorganger 
 
Bijzonderheden 

Collecten 

06-09-
2020 
Groen 

12e zondag van de zomer 
Ds. B. van Litsenburg, 
Eindhoven 
 

 Kerk in Actie: 
Werelddiaconaat 
Kerk 
Ontw. Samenw. 

13-09-
2020 
Groen 

13e zondag van de zomer 
Ds. M.J. op den Brouw 
 
 

 Diaconie 
Kerk 
PKN : Jeugdwerk 
JOP 

20-09-
2020 
Groen 

1e zondag van de herfst 
Ds. A. Claessens, Horst  
 

 Kerk in Actie: 
Zending wereldwijd 
Kerk 
Bloemenbus 

27-09-
2020 
Groen 

2e zondag van de herfst 
Ds. M. Gosker, Venlo 
 

 Diaconie 
Kerk 
PKN: Vredesweek 

04-10-
2020 
Groen 

3e zondag van de herfst 
Ds. T. Braam, Dwingelo 
 

 Diaconie 
Kerk 
PKN : Kerk en 
Israël 

11-10-
2020 
Groen 

4e zondag van de herfst 
Ds. M.J. op den Brouw 
 

Maaltijd van de 
Heer 

Diaconie 
Kerk 
Ontw. samenw. 

18-10-
2020 
Groen 

5e zondag van de herfst 
Dhr. P. Molenaar, Den 
Bosch 
 

 Kerk in Actie: 
Wereldiaconaat, 
Werdeldvoedseldag 
Ruwanda 
Kerk 
Ont. samenw. 

25-10-
2020 
Groen 

6e zondag van de herfst 
Groep gemeenteleden 
 

 Diaconie 
Kerk 
Ontw. samenw. 
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Verhuur van ruimtes in het Zonnelied 
 
Op de site www.pkn-venray.nl kunt een link (klik) vinden om ruimtes 
in het Zonnelied te huren voor vergaderingen, muziekuitvoeringen of 
kerkelijke bijeenkomsten. Onder “info” kunt u uitgebreider informatie 
lezen. Via de link wordt ik geïnformeerd en dan neem ik contact met 
u op. 
Voor feesten zijn we echter niet ingericht en daar hebben we ook 
geen vergunning voor. Daarvoor kunt u o.a. terecht bij onze buren 
van het MFC (Multifunctioneel Centrum). 
De hieronder volgende prijzen zijn richtprijzen per dagdeel (= 4 uur) 
en per ruimte. In overleg wordt de definitieve prijs afgesproken en in 
een overeenkomst vastgelegd. De prijs is afhankelijk van details, 
bijvoorbeeld de huurfrequentie, combinatie van ruimtes, gebruik van 
koffie/thee e.d. De ruimtes kunnen ook gehuurd worden voor een 
andere tijdsduur. 
Kerkzaal met koffiekamer € 165   maximaal 200 personen 
Koffiekamer  € 70 maximaal 25 personen 
Bijruimte € 55 maximaal 10 personen 
 
 
Foto:  Kerkzaal   Koffiekamer 

  
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Harry Baars 
 
 
 



Gemeentenieuws september oktober 2020 

 
 
 
 
 

10 

Taizé 
 
Vanwege weer een toename van het coronavirus hebben we 
vandaag besloten de geplande Taizéviering van 18 september niet 
door te laten gaan. 
 
Namens de werkgroep Taizé, 
 
Hartelijke groet, 
Ineke Grootemaat 
 
 

De Paaskaars als geschenk 
 
Sinds 8 maart zijn we niet meer samengekomen in het Zonnelied en 
ook het pastorale werk hebben we moeten aanpassen. Dat allemaal 
door de coronacrisis, waardoor we beslist overvallen zijn. Als 
gemeente zijn we ons – denk ik zo - gaandeweg meer bewust 
geworden hoe betekenisvol het is om elkaar zondag te ontmoeten 
om te zingen, te bidden en uit de Bijbel te lezen. En dat alles doen 
we dan onder het licht van de Paaskaars. Dit licht brandt niet 
zomaar, maar vertelt ons van de Paasmorgen, van nieuw leven, van 
de levende Heer. Een geheim waaruit geleefd mag worden.  
 
Vanaf halverwege juni ben ik weer voorzichtig bezoeken gaan 
brengen bij gemeenteleden. Als Taakgroep Pastoraat zijn we ook 
weer bij elkaar gekomen en hebben we samen gesproken over de 
bestemming voor de oude Paaskaars. Deze is dit jaar gegaan naar 
Geert Nas en Suzanne Lijklema. Ik heb de kaars aan hen 
aangeboden met een paar woorden van warme verbondenheid 
namens de gemeente. Deze kaars vertelt ons - midden in de zorgen 
van het leven mogen we weten dat we onze levensweg niet alleen 
hoeven te gaan. Graag wensen we hen toe dat het licht van de Heer 
in hun huis en hun leven mag schijnen en dat dit licht hen kracht zal 
geven. 
 
