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Van uw voorzitter.  

Afgelopen zondag waren we weer bij elkaar in het Zonnelied. Het was fijn om elkaar weer 

te zien en de dienst met elkaar te kunnen vieren. Aanstaande zondag mogen er weer 

meer mensen komen, we gaan nu naar 50 mensen per dienst. U bent allen van harte 

uitgenodigd. Volgens de site van de PKN mogen we ook weer op spraakniveau 2 

coupletten per dienst zingen. Dus zeker nog niet op juichniveau. Maar er zit dus 

verbetering in. De volgende stap is om na de dienst koffie te gaan drinken . We hebben 

besloten om dat over 2 weken te gaan doen. Het advies is om dit zoveel mogelijk buiten 

te doen. Dus koffiezetters , jullie kunnen ook weer aan de bak dan. 

Allemaal goed nieuws en dat is ook wel weer eens nodig. Toch ook droevig nieuws wat 

ons bereikt heeft. Rob Duppen is overleden, hij was al een tijdje ziek maar erg jong nog. 

Wij wensen Carla en de familie veel sterkte toe met dit verlies. 

De vakantie komt nu echt in zicht, het is weer mogelijk om op vakantie te gaan naar de 

landen die dit toestaan. Wees voorzichtig en kom gezond weer terug. 

En de examens, zijn die al klaar of moeten er nog een aantal gedaan worden? Ik ben het 

wel een beetje kwijt, dus vergeef me. Natuurlijk hoop ik dat iedereen positieve resultaten 

heeft behaald. Maar wat is het voor  jongeren een zwaar jaar geweest. Ik wens jullie de 

komende zomer veel uitgaansplezier toe , maar let op de regels. 

Wij zullen voor de zomer, als kerkenraad, nog eenmaal bij elkaar komen. Er is op dit 

moment nog geen nieuwe voorzitter, dat is wel wat zorgelijk. Want hoe nu verder na de 

zomer? Als u ergens vragen over heeft , bel me dan. Want deze functie geeft je ook veel 

voldoening.  

Ik blijf vertrouwen dat het goed komt met wat hulp van u. Tot ziens in het Zonnelied, 

wat vanaf nu ook goed bereikbaar is . We moeten nog gaan bekijken en bespreken wat 

nu de officiële ingang gaat worden. Maar dat hoort u in een latere nieuwsbrief. 

Met groet  

Bertie van der Ben 

Email dikke.berta@wxs.nl 

Telefoon 0478532438 
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Van de predikant  

  

Ja, we maken nu echt stappen. Afgelopen week waren we als taakgroep pastoraat voor  

het eerst weer eens bij elkaar in het Zonnelied. Een bijzonder welkom was er voor Linda 

Hooftman, die het pastoraat komt versterken. We hebben eerst wat bijgepraat over ons 

eigen wel en wee in de afgelopen maanden. We hebben gesproken over wat deze 

coronatijd met onszelf doet. Goed om zo bijeen te zijn en met elkaar de verbinding weer 

te voelen.  

We hebben verder stilgestaan bij de moeiten en zorgen van gemeenteleden en hebben 

met elkaar nagedacht op welke manier we hen aandacht kunnen geven. In het bijzonder 

stonden we stil bij het overlijden van Rob Duppen. Onze gedachten en gebeden gaan uit 

naar Carla Duppen en haar familie.   

 

Ook de jongeren van de jongerenmaaltijd vergeet ik niet. Naar verwachting mogen we  

vanaf 30 juni met een groep van 8 personen samen mogen komen op een woonadres.  

Met dat vooruitzicht heb ik de jongeren gepolst om op zaterdag 3 juli bij elkaar te komen 

in de pastorie op het Groene Hart. Daar werd heel positief op gereageerd! Heel fijn!. 

