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Bethlehemkerk - 't Trefpunt 
Sperwerstraat - hoek Valkstraat 

  539470  
e-mail adres:  

info@bethlehemkerk-helmond.nl 
Website: 

www.bethlehemkerk-helmond.nl 

Colofon 
"perspektief” 
Is een uitgave van de 

Protestantse 
Gemeente , Helmond,  

Asten, Someren 
 

Verschijnt: 10  keer per jaar. 
Oplage: 350 stuks 
Abonnement €  15,- 
Postabonnement € 30.- 

Banknr: NL17INGB0004005426, 

t.n.v. Perspektief. 
 

 

Mutaties, nieuwe abonnees en 
financiële administratie: 
Kerkelijk bureau  5 3 9 4 7 0  
e-mail adres: perspektief@ 
bethlehemkerk-helmond.nl  
 
Redactie: 
Jan Zaagman, Anja Bos,  
Jacqueline Felius, 
Henri Wooldrik 
 
 
Layout: 
Anja Bos, Jan Zaagman, 
Jacqueline Felius. 
  
Ontwerp voorblad: Sabine 
v.d.Waterbeemd-Boeije 
  
Druk omslag:                     
Vane Druk  VOF Helmond 

Predikant: 
Ds. C. Beeuwkes-van Ede  06-83609155 
Speelweide 44, 5761KH Bakel   

E-mail adres: corine@beeuwkes.com 

Tel.bereikbaar 08.30-09.30 uur. 

Woensdag : vrije dag 

Kerkelijk Werker:                                        040-2842052                               

Dhr. P. Flach,Stephan Hanewinkellaan 3, 5673 MV Nuenen. 

E-mail adres: kerkelijkwerker@bethlehemkerk-helmond.nl 

Werkdagen: maandag en donderdag , 

wel bereikbaar: telefonisch en per e-mail 
 
Scriba:Dhr. Hans Mulder                            06-46738725 
E-mail adres: scribaat@bethlehemkerk-helmond.nl 
 
Contactadres organisten:  
Dhr. A.J. Mooij 06-14635352 
E-mail adres: organisten@bethlehemkerk-helmond.nl 
 
Ledenadministratie: 
Kerkelijk Bureau, Sperwerstraat 2, 
5702 PJ Helmond  539470 
E-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl 
 
Kerkelijk Ontvanger Protestantse Gemeente te Helmond 
p/a Kerkelijk bureau   539470 
Sperwerstraat 2 
5702 PJ Helmond. 

Bankrek.nr. NL20INGB0001077039  

Overige rekeningnummers: 

Zendingscommissie Protestantse Gemeente te Helmond 
p/a  Rector Heuvelsstraat 10, 5704 AN  Helmond 
Bankrek.nr.:  NL69INGB0003725421 
 
Diaconie Protestantse Gemeente te Helmond, 
p/a: Rector Heuvelsstraat 10, 5704 AN Helmond 
Bankrek. nr.: NL70RABO0373737661 
 
Collectebonnen 
Verkrijgbaar in kaarten van:  

€ 10,- (20 x € 0,50), € 20,- (20 x € 1,-), € 30,- (20 x € 1,50) 
€ 40,- (20 x € 2,-) 
 
Na overmaking worden de kaarten u toegezonden. 

Collecterekening Protestantse Gemeente,  

Lieshoutseweg 23, 5708 CW Helmond, tel.0492-528126. 

Bankrek.nr.  NL19RABO0181081350 

 

Reserveren ruimtes Bethlehemkerk. 
Voor gebruik van kerkelijke lokaliteiten raadpleegt u de web-
site van de Bethlehemkerk 
www.bethlehemkerk-helmond.nl vervolgens klikt u op reser-
veren ruimtes. Beoordeel in de agenda’s welke ruimte op het 
door u gewenste tijdstip beschikbaar is, klik de link boven aan 
de pagina aan en reserveer. Uw reservering is pas definitief 
als u een bevestiging ontvangt van het Kerkelijk Bureau. 
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PKN                                          
Helmond/Asten/Someren 

Kerkgebouw Asten/Someren 

Speelheuvelplein 6 

5711 AR Someren 

Wijkgemeente Asten en Someren 

Colofon “De Brug” 
Bezorgwijzigingen en aan- of 
afmeldingen: 
Someren:  
Dhr. Bas Kievit, 06-17000130 
tussen 18-19.30 uur. 
bij voorkeur per e-mail: 
b.kievit24@outlook.com 
Asten: 
Dhr. Harry Verspay, 0493-
694266 
bij voorkeur per e-mail: 
h.p.m.verspay@kpnmail.nl 
 
Redactie: 
Jacqueline Felius 

 

Let op: 
Nieuw e-mail adres!! 

————>> 

Predikant: 
Bernadette van Litsenburg;  06-10983323 
bvanlitsenburg@hotmail.com 
 
Algemeen Contact Asten-Someren: 
Mevr. Ellen Zegwaard; 06-83007912 
janenel@kabelfoon.nl 
 
CVK Contact Asten-Someren: 
Dhr. Hugo de Wit; 06-51106744 
 
Rekeningnummer diaconie Asten/Someren: 
NL37RABO0103624295 
 
Koster: 
Dhr. Aart van Leeuwen; 0493-491430 
aart.jannie@hetnet.nl 
 
Autodienst: 
Someren: Dhr. Adriaan de Wit; 0493-492047 
Asten: Dhr. Harry Verspay; 0493-694266 
 
Beheerder Gemeentecentrum: 
Dhr. Dick Kremers;  06-18252164 
kremersdick@gmail.com 
 
Beheerder Begraafplaats: 
Dhr. Anton Langeler;  
0493-491909 of 06-51193086 
alangeler@caiway.nl 
NL57RABO0148064485 
 
Overige gegevens: zie info Helmond 
 

 kopij aanleveren per mail in Calibri, letter-

grootte 11: 

perspektief@bethlehemkerk-
helmond.nl 

http://www.bethlehemkerk-helmond/reserveren-ruimten
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De klus, waar U niet aan toe komt, 
het grote snoei- en opruimwerk in de tuin, 
de kleine ongemakken die maar blijven. 
Of het om een dakraam gaat, schilderen of een 
efficiënte vaste kast:  

 
Kees Klok maakt het graag voor U. 

 

             Bel me vrijblijvend: 0492 – 513 811 
 

meer info:  www.keesklus.nl 
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  49e jaargang   nr.             4 
 
                 28 mei 2022 

Vaste rubrieken: 

Adressen Helmond 2 

Adressen Asten/Someren 47 

Activiteiten agenda Helmond-Asten-Someren 44 

Hoofdartikel Pieter Flach 4 en 5    

Voorzitter Kerkenraad schrijft: 6 en 7  

Ds. Corine Beeuwkes-v. Ede  schrijft: 8 t/m 10 

Ds. Bernadette van Litsenburg schrijft: 16 t/m 17 

Pieter Flach schijft:  18 

Kerkdiensten 24 en 25 

Opbrengsten collecten 22 

Gemeente berichten 34 

Archiefbeheer 26 

Uitnodiging 11 

 

Perspektief no. 5 
9 juli t/m 3 september 2022 

Verschijnt op 9 juli 2022 
 

Kopij aanleveren tot uiterlijk maandag 27 juni 2022 
voor 10.00 uur bij voorkeur per email: 

perspektief@bethlehemkerk-helmond.nl 
Graag in Calibri, lettergrootte 11 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingeleverde stukken in 
te korten of plaatsing te weigeren. In dat geval wordt er uiteraard 
contact met u opgenomen.                                                                               



 In beweging gezet 
Door: Pieter Flach 
 
Al jaren gaan we in Nuenen met een groep tieners van de kerk en hun 
vriendinnen en vrienden in het Pinksterweekend zeilen in Friesland. Twee 
jaar lang kon dat niet door corona en nu gelukkig wel weer. We vertrekken 
op vrijdagmiddag en komen maandagavond, Tweede Pinksterdag, weer te-
rug. 
 
Zeilen kan niet zonder wind. Want de wind is de stuwkracht van de boot.  
Die boot is erop ingericht om juist van de wind te profiteren en er slim ge-
bruik van te maken. Zo kom je van A naar B. 
 
In het Pinksterverhaal klinkt het geluid van een hevige windvlaag als de hei-
lige Geest over de leerlingen wordt uitgestort. En net zoals de vuurtongen 
die verschijnen en zich verdelen is dat ook een bewegelijk beeld. De Geest 
zet mensen in beweging. Zeilen in het Pinksterweekend is dus misschien wel 
een heel passende bezigheid. Want de wind zet onze boten in beweging.   
En aan de schippers en de bemanning de taak om daar handig en verstandig 
gebruik van te maken. 
 