Ds Rien op den Brouw 
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Regionale werkgroep VORMING & TOERUSTING 
Protestantse Gemeenten Boxmeer; Elsendorp; Deurne en Venray 

 

‘Klezmajeur’                         Klezmer met een kwinkslag 

 
Het woord Klezmer is een samenstelling van twee Hebreeuwse 

woorden ‘Kley Zemer ’wat ‘instrument van het lied ’betekent.  

Het is vooral feestmuziek, maar vaak wel met een fikse portie 

melancholie. Invloeden van Arabische muziek kun je horen in de 

gebruikte toonladders, die de muziek zo vrolijk en verdrietig tegelijk 

doen klinken. KLezmer is een smeltpot van heel wat culturen, en 

daarbij hoort ook dat de klezmer beweging sterk begaan is met het 

lijden van de zwakkeren. Niet voor niets zijn het vaak Klezmorim in 

Israel die hun best doen om vreedzame projecten samen met 

Palestijnen te organiseren, zoals 

muziek maken en kinderen 

samen naar school sturen. 

Bron: Noten op de Noen 

 

 

 

 

Datum woensdag 30-09-2020  
Tijd  20.00 - 21.30 uur 
(zonder pauze) 
Kosten vrijwillige bijdrage (richtbedrag €5,)  
Plaats  Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray 
 
Aanmelden via e-mail:  hamvanhelsdingen@home.nl      

Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen 

waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan 

de namen en de contactgegevens (email en telefoonnum 



Gemeentenieuws september oktober 2020 

 
 
 
 
 

12 

Van de diaconie 
 
Maaltijd van de Heer 
In overleg met de kerkenraad hebben wij besloten om in het vervolg 
de gang van zaken rondom de Maaltijd van de Heer aan te passen. 
Zo wordt er niet meer uit 1 beker gedronken, maar heeft de diaconie 
trays besteld met kleine glaasjes. Uit principe willen we graag glazen 
cups, maar op het moment dat ik dit schrijf hebben we deze nog niet 
gevonden en zullen we starten met kunststof cupjes. Deze zijn wel 
recyclebaar. Tevens hebben we een nieuwe broodschaal besteld. 
Hetzelfde materiaal als dat van de tray: gepolijst aluminium 
zilverkleurig. Het is flink zoeken geweest om iets te vinden. 
Belangrijk is dat de cupjes goed passen in de trays en niet wiebelen. 
Verder moet het goed schoon te houden zijn. Hierdoor vielen de 
houten trays af. Verder verandert de gang van zaken rondom de 
Maaltijd van de Heer. Het moet allemaal volgens de regels van het 
RIVM.  
Even in het kort: 

 Voorlopig alleen in lopende vorm. Een ambtsdrager nodigt 

de mensen rij voor rij uit. Belangrijk is om afstand te houden 

van elkaar. 

 Op een tafeltje staat de schaal met brood met daarnaast een 

schaaltje met de ouwel. U neemt zelf een stukje brood van 

de schaal. 

 Bij de piano staat een tafeltje met de tray met glaasjes. Ook 

daar neemt u zelf. 

 Het lege glaasje wordt op een dienblad gezet dat op een 

tafeltje bij de ingang staat. 

Voorlopig krijgt u voor we beginnen met de viering een uitleg 
hierover van de dienstdoende diaken. Dan wordt ook de looproute 
nogmaals uitgelegd. Het tinnen avondmaalstel staat op de 
liturgische tafel en blijft een symbolische functie houden 
Collectes 
Ghana: 6 september 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge 
noorden vormen de christenen een minderheid. Met steun van Kerk 
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in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers op om kerkleiders 
bijbelkennis te geven en om de dialoog aan te gaan met moslims. 
Daarnaast organiseren zij alfabetiseringscursussen aan 
volwassenen en jongeren. Zo hebben zij grotere kans op werk. 
Zendingscollecte op 20 september 
Iedere lokale kerk wil een baken van  hoop zijn, een licht op een 
berg. Dat is echter niet voor iedere kerk makkelijk. Vooral niet als 
deze kerk gevestigd is in een land met weinig christenen of waar 
deze onderdrukt worden. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken 
door het opleiden van predikanten, bieden van diaconaat of 
noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in 
door geweld getroffen regio’s. 
Op de bovengenoemde zondagen is de eerste collecte bestemd 
voor de diaconie: Kerk in Actie. U kunt uw gift ook over maken op 
NL17TRIO0379211823 of een Tikkie vragen aan Nens : 
0623054875 onder vermelding van Kerk in Actie. 
Collecteopbrengsten 
Deze vermelden wij steeds in de nieuwsbrief. 
Voedselbank 
Het is een goede gewoonte om op Dankdag aandacht te besteden 
aan de Voedselbank. Dit jaar is dit op zondag 1 november. We 
zullen in de dienst dan aandacht besteden aan de Voedselbank, 
maar we hopen ook dat u weer allerlei producten mee neemt naar 
de kerk zodat we tassen vol naar de voedselbank kunnen brengen. 
Ze zijn vooral blij met: 

