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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.              5. 
 
                 9 juli 2022 

Vaste rubrieken: 

Adressen Helmond 2 

Adressen Asten/Someren 43 

Activiteiten agenda Helmond-Asten-Someren 40 

Thema Werken van Barmhartigheid 4 en 5    

Voorzitter Kerkenraad schrijft: 6 en 7  

Ds. Corine Beeuwkes-v. Ede  schrijft: 8 en 9 

Ds. Bernadette van Litsenburg schrijft: 12 t/m 14 

Pieter Flach schijft:  16 en 17 

Kerkdiensten 22 en 23 

Opbrengsten collecten 20 

Gemeente berichten 32 

Archiefbeheer 18 en 19 

Jeugdwerk in de Prot. Gemeente Helmond-Asten en 
Someren 

26 

 

Perspektief no. 6 
3 september t/m 1 oktober 2022 
Verschijnt op 3 september 2022 

 
Kopij aanleveren tot uiterlijk maandag 29 augustus 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.                                                                               
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Thema Werken van Barmhartigheid- Diaconie Helmond &Asten/
Someren 
 
In 2022 zal de Diaconie stukjes plaatsen over een initiatief in de regio dat 
past bij één van de acht zogenoemde Werken van Barmhartigheid. 

Dit keer heb ik gesproken met Monique Basten, een actief rommel-op-
ruimer in de wijk Dierdonk. Deze werkzaamheden vallen onder het werk 
“zorg voor de aarde”. 

Op maandag, vroeg in de avond kom ik Monique weer tegen. Een plastic zak 
in de ene, een helping-hand in de andere hand. Alle rommel die ze tegen 
komt verdwijnt in de zak. Als ik vraag waarom ze dit doet verteld ze het vol-
gende: 

Ik wandelde regelmatig ’s avonds met mijn 
man een rondje. Het viel ons op dat er zoveel 
rommel ligt, blikjes, flesjes, papier, zakken, 
flessen, je kunt het zo gek niet bedenken. Op 
een gegeven moment namen we als we gin-
gen wandelen een plastic zak mee en raap-
ten we onderweg wat rommel op. 

Een vriendin van mij was direct enthousiast, 
en nu spreken we af en toe af om samen een rondje te lopen. Als de zak met 
afval vol is laten we hem staan, en naderhand halen we deze met de fiets of 
auto op. We proberen direct het afval te scheiden, blik en plastic bij elkaar, 
en restafval in een andere zak. 

We hebben via de gemeente een helping-hand gekregen (een stok met een 
grijpertje aan het eind) een ring om de zak omheen te klemmen, en een rol 
plastic zakken. Als we weer een aantal zakken met restafval hebben zet ik ze 
op de oprit, mail de gemeente, en die komen ze op halen. De zakken met 
blik en plastic zet ik gewoon 1 x per 14 dagen bij de groenbak. 

Ik wordt er erg vrolijk van. In plaats van te mopperen en je te ergeren aan 
de troep, gewoon de handen uit de mouwen steken en opruimen. Op een 
positieve manier aan de slag, niet alleen praten, maar daadwerkelijk iets 
doen. 

              pag. 41  

 

Perspektief nr. 5, 9 juli 2022  

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.    13 juli    19.30 uur     Gemeente avond in Someren 
zo.   17 juli  19.00uur  Stiltemeditatie olv. Erna en Bart 
vr..    5 aug.      9.30 uur  Ademtocht olv. Corine Beeuwkes-v.Ede     
ma.  6 sept. 10.00 uur  Breien voor Gambia   
Do      8 sept  14.00  uur     Vrouwen in de bijbel: Sarah te Someren    
   
 

Samen eten, samen delen juli en augustus 18.00 uur 
 
woensdag 20 juli en woensdag 24 augustus 
vrijdag 22 juli en vrijdag 26 augustus 
 
Op maandag 18 juli  en maandag 22 augustus doorge-
ven  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: 
10.00 uur: Koffie met….. In het gemeentecentrum te Someren 
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Wat ook heel stimulerend is, is dat mensen er zo leuk op reageren. Een op-
gestoken duim, en andere positieve reacties. En ik hoor en zie de laatste tijd 
steeds meer mensen die de handen uit de mouwen steken. Ik hoop dat dit 
uiteindelijk toch een verandering teweeg zal brengen. 

Als ik zie dat iemand iets weggooit spreek ik degene er op aan. Ik probeer 
steeds om het luchtig te houden maar mensen wel bewust te maken dat 
rommel van je af gooien niet goed is, dat het anders kan. Veel mensen den-
ken er gewoon niet bij na. 