Die wind wordt pas stuwkracht als je je boot daarvoor klaarmaakt. Dat bete-
kent de zeilen hijsen en met het grootschoot en de fokkenschoten in de  
goede stand zetten. Je kunt die zeilen ook in de wind laten klapperen, maar 
dan komt je boot niet vooruit. Dan wordt het niet meer dan dobberen in de 
herrie van de klapperende zeilen. Je zult wat met die zeilen moeten gaan 
doen om de boot in beweging te krijgen en om de wind echt goed z’n werk 
te laten doen. Het gaat niet vanzelf, welke mooie wind er ook staat. 
 
Soms wordt de kerk met een boot vergeleken, dan spreken we van het schip 
der kerk. Dat is een oud beeld, van voor dat er boten waren die stoomma-
chines of motoren als aandrijfkracht hadden. Dan past het beeld van zo’n 
zeilboot daar goed bij, een boot op windenergie. 
 
En als de heilige Geest dan verbeeld wordt door de wind, moet dat schip dat 
kerk heet, goed van die wind gebruik maken om te varen en vooruit te ko-
men. En dan kun je met elkaar nadenken over vragen als: 
  - Waar ontdekken we die wind die Geest heet, waar ontdek jij die? 
  - Wat is voor ons het zeil om die wind op te vangen? 
  - Staan die zeilen in de goede stand om in beweging te komen? 
  - Welke richting varen we eigenlijk op? 
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Adem- en Zangpraktijk 

Goedgestemd 

Marjan Vree - Quist 

  Zangles  
  Vocal coaching  
  Koordirectie   

  Adem- en stemtherapie  

Den Heyder 12  5708 AJ Helmond 
0492548041 / 0610687018 

ademenstem@gmail.com 
www.goedgestemd.com 
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Agenda Helmond-Asten-Someren 
Iedere:  

woensdag:     20.00 uur    Rep. Koor Lighthouse in de Bethlehemkerk 
donderdag:      20.00 uur    Rep. Cantimond in de Bethlehemkerk 
 
Wo  25 mei  20.00 uur  Oecumenische gespreksavond over Tien     
               geboden, Gemeentecentrum Someren 
vr.    3 juni    10.30 uur   Koffie met… Gemeentecentrum Someren 
        13.30 uur  Ademtocht olv. Corine Beeuwkes-v.Ede      
        14.30 uur  Bijbelkring Rivierenhof olv. Pieter Flach 
ma.   6 juni  10.00 uur  Breien voor Gambia olv. Riek v. Oostenbrugge 
          14.00   Bijbelkring ma.middag olv. Pieter Flach 
Wo   8 juni  20.00 uur  Oecumenische gespreksavond over Onze Vader, 
               Gemeentecentrum Someren 
do.    9 juni  10.00 uur  Bijbelkring donderdagochtend olv. Pieter Flach 
        14.00 uur   Vrouwen in de Bijbel: Sara, gemeentecentrum  
               Someren 
Za      11 juni    11.00 uur Kash, Vaarselstraat 2 te Someren 
zo.    19 juni     19.00 uur  Stiltemeditatie olv. Erna en Bart 
ma    20 juni  10.00 uur  Breien voor Gambia olv. Riek v. Oostenbrugge 
Wo  22 juni  20.00 uur  Oecumenische gespreksavond over Schepping, 
               Gemeentecentrum Someren 
 

Samen eten, samen delen juni 18.00 uur 
 
Woensdag 22 juni en vrijdag 24 juni 
 
 
Op maandag 20 juni doorgeven  of u wilt komen eten en op welke dag.  
Bij Christine v.d. Hurk  vanaf 14.00 uur, tel.: 06 81968983 of via app. 

Iedere eerste vrijdag van de maand: 
10.30 uur: Koffie met….. In het gemeentecentrum te Someren 
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Tieners die mee op zeilkamp gaan mogen als ze dat willen ook allemaal bij 
tijd en wijle aan het roer zitten om de boot te sturen. En ieder jaar is er wel 
één die dan toch probeert tegen de wind in te zeilen. Maar dan komt je 
boot stil te liggen en gaan de zeilen klapperen. Als je de wind tegen hebt, 
kun je alleen laverend vooruitkomen. Waarop de schipper vaak zegt: als je 
dat probleem kunt oplossen, dat je ook tegen de wind in kunt zeilen dan 
bedenk je iets waar al eeuwen over wordt nagedacht. Maar wat nog steeds 
niet gevonden is. 
 
Die wind daagt dus ook uit: Laat je leiden door de richting waarin ik waai. In 
die richting vind je vaart en beweging. Niet stuurloos, want je moet goed op 
de wind blijven letten. De wind kan ’s morgens anders staan dan ’s middags. 
Gebruik je kennis en kundigheid om er goed gebruik van te maken. Alleen 
als je je er zelf voor openstelt kun je geïnspireerd worden en in beweging 
komen. 
 
Zo hoop ik dat ons kerk-zijn in Helmond, Asten en Someren een schip is dat 
door de wind die Geest heet voortgestuwd wordt, met een kundige beman-
ning die van die wind gebruik maakt, waarbij ieder die meedoet iets van 
zo’n zeil is dat de wind opvangt en het schip mee in beweging zet. Geïnspi-
reerd op weg naar een goede toekomst, samen en voor en met de wereld 
om ons heen. 
 
Bewegelijke Pinksterdagen gewenst, en ook alle dagen daarna. 
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 Beste gemeenteleden, 
 

 Door: Wilfred Achthoven,                                       
voorzitter Kerkenraad 
 wilfredachthoven@hotmail.com   
 tel. nr. 0492-528126. 

 
Verbouwing Kerkzaal 

In de verbouwing van de kerkzaal is de grootste stap gezet. Maar we 

moeten nog een aantal zaken goed afmaken. De commissie is daar mee 

bezig. 

Ik denk aan de leesbaarheid van de beamer. We hebben bewust even 

gewacht met het maken van keuzes omdat hier flinke kosten mee ge-

moeid kunnen zijn.  Op voorhand kon niemand ons goed aangeven wat 

het effect zou zijn van alle ingrepen. Nu de nieuwe situatie er staat, is er 

weer met een professionele partij gekeken naar de mogelijkheden om 

het beeld te verbeteren. Dat zou kunnen middels een nieuwe beamer-

techniek of een scherm. De commissie is hier nog niet uit en wil ver-

schillende mogelijkheden uitproberen om er zeker van te zijn de we het 

beoogde effect realiseren. We houden u op de hoogte.  

Zo ook het geluid. Bij aanvang van de verbouwing kon niemand ons ver-

tellen wat de effecten zouden zijn op de akoustiek. We hebben wel spe-

ciale verf gebruikt maar nu weten we echt hoe het klinkt. Er wordt nu 

onder andere gekeken naar mogelijkheden om middels raambekleding 

de galm iets minder te maken. De commissie gaat hier naar kijken.  

Dan zal de vloer nog een keer helemaal geschuurd en gelakt worden, 

komt er een nieuwe loper in een passende kleur, wordt er nog gekeken 

hoe de kleuren van het kerkelijk jaar wat beter tot uiting kunnen komen 

op het liturgisch centrum en nog wat andere zaken. Kortom, we hebben 

een grote stap gemaakt maar we hebben nog het nodige af te maken en 

te verbeteren. 
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Voor de kinderen 

mailto:wilfredachthoven@hotmail.com
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Pinksteren 
O Geest, toen Gij ternederkwaamt 
En voor hun oog gestalte naamt, 
Doorzonk de hemel ademloos 
Een stille witte vlammenhoos. 
 
Boven hun lichaams donkre zuil 
Verscheen een zacht bewogen tuil 
Van licht, en glinsterende gleed 
Het neder langs hun schamel kleed. 
 
Hun mengelmoes van woorden vaal 
Klonk ieder als zijn moedertaal. 
In mensenwoord, op mensenwijs 
Geeft God zijn heilgeheimen prijs. 
 
Geen is zo druk, geen leeft zo snel, 
Of hij hoort Uw vermaning wel: 
De storm steekt op, de noodklok luidt, 
De wereld wijkt, o mens, trek uit! 
 
Die U in vlammen openbaart, 
Wiens adem door de wereld vaart, 
Die 't al bezielt, doordringt ons 't meest, 
Ken ons, dat wij U kennen, Geest! 
 