 Houdbare producten, zoals rijst, pasta, blik groente en fruit, 

houdbare melk. 

 Koffie en thee. 

 Geen verse producten en geen cadeautjes. Er is vooral 

behoefte aan levensmiddelen.  

In het volgende Gemeentenieuws zullen we u verder informeren. Er 
zal die dag ook gecollecteerd worden voor de voedselbank. Bent u 
niet in de gelegenheid om levensmiddelen te brengen dan kunt u 
ook een gift over maken op : NL17TRIO0379211823 of een Tikkie 
vragen aan Nens: 0623054875 onder vermelding van Voedselbank.  
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Ontmoetingen  ….positief naar buiten en binnen…. No 121 
 

 
Zou jij ook graag willen dat alle 
mensen elkaar vriendelijk 
groeten en klaar voor elkaar 
staan? Dat mensen niet meer 
bang hoeven te zijn over straat 
of in het donker te lopen of voor 
de corona? En dat iemand die 
valt, meteen overeind wordt 
geholpen of ziek is verpleegd 
wordt of wie geen mondkapje 
heeft eentje toegereikt wordt? 
Dan ben je niet de enige, want 
wereldwijd zijn er miljoenen 
mensen die dat graag willen. 

Het is daarom tijd dat er een einde, van onverschilligheid tot 
moorden, naar onze naasten komt. Het is tijd dat muren tussen 
mensen worden afgebroken. Het is tijd om de ander een goed, 
warm gevoel te geven. Aardig tegen elkaar te zijn. En als veel 
mensen dat willen, dan kan het ook. Het begin van iedere oplossing 
ligt, zoals altijd, bij jezelf. Glimlach naar vreemden, maak een 
praatje, wees niet bang. Het is makkelijk enne echt, het werkt, 
meteen. Alle warm overgebrachte kleinigheidjes naar derden, 
helpen tegen onverschilligheid. Dat voelt ook prettig. Door een 
warme wisselwerking van jezelf met anderen, ga je je vanzelf 
gelukkig(er) voelen. Dit prettige gevoel maakt vervolgens dat de blik 
vanzelf naar binnen gezogen wordt. Dat komt doordat er geen muur 
meer is, die dat afsluit. En zodra je je blik naar binnen gericht hebt 
kan naar je binnensten gaat luisteren. Zodat het leven direct daarop 
aangenamer wordt. Een vicieuze cirkel dus.                                                                                                                             
Op de autoradio was er eens een gesprek meteen astronaut. Dat 
bracht het gesprek met mijn kleinzoon op de achterbank met de 
vraag wat verder is: de hemel of het heelal. Naadloos ging dat over 
in de vraag wat hij later zou willen worden. Het was even stil en toen 
klonk het gedecideerd: “ik wil gewoon mezelf zijn”. Een even simpel 
als een onmetelijk diep antwoord. Want wat mijn kleinzoon op zijn 



Gemeentenieuws september oktober 2020 

 
 
 
 
 