 

Ook in en rond de zondagse dienst wordt meer mogelijk – voorzichtig een paar verzen 

zingen, koffie drinken na afloop. Al deze stapjes tezamen maken dat we als gemeente 

weer wat meer kleur op de wangen krijgen. Het zijn stapjes die me moed geven en me 

doen denken aan de woorden uit lied 981van Huub Oosterhuis. Het zijn deze woorden 

 

Zolang er mensen zijn op aarde,  

zolang de aarde vruchten geeft,  

zolang zijt Gij ons aller Vader,  

wij danken u voor al wat leeft. 

 

Zolang de mensen woorden spreken,  

zolang wij voor elkaar bestaan,  

zolang zult Gij ons niet ontbreken,  

wij danken U in Jezus’ naam. 

 

Graag wens ik ieder sterkte toe in deze tijd! 

 

Ds. Rien op den Brouw  

 

 

Voorzitter 

In de vorige nieuwsbrief hebben we helaas weer een oproep moeten doen voor een 

nieuwe voorzitter. Er heeft zich niemand aangemeld. De afgelopen week hebben we een 

naam door gekregen van een gemeentelid. Fijn als mensen mee denken. We blijven dus 

op zoek. We hopen toch echt in september een nieuwe voorzitter te hebben, want anders 

wordt de club mensen die het kerkenwerk moet dragen wordt  wel heel klein. Is er geen 

voorzitter dan zal dit concreet inhouden dat niet alleen de diaconie  meer samenwerking 

zoekt met de Peelgemeenten ,maar ook de kerkenraad. Dus daarom nogmaals onze 

oproep ! 

 

 

 Kerkdiensten in Het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray 

  

●  6 juni 2021   

  

1e Zondag na Trinitatus 

Voorganger   Drs. W. van der Wouw, Nuenen     



 

 

      

Ambtsdrager     René van Acquoij 

Lector      Janny Baars      

Organist     Frans Overman     

Koster     Frits van Helsdingen 

Kleur     Groen 

  

• 13 juni 2021 1e Zondag van de Zomer 

 

Voorganger   Mevr.  M. Spoelstra,  

Ambtsdrager   Almut Raaijmakers 

Organist    Henk v.d. Eng  

Koster     Maarten Post   

Lector     Ineke Grootemaat 

Kleur     groen 

  

 

Van het College van Diakenen.  

  

Collectes: 

Zondag 30 mei zijn wij weer gestart met fysieke kerkdiensten. Laten we hopen dat dit zo 

blijft. Tijdens deze collectes wordt er ook gecollecteerd o.a. voor de diaconie. U kunt uw 

bijdrage in de collectezak doen, maar u kunt uw gift natuurlijk ook over maken of een 

Tikkie vragen aan Nens. We zullen het bankrekeningnummer en 06 van Nens steeds 

vermelden. 

Collecte Kerk in Actie : Werelddiaconaat Oeganda 6 juni: 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede en huiselijk 

geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van 

de Oegandese kerk deze vaak alleenstaande vrouwen hoe ze hun leven en dat van de 

kinderen kunnen verbeteren. Door hun betere landbouwtechnieken aan te leren kunnen 

ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan deze vrouwen niet 

alleen. Zo worden kwetsbare vrouwen sterk. 

U kunt het mooie werk van Kerk in Actie steunen door uw gift over te maken op 

NL17TRIO0379211823 onder vermelding van Kerk in Actie of een Tikkie vragen aan 

Nens: 0623054875 

Collecte Samen in actie tegen corona: 11 juni : 

De actuele situatie in India en Nepal laat de verwoestende gevolgen van corona zien. 

Miljoenen mensen en kinderen zijn kwetsbaar omdat ze geen zicht hebben op vaccinaties 

en medische hulp. Om mensenlevens te redden is snel hulp nodig. Giro 555, waar Kerk in 

Actie deel uit maakt, slaat de handen ineen. De opbrengst is bestemd voor medische 

noodhulp aan corona slachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo goed 

mogelijk te laten verlopen .Er is behoefte aan zuurstof en beschermende kleding voor de 

verzorgenden.  