De steile tocht (1924-1928) 

Schrijver: Willem de Merode 
Inzender: Redactie, 23 mei 2021  
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Tenslotte is er nu duidelijkheid over de planning ten aanzien van het orgel. 

Dit wordt volgend jaar (april/mei 2023). Dan heeft de orgelbouwer tijd om 

een ander aan te pakken. 

 

Opknappen ontmoetingsruimte Someren 

Naast de kerkzaal in Helmond is er ook gewerkt aan het opknappen van de 

ontmoetingsruimte bij de kerk in Someren. Ook daar worden stappen gezet 

en zal het niet lang meer duren voordat deze opknapbeurt is afgerond. 

 

Secretaris voor de diaconie 

Onze diaconie is zeer actief met allerlei mooie acties binnen en buiten onze 

gemeente. Om deze activiteiten te ondersteunen zoeken we naar een secre-

ataris. Als u interesse heeft dan horen we dat uiteraard graag. 

 

Coördinator wijkwerk Brandevoort en Mierlo-Hout 

Omdat de aanhouder soms wint nogmaals de vraag: al enige tijd zoeken we 

naar een coördinator voor het wijkwerk in Brandevoort en Mierlo-hout. Het 

is een leuke taak die vooral gericht is op het coördineren van het bezoek-

werk in de wijk en 2 à 3 keer per jaar met degene die dit bezoekwerk doen 

bij elkaar te komen om uit wisselen en te kijken of er nog nieuwe adressen 

zijn die bezocht moeten worden. Mocht u interesse hebben, laat het ons 

weten. 

 

 

https://www.gedichten.nl/schrijver/Willem+de+Merode
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 Door: Corine Beeuwkes-van Ede 

Pastoralia 
Een drukke Paastijd hebben we achter de rug, maar wat was het fijn om 
met elkaar dit feest te vieren in de vernieuwde kerkzaal. Heerlijk was (en 
is) het om elkaar weer te ontmoeten en in een volle kerkzaal te zingen en 
te vieren. Dubbel feest zo. 
Grote dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt: musici, beamer-
team, liturgisch bloemschikcommissie, kosters, koffieschenkers  en 
niet te vergeten: de mensen die het schoonmaken en weer inrich-
ten van de kerkzaal onder grote tijdsdruk mogelijk hebben ge-
maakt! Top! Heel hartelijk bedankt. 
In de afgelopen periode heeft Gerda Bos een hersenbloeding ge-
had, waardoor zij eenzijdig verlamd is geraakt. De intensieve thera-
pie die zij nu ondergaat in het Zorghotel werpt haar vruchten af – 
stapje voor stapje gaat het beter. We wensen haar geduld en doorzettings-
vermogen toe! 
Henri van den Einden is na meerdere keren opgenomen geweest te zijn in 
het Elkerliek uiteindelijk naar het LUMC gebracht in Leiden. In de hoop dat 
ze daar meer voor hem kunnen doen. We hopen met hem mee en wensen 
hem, Erica en Daan veel sterkte toe!  

Huwelijksinzegening 
Govert Jan Homburg en Ineke Jonkers hebben mij gevraagd om hun huwe-
lijk te zegenen op vrijdag 20 mei. Deze blijde gebeurtenis zal in kleine 
kring plaatsvinden in de Brabantse Kluis te Aarle Rixtel. We wensen hen 
een fijne dag toe en Gods zegen over hen beiden!  

Rondom de kerkdiensten  
Zondag 22 mei zal Priscilla Ge (kleindochter van mevr.Guusje Mulder- Ma-
luw) de volwassendoop ontvangen. Een hele bijzondere gebeurtenis voor 
haar, maar ook voor ons als gemeente. Onze felicitaties gaan naar haar en 
haar familie uit. Thema in deze dienst is: Word wie je bent! 
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Bakkers en baksters gezocht! 
Na de Pinksterdienst op de camping ‘De Somerense 
vennen’ in Lierop op 5 juni is er een koffietafel: bakt u 

mee? Samen vieren – samen delen! 

Met Pinksteren gaan we naar buiten! 
Op zondag 5 juni vieren we om 10.00u het Pinksterfeest buiten de kerkmu-
ren: we gaan naar Lierop! 
In de overdekte hal op de camping ‘De Somerense Vennen’, Philipsbosweg 
7, 5715 RE Lierop, (u weet wel: waar ook de startzondag is gehouden vorig 
jaar) komen we als protestantse gemeentes van Asten/Someren en Hel-
mond bij elkaar en vieren we de verjaardag van de kerk. Het is een viering 
voor jong en oud – voor mensen van binnen en buiten de kerk. Kortom: 
voel je welkom! Aan deze dienst zal het oecumenisch koor ‘Lighthouse’ o.l.v. 
Arjan Mooij meewerken en speelt het blaaskwintet o.l.v. Dick Kremers zijn 
partij mee. Voorgangers: Bernadette van Litsenburg en Corine Beeuwkes-
van Ede. Thema in deze dienst: ‘BLIK NAAR BUITEN’ 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantie 
Van 13 juni t/m 10 juli zijn we met vakantie. In deze periode is collega Pim 
Verschoor beschikbaar als achterwacht. We hopen elkaar daarna weer in 
goede gezondheid te ontmoeten! 
 

Koffie-inloop-ochtend  
Elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00u staat de koffie/
thee weer voor u klaar! Een stukje gezelligheid, een luis-
terend oor en aandacht wordt u geboden – van harte 
welkom! 
 

Ademtocht 
Elke eerste vrijdagmiddag van de maand wandelen we 
met elkaar ca. 5 km. 
De eerstvolgende data: 3 juni en 1 juli. 
We starten om 13.30u. Het startpunt wordt elke keer 
door één van de wandelaars bepaald. Voor info: cori-
ne@beeuwkes.com 

mailto:corine@beeuwkes.com
mailto:corine@beeuwkes.com
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Uit een vermeende winterse doodsheid 
Gaan we over naar een uitbundige schoonheid 
Twijgen die in hun kaalheid leken te zwijgen 
Zullen een overvloed van bladeren krijgen 
Lente, kraamtijd van het prille nieuwe leven 
Wordt ons gratis en om niet gegeven 
Levenskracht dat nooit meer dooft 
Is ons door de Eeuwige beloofd 
Je ziet alles weer ontluiken 
En door te kijken, te luisteren en te ruiken 
Wees stil voor het aangezicht van de natuur 
Dat ons omgeeft nu en ieder uur 
Wees stil en ervaar de onovertroffen kracht 
Die uitgaat van deze ongelofelijke pracht 
Wees stil want alles is zo onvergetelijk mooi 
Gods schepping in haar ongeëvenaarde tooi 
Wees stil en bewonder dit wonder 
Want uiteindelijk kun je niet zonder 
Wees stil, wees stil … 
 

(Uit de bundel “De hemelse aarde”  Jaap Wijdenes 
 Uitgesproken tijdens de ademtocht van 1 april 2022) 
 
 

 
Voor actuele informatie zie onze website: www.bethlehemkerk-helmond.nl 
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praat met hen. Zij maakten een nieuw begin 
Natuurlijk kun je ook langs ‘t Laar 3 in Aarle-Rixtel wandelen en Eva en Jus-
tin en hun collega’s (want zo noemen ze de mensen in hun dagopvang be-
wust) vragen om een -betaald-bezoekje te brengen aan iemand  die je kent 
en waaraan je denkt. Maar ook en nog mooier: Denk ‘ns zelf na wie er in 
jouw naaste kring blij zou worden van een bezoekje en wat tijd van jou. 
Barmhartigheid klinkt mij nog een beetje als ongelijkwaardig en op afstand.  
Warmhartigheid heeft m’n voorkeur. Het is dichtbij 
en is misschien even vreemd, maar zeker wederke-
rig. 
Ik vervolgde warm van buiten en warm van binnen 
mijn weg, in m’n hoofd zong zachtjes de mooie mu-
ziek van Einaudi…. 
 