15 

vijfde al wist (of moet ik zeggen: nog voelde), is dat je goed bent 
zoals je bent. Op weg naar volwassenheid wordt dat gevoel nog 
weleens ondergesneeuwd. Om pas later met veel geworstel weer 
boven te (laten) komen. Na de nodige angsten overwonnen te 
hebben en moed te hebben getoond om het eigen pad (weer) te 
vinden. Mensen om je heen zijn dan heel belangrijk. Mensen die 
vertrouwen in je hebben. Mensen die je stimuleren, door dingen te 
doen waar je hart sneller van gaat kloppen of die je belangrijk vindt. 
Gemeende, ware complimentjes, schouderklopjes, waar wij 
Nederlanders nogal onbeholpen in zijn, zijn daarom belangrijk. Ze 
geven kracht en de burger weer moed. Zo werd schrijven, gedichten 
declameren en lezen nogal gestimuleerd in mijn jeugd. Nu ik ouder 
ben heb ik nog steeds dat mijn schrijftijd mijn heilige tijd is. Natuurlijk 
zijn er ook momenten dat wanneer ik schrijf het zwoegen is, 
schrappen, slijpen. Maar ik schrijf graag omdat er ook van die 
magische momenten zijn. Die fase in het schrijven is niet zozeer 
creëren, maar veel meer ontvankelijk zijn: als in een roes. Ik sta toe. 
Ik laat gebeuren. Schrijven is dan je handen uitstrekken en hopen 
dat er iets in valt. In deze fase doen mijn hersens niet mee. Mijn 
vingers tikken en kunnen de stroom bijna niet bijbenen. Bij elk 
creatief proces moet je je ingevingen niet te actief proberen te 
snappen, want dan ontglippen ze je, heb ik geleerd. Je moet ze naar 
je toe laten komen. Van mijn moeder leerde ik al heel vroeg een 
waardevolle les. Ze had vriendinnen die fitter, sneller, handiger of 
mooier waren. Maar na wat vallen en opstaan, had ze besloten 
vanuit haar eigen kracht te gaan. Zich niet te spiegelen aan 
anderen. Zo had ze best wat van de onvermoeibaarheid van een 
vriendin willen hebben, die een fulltimebaan en een 1 oudergezin 
draaiende hield. Of van een zus die na een autorit van uren, direct 
een strandwandeling ging maken. Maar ze leerde haar eigen 
kwaliteiten te waarderen en zichzelf goed genoeg te vinden. Zonder 
anderen te benijden. Zonder ooit te vergelijken. Een wereld zonder 
oordelen en zonder competitie. Dat is misschien te veel gevraagd, 
maar proberen zelf een tevreden mens te zijn, dat moet toch wel 
kunnen lukken! Marten Toonder schreef eens: “Het zit ‘m in de 
getijden. In de bomen die ineens nieuwe scheuten krijgen, in de 
dingen die veranderen, groeien, vervallen. Dat is de levenskracht, 
het wezen van de dingen. In mezelf merk ik de kracht op gelukkige 
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momenten. Dan ervaar ik dat mijn geest niets met de tijd te maken 
heeft. Dat de vonk die ik ergens in me heb niet sterfelijk kan zijn”. 
 
Margaux Kimman de Walther 
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INFORMATIE 
Predikant 
 
 
 
 
Contact op andere 
werkdagen 
 
 
 
 

Ds. M.J. op den Brouw      
Groene Hart 11, 5801 SX Venray 
e-mail:  predikant@pkn-venray.nl 
Vaste werkdagen:  maandag en  
                                 dinsdag 

Mevr. Bertie van der Ben, 
Voorzitter Kerkenraad 
e-mail:  voorzitterkerkenraad@pkn-
venray.nl 
 

 

 0478-584397 
 
 
  

 
 0478-532438 
 
 
 
  
 

 
 

Scriba/ 
Kerkelijk bureau 
 
 
 
 

Mevr. A.C. van Meurs-Nelson 
Molenhoek 4, 5861 AE  Wanssum 
e-mail:  scriba@pkn-venray.nl 

 0478-531778 
 
 
 

College van 
Kerkrentmeesters 
 
 
 

Dhr. P. Damen  
Marjolein 10, 5803 JR Venray 
e-mail:  collegekerkrentmeesters@pkn-
venray.nl 

 

 0478-511206 
 
 
 

Financiën 
 
 

rekening   NL95INGB0001038926 

t.n.v. Prot. Gemeente Venray e.o. 
 

 

Reserveren van 
"Het Zonnelied" 
 
 

Dhr. Harry Baars 
e-mail: verhuurzonnelied@pkn-
venray.nl  

 
 
 
 
 
 

06-51555024 

 
Protestants 
Christelijk 
Basisonderwijs 
 
 

Pc Daltonschool  "de Hommel" 
Oostsingel 39, 5802 AM Venray 
Directeur: dhr. J. Berhitu 
Email: j.berhitu@bsdehommel.nl 

Website: www.bsdehommel.nl 

0478-550222 
 
 
 
 

Diaconie 
 

rekening   NL17TRIO0379211823 

t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Venray  e. 
Dit is tevens het rekeningnummer 
"giften ZWO" 

 

Vervoer naar de 
kerk 

De heer A. Vreugdenhil 
 

06-10276704 
 
 

Ambtsdrager voor    mevr. Bertie vd Ben                               0478-532438 
Rouw en trouw     ambtsdragerrouwentrouwdiensten@pkn-venray.nl   
diensten 
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