Monique kijkt nog eens tevreden naar het resultaat van deze avond: 6 zak-
ken afval en een tevreden gevoel. 

Wordt u hier ook enthousiast van, wilt u ook aan de slag, mail de gemeente 
voor een ring, grijpstok en plastic zakken: postbusafval@helmond.nl . Voor 
het laten ophalen van volle zakken restafval: helmond@mijnblink.nl 

Tineke Koedijk 

Oproep voor meedenkers en helpers bij speciale erediensten  

Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te denken over de 
invulling van de erediensten en dan met name de speciale erediensten zoals 
de gedachteniszondag van eind november.  

Het gaat hier om losse projecten die per keer worden samengesteld uit 
mensen die iets willen bijdragen in de vorm van ideeën voor liedjes, gedich-
ten en gedachten of op een andere manier hun unieke zelf willen laten zien. 

 Lijkt het je leuk om mee te doen stuur dan een e-mail naar                       
marjaheinen@hotmail.com of spreek mij aan op één van de momenten dat 
ik in de kerk of daarbuiten aanwezig ben.  

Hartelijke groet,  

Marja Heinen-Langelaar  

Ouderling met speciale opdracht de invulling van de erediensten  
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 Beste gemeenteleden, 
 

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

Verbouwing Kerkzaal 

In de laatste column gaf ik aan dat we nog wat zaken hebben af te maken bij 
de verbouwing van de kerkzaal. Inmiddels hebben we een demonstratie  
gehad van een beamer die de leesbaarheid en het beeld sterk verbetert.    
Er ligt een voorstel hiervoor waar we één dezer dagen een besluit over gaan 
nemen. Tevens zal er binnenkort een galm en akoustische meting gedaan 
worden door een gespecialiseerde partij om tot een goed advies en oplos-
sing te komen voor het geluid. We willen alle laatste zaken geregeld hebben 
voor de startzondag op 18 september a.s. 

Vooralsnog blijven we met de verbouwing binnen het hiervoor apart gezette 
bedrag. We verwachten met de nog te maken kosten voor de beamer en het 
geluid dat dit ook zo zal blijven. Het is misschien goed om op te merken dat 
het geld wat hiervoor gebruikt wordt afkomstig is van legaten die we als 
kerk in het verleden ontvangen hebben. Zij zijn voor dit doel opzij gezet. 
Daarnaast hebben we een aantal subsidies gehad. Dat betekent dat er voor 
de verbouwing geen geld gebruikt wordt vanuit de kerkbalansopbrengsten. 

60 jaar Bethlehemkerk 
 
Op 5 juni van het volgende jaar bestaat de Bethlehemkerk 60 jaar! Een mooi 
feit om te vieren en tevens een mooie gelegenheid om ook de nieuwe kerk-
zaal officieel in gebruik te nemen. Rond deze tijd zal naar verwachting ook 
het orgel vernieuwd zijn. Het lijkt ons leuk om rondom het 60-jarig bestaan 
een mooie en leuke feestelijke bijeenkomst te organiseren.                                 
Wie van u vindt het leuk om deel te nemen in een feestcommissie om e.e.a. 
voor te breiden en te organiseren? Mocht u interesse hebben, geef het 
door. 
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Gemeenteavond Asten-Someren 13 juli 

Er is in Asten -Someren een gemeenteavond belegd om de gemeenteleden 
te horen over hoe ze het samengaan van onze gemeenten tot nu toe erva-
ren en waar we in de toekomst mogelijk meer aandacht aan moeten beste-
den. Ik zal zelf ook aanwezig zijn en ben benieuwd naar uw mening. 

Inzage in de jaarrekeningen van de kerk en de diaconie 

Op de startzondag, 18 september 2022, zullen de jaarrekeningen van de 
kerk en de diakonie ter inzage liggen na de kerkdienst. Hier kunt u terecht 
met uw vragen. 

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 nog steeds 
naar een secreataris. Ik blijf volhouden op deze plek met mijn vraag! Als u 
interesse heeft dan horen we dat uiteraard graag. 

Coördinator wijkwerk Brandevoort en Mierlo-Hout 

Omdat de aanhouder soms wint, ook hier weer 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 bezoekwerk in de wijk en 2 à 3 keer per jaar met degenen die dit 
bezoekwerk doen bij elkaar te komen om uit te wisselen en te kijken of er 
nog   nieuwe adressen zijn die bezocht moeten worden. Mocht u interesse 
hebben, laat het ons weten. 