Marlene Brussaard, diaken 
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In de serie “werken van barmhartigheid” deze maand de 
dorstigen laven 
Het was nog coronatijd toen ik op een winderige mor-
gen ging wandelen om mijn hoofd leeg te waaien. Er-
gens in de weilanden tussen de drie kernen van Laar-
beek stuitte ik op een boerderij, “De Goeikamer” stond 

er en “coffee to go”.  
Een beetje warm worden leek me een goed plan en ik stopte bij een keu-
kenraam waarachter een jong gezin bleek te wonen; sinds2019 opnieuw in 
deze regio gesettled vanuit Amsterdam. Zij werkte daar in de jeugdhulp-
verlening,hij liep mee in de “ratrace” vanuit een hotelachtergrond. Druk, 
druk, druk dus met ook nog een paar kleine kinderen.  
We raakten , terwijl de koffie stond te pruttelen, aan de praat over de 
prachtige muziek die opstond en achter hem zag ik bedrijvigheid met een 
mand met moois en lekkers en een jonge vrouw met een verstandelijke 
beperking…... 
Het bleek niet alleen een prachtige plek, maar er gebeurden daar ook 
prachtige dingen. 
Eva, de vrouw des huizes ,wilde graag haar kennis en kunde inzetten in 
betekenisvolle en kleinschalige zorg. Justin, haar man, hielp vanuit zijn 
achtergrond met het opzetten van een plek waar nu een koffie-en theetuin 
is met heerlijke taart. 
Die wordt elke dag gebakken door de collega’s van de dagbesteding die 
daar groeide: 
Een rustige en veilige plek waar de mensen met elkaar de dag beginnen 
aan de tafel van De Goeikamer. En van waaruit twee maal per week be-
zoekjes worden gebracht aan eenzame ouderen in de buurt. Met een 
mand vol met prachtig servies, een kleed, koffie, taart en muziek. En voor-
al aandacht. Want waarnaar kun je dorst hebben? Zeker, maar niet alleen,  
in coronatijd…..Natuurlijk naar koffie, maar meer misschien nog wel naar 
warme, menselijke aandacht. 
De muziek mag je zelf kiezen en de afwas wordt gedaan en intussen ont-
spint zich altijd een gesprek en ontstaat een echt contact tussen de be-
zochte oudere en de bezoekende jonge mensen die daar worden ingezet.  
Dit stel  doet waarin ze geloven, laten hun kinderen van dichtbij meema-
ken hoe je zelf handen en voeten kunt geven aan jouw  verantwoordelijk-
heid voor elkaar en voor een betere wereld. “Cut the crap” en kom in be-
weging. Spreek jezelf aan, zonder eindeloos over hen te praten, maar 
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Aan de mensen uit de wijk Helmond Noord/Oost/
Zuid en Centrum 

 
Na een tijd van afstand houden is nu het moment aangebroken om 
elkaar weer eens te ontmoeten. 
 
Het wijkteam nodigt u uit voor een gezellige middag in de ontmoe-
tingsruimte van de Bethlehemkerk. 
  
              dinsdag 31 mei van 14.00 tot 16.00 uur 
 
Aan de hand van een spel gaan we met elkaar in gesprek, Pieter Flach 
zal hierbij aanwezig zijn. 
Daarna is er tijd voor een hapje en een drankje. 
 
 
Wilt u zich aanmelden, dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. 
 
 
Namens het wijkteam,                       
 
Hanneke Verschuur (tel. 536231) Henk Schimmel (0614272361) Jan 
van de Hurk (0612233780) en Tineke Koedijk (0610853196) 
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Wijkgemeente Asten-Someren 
 
 
 
Jarigen van 75 jaar en ouder 
 
In de maand mei zijn de volgende gemeenteleden  
jarig: 
 
  4 mei mw  K. ten Westeneind 
  5 mei mw A. Vink - Rooseboom 
14 mei dhr. H. Vink 
17 mei mw A. van Leeuwen Kievit 
 
 
Wij wensen U een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levens-
jaar. 
 
 

 
 
Zieken 
In de afgelopen periode zijn Albert Buis en Herma Jansen-Hekman ontsla-
gen uit het ziekenhuis. 
Wij wensen Albert en Herma een voorspoedig verder herstel in hun ver-
trouwde omgeving thuis.. 
Van harte beterschap ook aan allen die met ziekte te kampen hebben of 
ervan herstellende zijn. 
Degenen, die wachten op of bezig zijn met een behandeling wensen wij 
vertrouwen en moed.  
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Jeugdwerk in de Protestantse Gemeente Helmond, Asten en        
Someren 

 

"Pinksterfeest, een feest van hoop!" 
 
13 maart hadden we een try-out van een bijeenkomst 
met elementen uit een Kind-op-schootdienst en uit de 
Kliederkerk. De gezellige middag ging over het verhaal 
van de 5 broden en 2 vissen. De conclusie was, dat het zo 
geslaagd was, dat we nog een Klieder-KOS organiseren! 
 

Op zondagmiddag 12 juni van 15:30-17:30 vieren we 
daarom in  deze vorm het Pinksterfeest. 

 
We hopen op wederom een gezellige, interactieve middag in de Bethle-
hemkerk in Helmond voor alle kinderen tot en met 12 jaar met hun (groot
-)ouders! 
We lezen het Pinksterverhaal en zullen spelletjes en andere activiteiten 
rond dit thema doen en afsluiten met een gezamenlijke pannenkoeken-
maaltijd! 
 
Graag ontvangen wij voor 8 juni bericht als je komt. Bij voorkeur per mail 
naar: marionvanhoofapperlo@gmail.com  
 

Zou je willen helpen bij de organisatie van deze middag, laat dat dan zo 

snel mogelijk weten… 
 

 

 

 

 

 
Tot ziens, 
Marion van Hoof-Apperlo 
ouderling jeugd en gezin 
06-55187317 

mailto:marionvanhoofapperlo@gmail.com
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19 juni  Kodawinja 
De collecte van vandaag is voor de Stichting Kadowinja. Deze stichting on-
dersteunt meerdere projecten in Kenia , zij stimuleren kinderen naar 
school te gaan, begeleiden onderwijsprojecten, helpen voedingspatronen 
te  verbeteren, maken gezond drinkwater toegankelijk.  
Er wordt gewerkt aan de verbetering van de basisschool. Voorheen was er 
geen watervoorziening, inmiddels is er een waterput met een zonnepa-
neel aangelegd en wordt er gewerkt aan de aanleg van sanitaire voorzie-
ningen. De randvoorwaarden met betrekking tot hygiëne zijn verbeterd, er 
is nu de mogelijkheid voor het wassen van de handen na toiletbezoek en 
voor het eten. Ook het schoonmaken wordt makkelijker. 
Kadowinja is ook de organisatie waaraan het KASH jongerenproject, een 
groep jongeren uit Asten, Someren en Helmond zich een aantal jaren aan 
heeft verbonden. Zij gaan in 2022 naar Kenia om actief een bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van de kinderrevalidatiekliniek  
 
26 juni  KIA binnenlands diaconaat Hulp voor mensen zonder papieren. 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen 
van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielpro-
cedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet 
accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd 
de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhui-
zen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede 
in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veer-
kracht van deze mensen. 
 
3 juli  KIA werelddiaconaat Kinderen in India  
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en bui-
tengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase 
partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende 
kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na 
schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen 
ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie be-
steedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het 
gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te 
doorbreken. 
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Bloemen 
Elke zondag gaan er vanuit het pastoraat bloemen of een attentie naar 
leden van onze gemeente ter bemoediging, als felicitatie of als dank voor 
hun inzet. 
 
In de afgelopen periode waren dat: 
Dhr A. Buis te Someren 
Dhr en mw J. en M. Kievit te Asten 
Mw. E. Zegwaard te Someren  
Dhr en mw Koole te Someren-Eind 
 
Gedachte 
Jezus zei tegen Petrus: Gij zijt de steenrots, waarop ik mijn kerk zal bou-
wen.” (Mat 16, 18) 
Jezus zei niet: “kerken.” 
 
Met hartelijke groet namens het pastoraal team Asten en Someren, 
 
Harry Verspay. 
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TERUGBLIK OP DE  FILM “ RISEN ” 
 
Nog nooit hebben we een filmavond bijgewoond met voorafgaand een 
broodmaaltijd. 
In een druk bezet gemeentecentrum te Someren werd daarvan op 6 april 
ook ruim gebruik gemaakt en natuurlijk stond alles deze avond in het te-
ken van Pasen hetgeen in de film “RISEN” duidelijk naar voren werd ge-
bracht.  
Een film met een verhaal dat gaat over de eerste veertig dagen na de op-
standing van Jezus Christus gezien door de ogen van een Romeinse strijder 
die in opdracht van Pontius Pilatus onderzoek moet doen naar de geruch-
ten over een uit de dood herrezen Joodse Mesias en het lichaam zien te 
vinden van Jezus van Nazareth om een dreigende opstand in Jeruzalem te 
voorkomen.  
De film is uit zeer realistische met soms schokkende beelden opgebouwd 
en laat o.a.zien hoe men in die tijd elkaar te lijf ging. Wellicht kent ieder-
een de afbeeldingen over de kruisiging van Jezus maar deze lijdensweg in 
bewegende beelden te zien is bizar evenals de andere vertoonde scenes.  
Na afloop van deze indrukwekkende film werd onder het genot van een 
( fris ) drankje nog nagepraat en soms vergelijkingen getrokken met wat 
nu in Oekraine gaande is.  
Met een niet ingeplande samenzang in de kerk van het lied “Ga met 
god........” werd de avond afgesloten. 
Met  dank aan onze predikant en Jack Swaanen, die deze avond hebben 
voorbereid, werd tevens de wens geuit bijeenkomsten met gelijke strek-
king als deze in de toekomst te herhalen.    
 
