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Van uw voorzitter 

20 juni is er weer een kerkenraadsvergadering geweest. Fijn dat we dit toch 

weer fysiek kunnen doen. Het gaat allemaal de goede kant op en we hopen dat 

het zo doorgaat. Besloten is dat we de gemeente Deurne willen bedanken door 

middel van een gift. Wij hebben ons de afgelopen tijd welkom gevoeld bij hen. 

Een wens van hen was dat ze een nieuwe microfoon nodig hadden. Die wordt 

door ons gefinancierd. Zo zullen we toch steeds ons geluid laten doorklinken bij 

hen. Verder is natuurlijk gekeken wat de versoepelingen nu verder betekenen 

voor ons. We mogen weer op spraakniveau mee zingen, wat een heerlijk gevoel 

was dat. Ook 50 tot 60 mensen mogen we weer ontvangen in de dienst. Wel nog 

steeds 1,5 meter uit elkaar. Dat betekent voor ons 2 stoelen tussen 2 

huishoudens. Het registreren bij binnenkomst houden we nog even in stand. Na 

de dienst nog geen handen geven , koffiedrinken en gezellig met elkaar napraten 

doet ook goed. Als alles goed gaat is de mogelijkheid dat we in september de 

kerkzaal weer in de oude staat zullen brengen. Zoals u heeft gezien is de 

bestrating rondom de kerk helemaal vernieuwd. Wat is dat opgeknapt. We zijn 

aan het bekijken of de ingang weer naar de andere kant gaat. Dat zal dan pas in 

september gaan gebeuren. 

Er is nog geen nieuwe voorzitter opgestaan. Nu worden de taken een beetje 

verdeeld. Roel Baas zal mijn taak overnemen in de regio. Daar ben ik erg blij 

mee. Mocht u toch een stukje van de taak als voorzitter willen doen, bv. het 

voorzitten van de vergadering (technisch voorzitten) laat mij dat dan weten, 

want samen zullen we er toch uit moeten komen. 

Gisteravond hebben we weer een regio overleg gehad met de voorzitters. Daarbij 

is vooral gesproken hoe we in de toekomst toch bij elkaar zullen komen. Wat we 

eerst dachten dat misschien nog wel wat jaren zou duren, komt toch steeds 

dichterbij. Elke gemeente heeft te kampen met een tekort aan  vrijwilligers en 

diegene die al wat doen, gaan nog meer doen. Dat is ook niet vol te houden. Dus 

zullen we elkaar hard nodig hebben.  



Dit was het weer voor deze weken, gaat u op vakantie  geniet er dan van en kom 

gezond weer terug. 

Nog even iets persoonlijks; gisteren zijn we bij de Koninklijke Visio geweest en 

daar is ons duidelijk geworden dat er toch wel wat mogelijkheden zijn voor Dick 

om een dagelijkse activiteit te creëren. We zijn dankbaar dat er zulke 

organisaties zijn. Het is een start en Dick ziet wat toekomst erin.   

Ik wens u een heel goed weekend en hoop u allen in het Zonnelied te zien.  

Met groet, 

Bertie van der Ben 

Email : dikke.berta@wxs.nl 

Tel.: 0478-532438 

 

Van de predikant  

 

We maken ons op voor de zomervakantie. Om mij heen hoor ik dat verschillende 

mensen weer de grens over gaan om vakantie te vieren. Ik geef de data van 

mijn vakantie vast door: 25 juli – 29 augustus. Maar zover is het nog niet. Ik wil 

nu eerst even vooruitkijken naar het nieuwe seizoen.  

 

Met de werkgroep Vorming en Toerusting bereid ik een leerhuis voor over 

parabels in de Bijbel en in het rabbijnse jodendom. U hoort daar nog van. Verder 

zoek ik een paar mensen uit de gemeente  die willen deelnemen in een 

werkgroep liturgie. Met hen wil ik een paar diensten voorbereiden die net even 

anders zijn dan de ‘gewone’ diensten. Een themadienst of een Taizéviering. Een 

gespreksonderwerp is ook kijken naar wat we kunnen meenemen uit de diensten 

in coronatijd. De vraag is dan wat voor nieuwe vormen kunnen we blijven 

gebruiken in de zondagse dienst. Ik heb momenteel al één gemeentelid die 

bereid is om mee te doen. Mijn vraag is nu - wie zou nog meer willen meedoen 

met deze werkgroep in het komende seizoen. Ik hoor het graag!  