Wilfred Achthoven wilfredachthoven@hotmail.com                                      
tel.nr. 0492-528126 
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 Door: Corine Beeuwkes-van Ede 

Rondom de kerkdiensten in de zomerperiode In de diensten waarin de eigen 
voorgangers voorgaan, volgen we de scheppingsdagen:        
Zo lezen we elke zondag uit Genesis 1 en horen we hoe de schepping geor-
dend wordt. Maar welke boodschap zit er voor ons in? Wat kunnen we er 
mee? Laten we ons verrassen door de aloude woorden en denkbeelden. 
Zondag 17 juli vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer.                             
Op zondag 24 juli zullen de jongeren van KASH meewerken aan de dienst.  
 
Uitzwaaidienst van KASH-team en -jongeren                                                       
Gaat dan het dan eindelijk gebeuren? Na bijna 2 jaar hard werken om het 
benodigde geld bijeen te sparen, gaan ze 17 augustus echt naar Kenia om 
daar te bouwen voor een ander én aan zichzelf. We willen hen graag uit-
zwaaien en doen dat in de dienst op 14 augustus. Zwaait u mee?  
 
Vakantie                                                                                                                         
Van 13 juni t/m 10 juli is Corine Beeuwkes met vakantie. In deze periode is 
zowel Pieter Flach als collega Pim Verschoor beschikbaar als achterwacht.   
          Leeskring Op vrijdag 22 juli bespreken we met elkaar het               
          boek ‘Hennakunstenares’ van Alka Joshi.                                     
          Van 10.00-12.00u in het Trefpunt.                                                               
          Van harte welkom.  

Zondag   voorganger   dag                           tekst  
17-7     CB         1 licht                            Gen.1:1t/m 5                                                              
24-7            CB                     2 hemel                          Gen.1:6-8                                                
7-8              CB                     3 water, land + groen   Gen.1:9-13                           
14-8            CB                     4 zon, maan, sterren    Gen.1:14-19                         
21-8            PF                      5 vogels, vissen            Gen.1:20-23                                  
28-8            CB                     6 landdieren / mens    Gen.1:24-31                           
4-9              CB                     7 rust                              Gen.2:1-4a  
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Zieken 
In de afgelopen periode is Floris De Wit opgenomen geweest in het zie-
kenhuis. Wij wensen hem een voorspoedig verder herstel. 
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.  
 
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: 
Mw. H. Jansen – Hekman te Asten  
Mw. A. van Wouwe – Geeve te Asten 
Dhr. F. de Wit te Someren, 
Mw. W. Klepke te Someren 
Fam. Verhoeven – Langeler  
Mw. B. Langeler – Vd Nieuwegiessen te Someren. 
 
Overleden 
Op zaterdag 11 juni 2022 is in de leeftijd van 99 jaren Toos Lamm - Hui-
zing overleden. 
Onze gedachten van medeleven gaan uit naar haar kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen en allen die Nel na en dierbaar zijn. 
De afscheidsdienst van Toos heeft op vrijdag 17 juni plaatsgevonden in 
de kerk te Someren, waarna zij op de begraafplaats aan de Nachtegaal-
laan te rusten is gelegd. 
 
Dat de nabestaanden van Toos Lamm - Huizing in deze buitengewoon 
moeilijke tijden Gods dragende kracht mogen ervaren en er zich door 
gesteund en gesterkt weten. 
 
Met hartelijke groet namens het pastoraal team Asten en Someren, 
 
Harry Verspay. 



Perspektief nr.5,  9 juli 2022 
              pag. 36 

 

Berichten uit Asten en Someren 
 
Jarigen van 76 jaar en ouder 
 
In de maand juni waren de volgende gemeenteleden jarig: 
 
  4 juni mw. M. Stap - Hekman, 
  4 juni mw. L. Oudshoorn – Lamm, 
  5 juni mw. H. ’t Lam – Bomhof, 
  7 juni mw. H. Lekkerkerker – Docters Van Leeuwen, 
  8 juni mw. A. Oosterhof – Jenken, 
27 juni mw. H. Damen – Langeler, 
28 juni dhr. F. de Wit en 
28 juni dhr. J van Someren. 
 