Aart van Leeuwen 
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Uitleg collectes 
 
29 mei  JOP diaconaat voor jongeren P.K.N.  

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, 
de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben 
werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met dia-
conaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met 
hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen 
zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. 
Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 
 
5 juni Pinksterzending boeren in Zuid-Afrika 
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 
generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbete-
ren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit 
door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen 
met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de 
voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud 
gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een struc-
turele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 
 
12 juni Cordaid tegen seksuele uitbuitingkinderen tijdens en na Covid 
Wereldwijd zijn zo’n 2 miljoen kinderen slachtoffer van seksuele uitbuiting. 
Nadat de scholen sloten bleven meer kinderen thuis. Maar voor sommige 
kinderen is thuis geen veilige plek. Ouders hebben het vaak extra druk, 
kampen met veel stress en kinderen zijn daardoor op zichzelf aangewezen. 
Online seksuele uitbuiting van kinderen is daardoor wereldwijd toegeno-
men. Door het verlies van grote hoeveelheid banen en de economische 
onzekerheid die is ontstaan, kunnen ouders in de situatie komen dat zij 
zich genoodzaakt voelen om hun kinderen mee te geven aan mensenhan-
delaren, met de belofte op werk en beter bestaan.   
Building Back Better programma ondersteunt kinderen, hun ouders en hun 
omgeving in twaalf landen. Daar naast verbeteren zij de kinderbescher-
ming en verenigen zij de krachten in een sterke lobby naar richting natio-
nale, regionale en internationale beleidmakers en het bedrijfsleven. Het 
doel is de uitbuiting te voorkomen, aanpakken en het probleem op de 
agenda krijgen en houden.   
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     Gemeenteberichten Helmond-Asten –Someren 

80 plussers van harte gefeliciteerd 

Vertrokken: 
Dhr. E.M. Londeman, Wolfsveld 46 te Someren naar Alkmaar                          
Dhr. J.G.C. van Heijst, Dorpsstraat 98 te Aarle-Rixtel naar ‘s Hertogenbosch  
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Mevr. P.S. Heukers-Streun, Dorpstraat 27 te Lieshout naar Stekkermortel 3 te 
Mariahout  
Mevr. L.P.W. de Wit, Belienberkdijk 30 te Someren naar Opper 48 te Someren  
 
Overleden: 
   4 april 2022, Mevr. G. Lamm-vanHonk, Noorderlaan 15 te Someren                
24 april 2022,  Mevr. J.L.D. van der Mast, Hoofdstraat 176M te Helmond  
   6 mei 2022,  Dhr. J. Wever, Hurksestraat 1H te Helmond  

29-5-2022 Dhr. C.W. de Waal Krommeweg 10, Helmond                                                                   
30-5-2022 Mevr. G.R.A. Tromp-van der Velde Stilpot 88, Helmond                                                           
31-5-2022 Dhr. K.A.W. Helmantel Beverstraat 75, Beek en Donk                                                                    
4-6-2022   Mevr. M.A. Stap-Hekman Uranusstraat 24, Asten                                                            
4-6-2022   Mevr. L.A. Oudshoorn-Lamm Hoevenstraat 36, Someren                       
7-6-2022   Mevr. H.E. Lekkerkerker-Docters v. Leeuwen Wilhelminaplein 39,                      
              Someren                                                                                                                      
7-6-2022 Dhr. M. Keuter Iekendonksevoort 54, Helmond                                      
12-6-2022 Mevr. E. de Witte-Straub Hoofdstraat 176 M225, Helmond          
18-6-2022 Mevr. E. Boer-Stormbroek Hemelrijksestraat 43, Helmond            
26-6-2022 Mevr. M.J. Verschoor t Peppelplantsoen 21, Helmond                  
28-6-2022 Dhr. F.J. de Wit Heesterdijk 16, Someren                                                
1-7-2022 Mevr. J. Keur-de Jonge Saxofoonstraat 25, Helmond                                      
2-7-2022 Dhr. A.A.C. van Ruiten Bosscheweg 20 t 211, Aarle-Rixtel                  
2-7-2022 Mevr. M.T. van Rossum-Krijger t Hagelkruis 1 a, Maarheeze             
5-7-2022 Dhr. J.G. van Horne Floralaan 72, Asten  
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Collecte en giften overzicht 
 
Hier onder  ziet u een overzicht van de ontvangen bedragen voor Diaconie  
en C.v.K. over de maanden maart en april   
 
 6 maart Voorjaarszending               € 39,80        CvK  € 49,00 
13 maart Binnenlands diaconaat    € 26,30        CvK  € 18,80 
20 maart KIA Indonesië                    € 29,10        CvK  € 20,20 
27 maart KIA  Bangladesh                € 28,00        CvK  € 23,30 
 
 3 april    KIA Moldavië                      € 94,86         CvK  € 89,05  
10 april   JOP PKN Paaschallenge    €  37,40        CvK  € 34,79 
17 april   KIA Libanon                        €  45,30        CvK  € 50,40 
24 april   St. Leergeld A/S                 €  28,45         CvK € 19,90    
  
Ontvangen giften in maart en april 
Bloemenfonds € 25,00 
Gift voor collecte 20 maart  €  5,00 
Gift voor collecte 27 maart € 25,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen  dan-
ken wij U voor uw gaven. 
Jeanet Oosterhof  
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Van onze predikant 
 
Door Bernadette van Litsenburg 
 
Even bijpraten 
 
Rond de kerkdiensten 
We kunnen terug kijken op fijne paasvieringen, deels samen met Helmond 
en deels in onze kerk met onze eigen gemeenteleden. Alle vieringen waren 
erg goed bezet op paaszaterdag na. Ik begrijp, dat dat tijdstip, 22.00 uur, erg 
laat was. Zeker voor mensen met een boerenbedrijf kan ik me voorstellen, 
dat het te laat is, want iedere morgen moet er vroeg opgestaan worden om 
de beesten te melken en eten te geven. We zullen daar voor volgend jaar 
rekening mee houden. 
 
Zoals ik al aankondigde gaan we 22 mei weer avondmaal vieren. Ik verheug 
me daar erg op en hoop dan ook, dat u zoveel mogelijk aanwezig bent. Ein-
delijk na corona weer een liturgisch verbindingsmoment. 
 
Pinksteren is natuurlijk het uitgelezen moment om gezamenlijk te vieren.  
De startzondag afgelopen jaar hebben we op de camping van de Somerense 
vennen in Lierop gehouden. Daar was iedereen zó enthousiast over, dat de 
kerkenraad ook de pinksterdienst daar wil houden. Klaas Wubs, hij organi-
seerde het vorig jaar fantastisch, heeft zijn medewerking toegezegd. Mis-
schien kunt u al regelen, dat er veel samen gereden wordt, zodat iedereen 
in de gelegenheid is om hier bij te zijn. Dick Kremers gaat met een blazers-
ensemble spelen en Lighthouse zal zingen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat 
ook u nog uit volle borst kunt zingen. 
 