 

Afgelopen zondag ging ik voor in Maasbracht en dat was voor deze gemeente - 

en ook voor mij -  een bijzondere dienst. Wat maakte het bijzonder? Het was een 

dienst waarin voor het eerst na lange tijd weer mocht worden gezongen door de 

gemeente en waarin weer eens het Heilig Avondmaal werd gevierd – uiteraard 

met aanpassingen i.v.m. corona. Ook in het Zonnelied is afgelopen zondag weer 

gezongen. Dat zal een feest zijn geweest, denk ik zo! En in september zullen ook 

wij  weer de Tafel van de Heer vieren! 

 

Met die ervaring van afgelopen zondag in het hart moet ik denken aan een lied 

van André Troost uit de bundel Zingende Gezegend. Het lied vindt zijn 

inspiratiebron in psalm 84 en bestaat uit drie verzen. Het gaat over de kerk 

waarin we samenkomen.  

Ik laat nu vers 1 en 3 volgen en zijn te zingen op de melodie van psalm 84. 
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1 Dit huis, een herberg onderweg  

voor wie verdwaald in heg en steg  

geen rust, geen ruimte meer kon 

vinden,  

een toevluchtsoord in de woestijn  

voor wie met olie en met wijn  

pijnlijke wonden liet verbinden,  

dit huis, waarin men smarten deelt,  

weet hoe Gods liefde harten heelt. 

 

3 Dit huis, met liefde opgebouwd,  

dit gastenhuis voor jong en oud,  

ligt langs de weg als een oase;  

hier kan met putten: nieuwe kracht,  

hier is beschutting voor de nacht,  

hier is het elke zondag Pasen!  

Gezegend al wie binnengaat  

en hier zijn lasten liggen laat. 

 

 

Mooi lied van André Troost, dat ons uitnodigt om op zondag weer naar de dienst 

te komen. In het licht van dit lied wens ik ieder de kracht van God toe!  

 

Ds. Rien op den Brouw   

 

 

Voorzitter 

 

Op zoek naar een nieuwe voorzitter: 

We hebben er al diverse keren over geschreven en een oproep voor gedaan. 

Helaas zonder resultaat. Dit is dan ook het laatste stukje dat wij hier over 

schrijven. Het ziet er naar uit dat er in september geen nieuwe voorzitter is. We 

zijn in de Kerkenraad bezig geweest om de taak als het ware in stukjes te 

knippen. Zo heeft Roel Baas aangegeven dat hij de contacten met de 

Peelgemeenten wil gaan doen. Dat is fijn. Verder zijn we nu op zoek naar iemand 

die de vergaderingen wil voorbereiden en  leiden. En verdere taken zullen 

onderling verdeeld gaan worden. Maar het feit is dat er in september geen vast 

aanspreekpunt meer is.  En dat is een slechte zaak. In ieder geval zal dit het 

proces van samen gaan met andere gemeenten versnellen.  

 

Grada en René 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kerkdiensten in Het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray. Alle diensten beginnen 

om 10.00 uur. 

  

• 04 juli 2021  4e Zondag van de Zomer 

Voorganger: Mevr. Drs. J. Seldenrath, Weert 

Ambtsdrager: Hermie van Helsdingen 

Koster:  Frits van Helsdingen 

Organist:  Frans Overman 

Beamerdienst: Jan Willem Strijbosch 

Lector:  Annette Janssen 

Kleur:  Groen 

 

• 11 juli 2021 5e Zondag van de Zomer 

Voorganger: Ds. Rien op den Brouw 

Ambtsdrager: Bertie van der Ben 

Koster:  Arjen van der Meer 

Organist:  Frans Overman 

Beamerdienst: Johan Koster 

Lector:  Bertie van der Ben 

Kleur:  Groen 

 

 

Van het College van Diakenen 

  

Diaconie 

Collecte 4 juli: Kerk in Actie : Vakantietas 2021: 

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw 

ouders geen geld hebben om er op uit te trekken. Wat duurt een zomervakantie 

dan lang! Een vrolijke rugtas met speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon 

voor een ijsje is voor deze kinderen extra welkom. Elke zomer deelt een groot 

aantal Protestantse gemeenten deze tassen uit aan kinderen in hun omgeving. 

Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in 

armoede helpt. 

U kunt mee helpen om deze kinderen een fijne vakantie te bezorgen door uw gift  

over te maken op de rekening van de diaconie: NL17TRIO0379211823 onder 

vermelding van Kerk in Actie Vakantietas.  

U kunt ook een bericht via de app naar Nens sturen met het bedrag dat u wilt 

overmaken. Zij stuurt u dan een Tikkie : 0623054875 

Collecteopbrengsten: 

• 6 juni :   Kerk in Actie Oeganda : 61,20 euro. 

• 13 juni : diaconie : 33,40 

• 20 juni : Noodhulp Griekenland : 26,40 euro. De diaconie vult dit met 150 

euro aan. 

• 27 juni : diaconie : 25,85 



 

 

De landelijke actie : Samen tegen Corona heeft 57,50 euro opgebracht. 

Iedereen hartelijk dank voor uw gift! 

Diaconaal Aandeel:  

Tot nu toe mochten we 1560 euro ontvangen. Fijn dat u de diaconie niet vergeet. 

Overleg Peelgemeenten: 

Dinsdag 29 juni was er een overleg in Deurne met de omliggende gemeenten. In 

de volgende nieuwsbrief zal ik daar verslag van doen. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fairtrade 

Supermarkten onderzoeken misstanden bij bliktomaten: 
 

Als Fairtrade werkgroep hebben we vaker aangegeven dat uitbuiting van 
arbeiders niet alleen plaats vindt in landen ver weg, maar ook in Europa en zelfs 
in Nederland. Zo lazen we onlangs een krantenartikel over het feit dat het 

Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) namens de supermarkten samen werkt 
met het FNV om in kaart te brengen hoe het is gesteld met de 

arbeidsomstandigheden van tomatenplukkers in Italië. De regelgeving daar is 
goed, maar de praktijk laat vaak andere beelden zien. De maffia schijnt een 
behoorlijke vinger in de pap te hebben en er zijn zelfs mensen vermoord die 

misstanden aan de kaak stelden. Behalve naar de misstanden wordt ook gekeken 
naar het inkoopbeleid van de Nederlandse supermarkten. Het feit dat de 

Nederlandse supermarkten nu zelf  acties ondernemen is een belangrijke stap. 
Ze zien in dat niet alleen de overheid verantwoordelijk is, maar willen zelf ook 
daadwerkelijk iets ondernemen om de situatie te verbeteren. Deze zomer worden 

de resultaten van dit onderzoek verwacht. En dan komt stap twee: hoe zorgen 
we dat de geldende richtlijnen en wetten worden toegepast bij de teelt, de oogst, 

het transport en de verwerking van de tomaten? Het zal moeite kosten om de 
situatie te verbeteren, maar dat is wel het uitgangspunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De onderstaande 75+ jarigen zijn in de komende weken jarig:  

 

03-07-2021: 

 

Mevr. A. Atsma – Bouma  Langstraat 134  5801AG Venray 
 

08-07-2021: 
 
Mevr. H. Breukink – Askes Reekgraafstraat 10  5801VC Venray 

 
13-07-2021: 

 
Dhr. A.A. Vreugdenhil Sr.  Donkweg 36   5804XW Venray 
 

15-07-2021: 
 

Mevr. L.M. Maatje – Slagboom Andeslaan 16  5801KE Venray 
 
 

Wij feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen dat u een gezellige dag 

zult hebben. Wie stuurt hen een kaartje als verrassing en maakt hun verjaardag 

onvergetelijk?  

  

   

 

 

Heeft u berichten die u via de Nieuwsbrief nr. 14 aan anderen van onze 

gemeente wilt laten weten, dan kunt u het tot donderdagavond 15 juli  

doorgeven aan: 

Linda Hooftman 

nieuwsbrief@pkn-venray.nl 
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