In de maand juli zijn de volgende gemeenteleden jarig: 
 
  1 juli dhr. J. Hijink 
  2 juli mw. M. van Rossum - Krijger 
  5 juli  dhr. J. van Horne 
10 juli mw. R. van Honk - Hospers    
11 juli  mw. S. Yohana 
23 juli dhr. A. de Wit 
25 juli dhr. F. Keun 
 
In augustus zijn dat: 
 
  5 augustus  mw. D. Verhoeven - Langeler 
  9 augustus mw. W. Lamm - Dorrepaal 
10 augustus  dhr. A. Langeler 
10 augustus mw. M. van der Klooster - Westplate 
18 augustus  mw. D. Koole - Bos 
20 augustus  mw. E. van der Wilt - Koopmans 
23 augustus  mw. M. Vink - Rooseboom 
24 augustus  dhr. G. van IJzendoorn 
25 augustus  dhr. M. Verhoeven 
30 augustus  dhr. H. Elsinga 
30 augustus  mw. M. Kooistra - Kruif 
 
Wij wensen U een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levens-
jaar. 

              pag. 9  

 

Perspektief nr. 5, 9 juli 2022  

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. We slaan 1 juli over i.v.m. vakantie, 
maar 5 augustus beginnen we weer. We starten bij uit-
zondering voor een keer om 9.30u (!). Het startpunt 
wordt elke keer door één van de wandelaars bepaald. 

voor info: corine@beeuwkes.com  

Stilstaan om verder te gaan                       
Aarde, water, lucht en vuur,                         
elementen van ons bestaan                        
vanaf ons eerste prille uur                            
tot we tot stof vergaan.                               
Zomaar ons gegeven                                    
zonder vragen                                                
zodat wij kunnen leven                                         
onze lange levensdagen.                                  
Aarde waarop wij staan                                      
lucht die ons adem geeft                                   
water waardoor wij zijn gegaan                         
vuur dat in ons leeft.                                   
Maar al te vaak vergeten                                 
in de waanzin van de dag.                                
Stil staan om te weten                                  
van ons menselijk gedrag.                                
Zullen wij ooit mensen zijn                           
die durven leven van de wind                   
klein maar groots in samenzijn                           
door god en goden teer bemind.                              
Als mens moeten we verdergaan                          
wij allen hier op aard.                                  
Niet zonder stil te staan:                                                
wat maakt ons leven waard?                     

{gedicht van Ari van der Zon tijdens 
de ademtocht in juni 2022)             

 

Voor actuele informatie zie onze 
website:                      
www.bethlehemkerk-helmond.nl  
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In memoriam Dick Nijzink  
 
Op vrijdag 10 juni is na een toch lang ziekbed op 83-jarige leeftijd thuis over-
leden de hr. Dick Nijzink. Op woensdag 15 juni hebben we zijn leven onder 
ons in het Licht van God onder woorden gebracht, waarna we zijn  lichaam 
ter aarde hebben besteld in Heeze op een natuurbegraafplaats. Een opval-
lend mens is van ons heengegaan. Iemand die een bewogen leven heeft ge-
leid en doorgemaakt. Leven waarin onrust was,zoeken en strijden en ook tot 
vinden heeft geleid. Wat hij heeft uitgedrukt in zijn belijdenis en ook zijn ge-
tuigenis: Onrustig was mijn hart, tot het rust vond bij U! 
Hij is 14 jaar geleden getrouwd met Ria ( Veldman) van den Berg en zij heb-
ben samen een mooie tijd met elkaar gehad. Dat bleek wel uit de  woorden 
van Ria in de viering. Dick was altijd duidelijk aanwezig door zijn postuur, 
maar ook door zijn geloofsgesprekken-en daden. Hij wilde heel graag delen 
wat voor hem de grote waarde en betekenis was van het geloven in de Here 
God. Hij die zelf gezocht en gevonden had, wilde dat niet voor zichzelf hou-
den.Ja , ervan getuigen. Daar mogen wij hem dankbaar voor zijn, als je aan 
iemand merkt dat haar of zijn geloof een levend gebeuren is. Wij hebben als 
geloofsgemeenschap in de afscheidsviering ons vertrouwen uitgesproken, 
dat Dick op zijn bestemming is aangekomen, levend in het goddelijk perspec-
tief van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We leven van harte met Ria 
en de (klein)kinderen mee in dit gemis.  

Ds. Pim  Verschoor  

Impressie 3.  