Pastoralia 
De afgelopen tijd hebben we een paar ernstig zieke mensen in de gemeente 
gehad: Albert Buis heeft zware behandelingen moeten ondergaan om leu-
kemie te boven te komen en Herma Janssen is nog aan het revalideren van 
een heftige aanval van een auto-immuunziekte. Met beide gaat het inmid-
dels beter, maar aandacht vanuit onze gemeente wordt op prijs gesteld b.v.  
door een kaartje ter bemoediging te sturen. Adressen zijn bij mij op te vra-
gen. 
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zo   26 juni 2 Korintiërs 10:12-18 Binnen Gods grenzen 

ma 27 juni 2 Korintiërs 11:1-15 Schijnapostelen 

di   28 juni 2 Korintiërs 11:16-29 Ironische Paulus 

wo 29 juni 2 Korintiërs 11:30-12:10 Kracht in zwakte 

do  30 juni 2 Korintiërs 12:11-21 Ouders sparen voor de kinderen 

juli 

vr    1 juli 2 Korintiërs 13:1-13 Onderzoek jezelf 

za   2 juli Lucas 9:51-62 Goed te volgen? 

zo   3 juli Lucas 10:1-16 Herauten 

ma 4juli Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect 

di   5 juli Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg? 

wo 6 juli Lucas 10:38-42 De eerste zorg 

do  7 juli Psalm 140 Red mij van belagers 

vr   8 juli 1 Koningen 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning 

za  9 juli 1 Koningen 1:22-40 Uitgekozen koning 
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Vandaag lezen wij: 

juni 

mei 

za   28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 

zo  29 mei Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef 

ma 30 mei Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte! 

di   31 mei Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen 

wo   1 juni Jeremia 44:1-10 Er woont niemand meer in Juda 

do   2 juni Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen 

vr    3 juni Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand? 

za    4 juni Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden 

zo   5 juni Psalm 147 Pinksteren - Zing een lied 

ma  6 juni Lucas 7:18-35 Vol verwachting 

di    7 juni Lucas 7:36-50 Geven en vergeven 
wo  8 juni Psalm 105:1-22 Geschiedenis 

do   9 juni Psalm 105:23-45 ...van trouw 

vr  10 juni Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten 
za  11 juni Lucas 8:9-21 Betekenisvol 

zo  12 juni Psalm 135 Trinitatis - Groot is de HEER 

ma13 juni Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op afstand 

di  14 juni Lucas 8:40-56 Aanraking 

wo15 juni Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma 

do 16 juni Lucas 9:10-17 Het broodnodige 

vr  17 juni Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek 

za 18 juni Lucas 9:28-36 Hoog bezoek 

zo 19 juni Lucas 9:37-45 Verborgen betekenis 

ma20 juni Lucas 9:46-50 Klein is groot 

di  21 juni 2 Korintiërs 8:1-9 Blink uit 

wo22 juni 2 Korintiërs 8:10-15 Evenwicht 

do 23 juni 2 Korintiërs 8:16-24 Enthousiast bezoek 

vr  24 juni 2 Korintiërs 9:1-15 Zaaien en oogsten 

Za 25 juni 2 Korintiërs 10:1-11 In woord en daad 
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Toerusting 
 
Met de cyclus ‘Vrouwen in de Bijbel’ zijn we inmiddels aangekomen bij Ta-
mar. Een vrouw die ik tot de Messiaanse vrouwen reken, omdat zij door 
haar handelen het voortbestaan van het geslacht waaruit Jezus is geboren, 
heeft gewaarborgd. Op 9 juni gaan we dieper in op de rol van Sara, de 
vrouw van Abraham. Dat is de laatste keer van dit seizoen. 
 
Als u dit leest is de eerste avond van de oecumenische gesprekskringen ge-
weest. We hebben het n.a.v. Mozes en de uittocht gehad over 
‘ontheemden’. De volgende avonden zijn: 
28 mei over de Tien Geboden, 8 juni over het Onze Vader en 22 juni over 
Scheppingsverhalen. De avonden zijn van 20.00- 21.30 uur in onze kerk. 
 
Bijzonder project Kash 
 
U hebt er waarschijnlijk al over gehoord, maar op 11 juni heeft Kash een 
fantastisch en sportieve middag georganiseerd om geld voor hun project in 
te zamelen. Elders in dit blad vindt u daar meer over, maar ik wil het graag 
onder uw aandacht brengen, omdat alles zich afspeelt op het erf van vee-
houderij van Helvoort, Vaarselstraat 2 en een paar meter verder op op het 
plein voor onze kerk. Ik hoop dat u nieuwsgierig bent geworden en komt 
kijken én deelnemen. Vergeet niet uw portemonnee mee te nemen. 
Heel wat activiteiten voor we de zomer in gaan. Zegt het voort! 
 
Bernadette van Litsenburg 
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  Door: Pieter Flach 
 

Ontmoetingsmiddag met samen zingen.  

Dat de Paasmiddag voor de senioren kort voor Pasen     
helaas niet door kon gaan speet ons erg. Maar de vernieu-
wing van de kerkzaal was nog niet af. En we konden u niet 
in een kerk vol bouwstof ontvangen. Gelukkig kunnen we 
nu wel samenkomen voor een gezellige ontmoetingsmid-
dag op donderdag 23 juni in de Bethlehemkerk. Rond 14.00 uur wordt u 
ontvangen met koffie, thee en lekkers. Om 14.30 uur zoeken we een plekje 
in de kerkzaal rond het orgel en gaan we samen een aantal liederen zingen, 
die door u zelf opgegeven zijn omdat u ze mooi vindt. Henk Blauw gaat ons 
op het orgel begeleiden. Na het zingen is er nog een glaasje sap of wijn en 
een klein hapje. En alle tijd om elkaar op te zoeken en bij te praten. We zijn 
blij dat dat nu weer kan! Aan een eindtijd doen we even niet, want het is 
goed om samen te zijn en daar moet je dan de tijd voor nemen. U bent van 
harte welkom! Ook als u in Asten of Someren en omgeving woont. Weet u 
een lied dat u die middag graag zou willen zingen, geef dat dan uiterlijk 16 
juni door aan Pieter Flach, tel 040-2842052, e-mail: kerkelijkwer-
ker@bethlehemkerk-helmond.nl. We maken voor die middag dan een boek-
je met de liederen die we gaan zingen. We hopen op een mooie opkomst.  

Fien van Duren en Pieter Flach 
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Gaat u verhuizen? 
 Wie verhuist, stuurt meestal  
 een verhuiskaart naar familie en vrienden.  
 
 Vriendelijk verzoek: stuur uw kerk en de  
 webmaster ook een  kaartje!  
 Zo blijft u in contact met uw kerk en  
 kan de kerk met u in contact blijven. 

Sperwerstraat 2 
5702 PJ Helmond 
www.bethlehemkerk-helmond.nl 

Toelichting collecten  
 

 
Als u de kerkdiensten digitaal volgt, mist u de collecte. Toch is uw bijdrage 
van harte welkom. U kunt deze overmaken op rekening:                             
NL67INGB0001118970 t.n.v. Protestantse Gemeente te Helmond onder  
vermelding van de collectedatum. Het geld komt via een verdeelsleutel ten 

goede aan het collectedoel van die zondag, de kerk, de bloemenmand en de 

collectebussen voor Werelddiaconaat Protestantse Gemeente HAS 

(Helmond/Asten/Someren).  Wilt u echt alleen voor een  bepaald doel geld 

overmaken, dan moet u dit er even bij vermelden. 

Namens de Diaconie, Tineke Koedijk 

Wist u….. 

Dat elke kerkdienst te zien en te beluisteren is op www.kerkdienstgemist.nl  
(tegelijkertijd of op een tijdstip en dag die u schikt) 

• Dat de liturgie en de overdenking op de website worden geplaatst?                       
www.bethlehemkerk-helmond.nl  

• Dat u op de website het hele winterprogramma en alle activiteiten 
kunt vinden? 

• Dat de Bethlehemkerk een eigen facebook-pagina heeft waarop              
actuele items worden geplaatst? (facebookpagina:                            
Bethlehemkerk-Helmond) 

http://www.kerkdienstgemist.nl
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De bloemen c/q kaarten van de maanden maart, april en 

mei gingen als groet van de gemeente naar: 

 
Adrie van Wieringen, Mierlo-Hout 
Els Baert , Rijpelberg 
Hilde Jalink, Brouwhuis 
Gerda Bos-Bornkamp, Elkerliek Ziekenhuis 
Ad Calje Brandevoort 
Rina Wieringa ,Mierlo 
Doopouders Lars van den Broek ,Mariahout 
Ineke Doddema, Stiphout 
Jan van den Hurk, Noord 
Inez Őberg, Brandevoort 
Nabestaanden Ariane Hoonhoud: Toine Hogendorp, Geldrop 
Nabestaanden Hannie Veeneman-Beerta: Marcel Veeneman, Mierlo-Hout 
Michel Veeneman, Helmond 
Remon Veeneman, Helmond 
Nabestaanden Marian Ketelaars: Hans Ketelaars, Suytkade 
Nabestaanden Liz Coppens: Arthur en Sonja Coppens ,Dierdonk 
Nabestaanden Jan Mol: Inez Mol, West 1 
 

Examenbemoedigingsrozen: 
 
Wouter Baan, Brouwhuis 
Jasper Daniels, Brouwhuis 
Noa van Wijgerden, Brandevoort 
Sven Houx, Brandevoort 
Thomas van Vaalen, Brandevoort 
A van den Berg, Beek en Donk 
J van den Berg, Beek en Donk 
J.Kreeftenberg, Helmond 
T.Walraven, Helmond 
T Eperjesy, Helmond 
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Koffieclub Mierlohot/Brandevoort 
 
Aangezien het coronagevaar inmiddels geweken is, houden wij voorlopig 
onze koffieclub weer gewoon bij iemand thuis’ 
Hierbij de namen voor deze zomer: 
13 juni bij Renate Moedt 
11 juli bij Jenny de Groot 
  8 augustus bij Emmy Keuter 
12 september bij Adrie van Wieringen 
Daarna beslissen we weer hoe het verder gaat. 
 