U kunt uw gift over maken op giro 555.nl U kunt uw gift natuurlijk ook over maken 

naar de rekening van de diaconie, zoals hierboven vermeld staat. Vergeet dan niet om te 

vermelden : samen in actie tegen corona. Wij zorgen dan dat het geld op de juiste plek 

komt. 

 

 



 

 

Collecteopbrengsten: 

• Over het algemeen is de uitgangscollecte bestemd voor 

ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor is voor 2021 8oo euro begroot. We 

mochten hiervoor al 550 euro van u ontvangen. Een mooi bedrag. 

• Pinkstercollecte: deze was 20 euro. De diaconie vult dit aan tot 100 euro. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Diaconaal Aandeel: 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de brief voor het diaconaal aandeel. Het afgelopen 

jaar hebben we gemerkt dat u de diaconie niet vergeten bent ondanks het feit dat er 

alleen online kerkdiensten waren. Dat was hartverwarmend. We hopen daarom ook op 

uw bijdrage wat betreft het diaconaal aandeel. Zo kunnen we ons mooie werk voort 

zetten. Alvast hartelijk dank! 

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

Fairtrade 

Sieradenmaker Pandora doet “echte “diamanten in de ban. 

Dit stond onlangs in de krant. Zelf draag ik Pandora sieraden en eerlijk gezegd heb ik er 

nooit over na gedacht waar de glimmertjes op mijn bedels   vandaan komen .Voortaan  

wil deze Deense fabrikant alleen nog  diamanten verkopen die in een lab zijn gemaakt, 

zogeheten fabrieksdiamanten. Men vindt  natuurdiamanten niet meer passen in hun 

duurzaamheidsstrategie. Mensenrechtenorganisaties juichen deze stap toe. Zij roepen 

allang dat het delven van ruwe diamanten vaak gepaard gaat met allerlei misstanden als 

dwangarbeid, kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting. Onlangs trok Human Rights 

Watch nog aan de bel omdat foute diamanten bij bekende sieradenmerken terecht 

dreigden te komen. Om dat te voorkomen stapt Pandora over op synthetische diamanten 

.Daarnaast is deze vorm een stuk goedkoper dan diamanten uit de grond halen. Eerder 

maakte Pandora bekend om voor 2025 alleen te werken met gerecycled goud en andere 

edelmetalen te gebruiken voor zijn producten. De “kweekdiamanten” gaan gemaakt 

worden in een lab in het Verenigd Koninkrijk. Dat is  het eerste land waar ze verkocht 

gaan worden. Hopelijk zijn ze snel in Nederland te koop. 

 

De onderstaande 75+ Jarige is in de komende week jarig:  

  

Maandag 7 juni 2021: 

Dhr. T.C. van Dijk   Eindstraat 92   5801 CR Venray 

 

Zaterdag 12 juni 2021: 

Dhr. F. van Helsdingen   Bloesempad 37  5961 KW Horst 

 

Maandag 14 juni 2021: 

Dhr. J. H. ten Hove  Kienhout 3  5813 CK Ysselsteyn 

 

Wij feliciteren u  van harte en wensen dat u ondanks deze tijden een gezellige dag zult 

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

onvergetelijk?  

  



 

 

  
       

In de vorige nieuwsbrief, nr. 10 is het adres van mevr. Adrie de Klerk verkeerd 

doorgegeven. 

Dit moet zijn: Mevr. A. de Klerk, Het Rooyhuis,  Den Herk 98B studio 2  5803DN  Venray  

 

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

 

 

 

 

  

Heeft u berichten die u via de Nieuwsbrief nr. 12  aan anderen van onze gemeente wilt 

laten weten, dan kunt u het tot donderdagavond  17 juni  door geven aan  :  

Annemarie van Meurs scriba@pkn-

venray.nl   

  

  

 

 

 