Jenny de Groot 
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KASH Jongerenprojecten 
APDK-revalidatiekliniek in Mombasa, Kenia 

“KASH” is een verbindend project van en voor jongeren van-
uit de PKN Kerken Asten, Someren en Helmond. Het geloof, 
God en mensen brengen ons samen en inspireren ons om 
goede daden te verrichten. 

In Augustus 2022 gaat een groep van 16 deelnemers in samenwerking met 
Stichting Kadowinja naar Mombasa in Kenia om zonnepanelen aan te leggen 
en een therapeutisch zwembad te herstellen bij de APDK revalidatiekliniek 
voor kinderen. 

De komende tijd kunt u twee interactieve activiteiten van ons verwachten: 
24-uursloop voor Kenia - 21 & 22 mei 14:00 - 14:00. 
Dit is een soort estafetteloop van 6 kilometer lang in Dierdonk, Helmond. 
Het is de bedoeling dat er door afwisselende groepen 24 uur lang gewan-
deld wordt. Ook u bent van harte welkom! Loopt u mee en zet u zich in voor 
Kenia? Meldt u zich a.u.b. aan via kash2022project@gmail.com. 

SOKO 4 KENYA  
11 juni  
11:00 - 17:00  
Vaarselstraat 2, Someren 
‘Soko’ betekent ‘markt’ in het Swahili. Op 11 juni houden we een markt op 
een prachtige boerderij in Someren, met leuke activiteiten en producten. 
Daarnaast kunt u uw auto milieuvriendelijk laten wassen. Aanmelden kan 
via kash2022project@gmail.com 

Meer weten?  
Website: https://kashjongerenprojecten.jouwweb.nl/ 
Crowdfundingpagina: https://ikdoemee.lst.nl/2022-kash-kenia-project/ 
Facebookpagina: @kashjongerenprojecten 

Heeft u vragen?  
Stuur gerust een e-mail naar: kash2022project@gmail.com 
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In memoriam Josje van der Mast. 
 

Op zondag 24 april is overleden mw. J.L.D. van der Mast in de leeftijd van 94 
jaar. Zij woonde in huize Alphonsus te Mierlo-Hout. De kerk was niet op de 
hoogte gesteld van haar overlijden. Toevallig kwam ik er een weekje later, 
toen ik haar een bezoek wilde brengen. Ik heb haar gekend toen zij nog in 
de Waalstraat te Brouwhuis woonde. Zij was een lieve, meelevende gelovige 
vrouw en het wijkteam aldaar bezocht haar regelmatig. Zij kwam in Hel-
mond wonen vanwege haar dochter, die hier woont. Toen zij verhuisde naar 
het zorgcentrum bezocht Jenny de Groot haar regelmatig, deed veel voor en 
met haar, nam haar mee naar kerkelijke activiteiten en.. Maar vanwege haar 
ouderdom werd ze steeds kwetsbaarder, brozer. Zo heb ik haar weer leren 
kennen. We mogen geloven, dat zij na een lang leven op aarde, nu haar rust 
heeft gevonden bij de Here God, wier mensenkind zij was en is. 
Ds. Pim Verschoor. 

In memoriam Jan Wever 
 

 Op vrijdag 6 mei is rustig overleden Jan Wever in bijzijn van zijn kinderen in 
de leeftijd van 93 jaar. In een ontroerende viering hebben we op donderdag 
12 mei afscheid van hem genomen. Dat gebeurde naast de (klein)kinderen 
door veel familieleden, leden van Cantimond, leden van de geloofsgemeen-
schap en anderen, voor wie Jan van grote betekenis is geweest. We kennen 
in de protestantse wereld geen heiligverklaringen, maar -eerlijk is eerlijk-Jan 
was een mens uit 1 stuk. Betrouwbaar, sociaal bewogen, een doener, die 
zich daadwerkelijk inzette voor de mensen, die hulp nodig hadden. Zowel 
binnen als buiten de kerk heeft hij zo veel voor mensen mogen betekenen. 
Het woord van Paulus- in de Galatenbrief- dient elkaar door de liefde van 
Godswege- is zeker op hem van toepassing. We verliezen in hem een in we-
zen bescheiden mens, die in zijn eenvoud veel betekend heeft. Hij heeft sa-
men met Siny van het leven mogen genieten en op zijn manier er een rijke 
betekenis aan  kunnen geven. Als geloofsgemeenschap mogen wij dankbaar 
zijn dat hij lid was van onze kerk. We hoeven Jan niet op te hemelen, dat 
laten we met een gerust hart aan de Here God over. Maar we zullen hem 
wel missen en zeker zijn (klein)kinderen, ook al voert bij hen dankbaarheid 
de boventoon. We wensen Arnoud, Karen en hun gezinnen van harte sterkte 
toe om dit verlies een plekje te kunnen gaan geven. 
Ds. Pim Verschoor. 
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Beste mensen, 

Via deze weg willen wij jullie hartelijk danken voor de warme belangstelling 
tijdens Albert zijn ziek zijn en de bloemen die we al meerdere keren moch-
ten ontvangen van jullie. Dat heeft ons heel goed gedaan. Inmiddels zijn we 
3 chemokuren en een stamceltransplantatie van een donor verder en hopen 
we dat deze aanslaat. Voordat we dit zeker weten zijn we een half tot een 
jaar verder. Maar met ons gezin, familie en vrienden en alle lieve mensen 
om ons heen, moet dat toch gaan lukken. We houden de moed erin !! 

Met vriendelijke groet, 

Albert en Erika Buis 

Protestants Christelijke Ouderenbond Helmond PCOB 
 
Op 4 augustus gaan wij met de Museum Plus Bus naar het Zeeuws Muse-

um in Middelburg. Dit is gratis voor leden van de PCOB. Misschien blijven 

er in de bus plaatsen onder bezet. Daarom deze oproep: bent u 65+ en 

zou u mee willen, meld u dan aan bij onze secretaris  krijntjetenwesten-

eind@gmail.com of tel. nr. 06 23749316. 

mailto:krijntjetenwesteneind@gmail.com
mailto:krijntjetenwesteneind@gmail.com
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Opbrengst Collecten  
 

COLLECTEN vanaf zondag 3 april '22   

    

DATUM BESTEMMING        TOTAAL  

3-4-2022 KIA Werelddiaconaat € 66,64   

 Kerk € 38,08   

 Werelddiaconaat € 3,57   

 Bloemengieter € 10,71   € 119,00  

10-4-2022 JOP € 197,12   

 Kerk € 112,64   

 Werelddiaconaat € 10,56   

 Bloemengieter € 31,68   € 352,00  

14-4-2022 Diac werk eigen gemeente € 64,40   

Witte Donderdag Kerk € 36,80   

 Werelddiaconaat € 3,45   

 Bloemengieter € 10,35   € 115,00  

17-4-2022 KIA werelddiaconaat € 261,80   

 Kerk € 149,60   

 Werelddiaconaat € 14,03   

 Bloemengieter € 42,07   € 467,50  

24-4-2022 Vluchteling als naaste € 115,92   

 Kerk € 66,24   

 Werelddiaconaat € 6,21   

 Bloemengieter € 18,63   € 207,00  

    

 EINDTOTALEN  € 1.260,50  
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Impressie 2. 

Zoals gezegd in het vorige kerkblad , is het fijn om weer contact te mogen 
hebben met gemeenteleden van weleer. Oude herinneringen ophalen, hoe 
het de afgelopen 12 jaar is gegaan en wat hen nu staande en gaande houdt 
of ook niet. In het algemeen bewonder ik de veerkracht van de 80-plussers. 
Niettemin heerst er ook eenzaamheid, levend in een steeds kleiner worden-
de wereld. Soms kun je praktische raad geven over het verlengen van je rij-
bewijs of over met wie je kunt praten over hoe je dingen nalaat. Maar uiter-
aard ook over geestelijke, geloofszaken. Gelukkig constateer ik weinig of 
geen angst om te sterven en wat je dan te wachten staat. In het algemeen is 
er het vertrouwen, dat de Here God het laatste en goede woord over ons 
leven heeft. Wel speelt de vraag, hoe je de aanwezigheid van God in je leven 
kunt ervaren. Zeker ook als je op zondag niet meer ter kerke kunt gaan en zo 
de gemeenschap mist. Ik eindig met te vertellen, hoe ik een gemeentelid in 
een zorgcentrum opzocht. Zij herkende mij aanvankelijk niet. Er zat een ver-
zorgende bij tijdens de ontmoeting. Ik vertelde haar waar ze vroeger woon-
de, waar ze vandaan kwam, toen zij en haar man in Helmond kwamen wo-
nen, dat haar man indertijd in de 90-er jaren overleden was en zo nog enke-
le dingen, dat toen haar ogen oplichtten, omdat die herinneringen weer bij 
haar binnen kwamen. De verzorgende was er verbaasd over, want voor haar 
was het nieuw. Het werd zo een ontwapenend gesprekje, wat haar en ook 
mij goed deed. 

De hr. A.H.Deley, Deltaweg 39 heeft te horen gekregen , dat hij nierkanker 
heeft. En de vraag is of en welk traject hij zal ingaan, spannend. Klaas en 
Jeltje Helmantel, Beverstraat 75 te Beek en Donk tobben met hun gezond-
heid, of anders gezegd zij zitten in zwaar weer. Het is te hopen, dat er ver-
lichting in hun beider situatie mag komen. Dick Nijzink verzwakt, het kan 
ook niet anders, maar hij is er nog en gelukkig blijft er de communicatie.  We 
wensen genoemden veel sterkte en vertrouwen toe! 

Ds. Pim Verschoor. 
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Archiefbeheer (9) 

Mensen verbinden? 

Door: Jan Schrijver 

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk te Helmond  
verklaart met ingang van 1 oktober 2020 te hebben aangesteld als Ar-
chiefbeheerder de heer J. Schrijver. Hij zal zijn taak vervullen conform de 
onderstaande instructie Archiefbeheer. En dan volgt de rest van de aanstel-
lingsbrief van 2 pagina’s. Zelf heb ik omstreeks die tijd een 
“Oriëntatiedocument Archiefbeheer” gemaakt en een concept handleiding 
voor “archiefvormende” functionarissen in onze kerk. De 3 documenten heb 
ik nog eens nagelezen op wat daarvan terecht gekomen is. Wat het meest 
opvalt is dat we nog geen (jaarlijks) ritme hebben om stukken van de ar-
chiefvormende functionarissen over te brengen naar het semi-statisch ar-
chief. We gaan proberen dat de komende maanden aan de praat te krijgen.       
Ook van toepassing op ons digitale archief. Dat vraagt nog enig puzzelwerk, 
want het digitale archief wordt gedefinieerd als: een technische voorziening, 
bestaande uit hardware en software, voor de duurzame bewaring en   
beschikbaarstelling van onveranderlijke digitale informatie, zowel digitaal 
geboren als gedigitaliseerd. Het gaat dus niet alleen om geheugenruimte 
maar om het samenspel van speciaal voor archiefbeheer ontwikkelde soft-
ware en speciaal voor archiefopslag ontwikkelde hardware. Met inmiddels 
4.047 bestanden in de map onderhanden werk van ons digitale semi-
statische archief hebben we in ieder geval een begin. 
 
In deze korte evaluatie is de menselijke kant het meest blijven “hangen”.   
De “belevenissen” met John Brookland zijn eerder beschreven en worden 
nog steeds vervolgd. Iemand anders vroeg voor een vriend in Engeland in-
formatie over dominee Ary Vrijlandt (predikant de Someren, 1943-1945), 
waarvan de naam voorkomt in het oorlogsdagboek van kapelaan David 
Cairns van het 131ste (City of Glasgow) Field Regiment Royal Artillery. Een 
foto van de overhandiging van de kanselbijbel bij de ingebruikname van  
Gereformeerde Kerk de Ark op 16 maart 1961 was mede aanleiding tot een 
hernieuwd contact van iemand met een jeugdvriend van meer dan 50 jaar 
geleden.                                                                                                                       
Is de kern van archiefbeheer het verbinden van mensen in verleden, heden 
en toekomst? 
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Toelichting collecten tijdens de rondgang                         
voor de Diaconie, Kerk in Actie en PKN.  
 
Mocht u een rondgangscollecte missen dan is uw bijdrage van harte wel-
kom op rekening van de Diaconie: 
NL67INGB0001118970 t.n.v. Diaconie Protestantse  
Gemeente Helmond o.v.v. collectedatum en -bestemming.  
Voor meer en uitgebreide informatie over de  
Collectedoelen zie de website van onze kerk  
www.bethlehemkerk-helmond.nl. 
Namens de Diaconie: Tineke Koedijk 

Kosters: 
Pieter Assies,         Martin Vos,       Corrie Meijer, 
tel: 559586     tel: 06-20416978  tel: 553900    
 
Luurt Boonstra,    Kees Klok, 
tel: 529308    tel: 515064 
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KERKDIENSTEN BETHLEHEMKERK 

Kerktaxi: 
Richard van Mourik, Rijpelberg en Brouwhuis, tel.: 513210 
Tineke Koedijk, Helmond Noord/Zuid/Oost/Centrum, tel.: 515064 
Wilfred Achthoven, overige wijken, tel.: 528126 

Datum Tijd Voorganger Collecte 

Zondag 
29 mei 

10.00 uur 
 

Axel Roose, Tilburg 
Koster: Kees Klok 

JOP Diaconaat voor 
jongeren 

Zondag 
5 juni 

Pinksteren 

10.00 uur 
 
 
 

Ds. Corine Beeuwkes-v.Ede 

Camping Somerse 
Vennen 
Koster: Pieter Assies 

KIA zending 
Boeren in Zuid-Afrika 

Zondag 
12 juni 

10.00 uur Rien op den Brouw, Venray 
Trinitatis 
Koster: Martin Vos 

Cordaid 
Tegen seksuele 
uitbuiting  kinderen 

Zondag 
19 juni 
 

10.00 uur 
 
 

Ds. Bernadette v. 
Litsenburg,, Asten/Someren 

In Someren 

Armoede 
Kadowinja 

Zondag 
26 juni 

10.00uur 
 
 
 

Dhr. Henk Spoelstra, Almere 
Samen met Someren 
Koster: Luurt Boonstra 

KIA binnenlands 
Diaconaat hulp voor 
mensen zonder 
papieren 

Zondag 
3 juli 

10.00 uur Jan Willem van Straten, 
Amersfoort 
Koster: Kees Klok 

KIA wrelddiaconaat 
Kinderen in India 

Zondag 
10 juli 

10.00 uur Angeliek Knol, Best 
Koster: Pieter Assies 

Edukans Eco-scholen 
Malawi 
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KERKDIENSTEN ASTEN-SOMEREN 

De dienst in Someren kunt u ook thuis meevieren via kerkomroep.nl 
 
 

Datum Tijd Voorganger Collecte 

Zondag 
29 mei 

10.00 uur Ds. Ton van Brussel, 
Grave 

JOP diaconaar voor 
jongeren 

Zondag 
5 juni 

Pinksteren 

10.00 uur 
 
 

Ds. Bernadette van 
Litsenburg 
Camping Somerse 
Vennen 

Pinksterzending 

Zondag 
12 juni 

10.00 uur 
 

Ds. Van Nie, Heeze Cordaid 
Tegen seksuele 
uitbuiting  

Zondag 
19 juni 

10.00 uur 
 
 

Ds. Bernadette van 
Litsenburg 

Armoede 
Kadowinja 

Zondag 
26 juni 

10.00 uur 
 

Gezamenlijk in 
Helmond 

KIA binnenlands 
Diaconaat hulp 
voor mensen 
zonder papieren 

Zondag 
3 juli 

10.00 uur Ds. B. van Haarlem, 
Eindhoven 

KIA 
wrelddiaconaat 
Kinderen in India 

Zondag  
10 juli 

10.00 uur Dhr. Willem Bezemer, 
Waddinxveen 

Edukans Eco-
scholen Malawi 