Als je ouder mag worden, ervaar je het proces van vergeetachtigheid. Van 
het niet meer op namen kunnen komen tot welke dag is het vandaag  en 
alles wat er tussen inzit. Die uiting van vergankelijkheid wil je op vele moge-
lijke manieren de baas blijven, door je hersens te blijven oefenen ,zoals 
kruiswoordpuzzels oplossen, te gaan bridgen, elke dag een agenda opmaken 
van wat je hebt te doen,enz..Ik bewonder meer dan eens de inventiviteit 
hoe men de regie over haar/zijn leven wil vasthouden. Er zijn natuurlijk gra-
den van vergeetachtigheid en de ergste, de zwaarste is toch weldie van de-
mentie. Hoe zwaar dat ook valt en in welke graad van vergeetachtigheid je  
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De oorlog in Oekraïne heeft de brandstof- en voedselprijzen doen stijgen 
en de graanexport laten stagneren. De meest kwetsbare mensen worden 
het zwaarst getroffen. Kerk in Actie steunt hen met water en voedsel. Help 
mee.  
 
7 augustus   De Glind 
Met steun van kerken kan de Rudolphstichting haar diaconale werk doen 
in Jeugddorp De Glind. 120 uithuisgeplaatste kinderen, veelal getraumati-
seerd door wat ze in hun jonge leven meemaakten, vinden hier een veilig 
thuis.  
In De Glind worden uithuisgeplaatste kinderen opgevangen in gezinshui-
zen; dit zijn gewone gezinnen, waarvan de ouders de opleiding en ervaring 
hebben om aan deze kwetsbare kinderen de verzorging, opvoeding en 
begeleiding te geven die ze nodig hebben 
 
14 augustus  KIA Zending 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een 
groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de 
dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een be-
tere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met 
de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. 
Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kun-
nen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.. 
 
21 augustus St. Voedselbank A/S 
Stichting Voedselbank Deurne zet zich in voor huishoudens in Deurne, As-
ten en Someren, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen 
zijn gekomen en daardoor niet meer in hun eerste levensbehoefte kunnen 
voorzien. Zij doen dit door levensmiddelen wekelijks te verzamelen om 
deze ook weer wekelijks aan te bieden aan armlastige gezinnen die vol-
doen aan de strenge normen om gebruik te kunnen maken van de Voed-
selbank.  
De collecte wordt gebruikt ter aanvulling van ons Adventsproject.  
 
28 augustus St. Mensenkinderen  
St. Mensenkinderen biedt de allerarmsten in Albanië, Armenië en              
Moldavië directe hulp door het verstrekken van voedselpakketten, zaden-
pakketten, pootaardappelen en brandhout. 
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Uitleg collectes  
 
10 juli Edukans, Eco-scholen in Malawi.                                          
In Malawi leeft 80% inwoners op het platteland, met landbouw als belang-
rijkste bron van inkomsten. Niet verwonderlijk dat de klimaatverandering 
juist voor deze toch al arme bevolking desastreuze gevolgen heeft. De aan-
tasting van de natuur vindt in alarmerend tempo plaats en leidt tot ont-
bossing, waterproblemen en een steeds minder vruchtbare bodem. 
Het is belangrijker dan ooit dat kinderen op school leren bewust om te 
gaan met hun omgeving. En hoe ze later de uitdagingen van klimaatveran-
dering het hoofd kunnen bieden. Edukans verbetert het onderwijs op 20 
scholen de zogenaamde eco-scholen in Malawi, door te zorgen voor een 
veilige, inspirerende en duurzame leeromgeving, leraren op te leiden, 
goed lesmateriaal en het betrekken van de gemeenschap. Deze integrale 
aanpak zorgt ervoor dat niet alleen de leerlingen, maar de hele gemeen-
schap rond de school profiteert van de duurzame school, nu en in de toe-
komst.      
 
17 juli  Diaconaal werk eigen gemeente 
Samen zijn we kerk, niet alleen op zondag in deze ruimte, maar ook door 
de week als we elkaar helpen, aandacht hebben voor elkaar. Voor deze 
uitingen van samen gemeente zijn vragen we uw bijdrage.  
 
24 juli  Stichting Leergeld Asten-Someren  
Stichting Leergeld Asten-Someren biedt kinderen uit minimagezinnen kan-
sen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Zo ondersteunen zij ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspul-
len, een  contributie voor een sportvereniging  
De stichting Leergeld heeft in 2020  226  kinderen in de gemeente Asten 
en Someren kunnen ondersteunen. 
De ouders krijgen geen geld in handen, Stichting Leergeld treft regelingen 
voor het kind met verenigingen, winkels en school.  
 
31 juli Noodhulp stop hongersnood in Oost-Afrika  
Voor meer dan 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt 
honger, omdat er in bepaalde regio’s al drie jaar nauwelijks regen is geval-
len. Door de klimaatcrisis zijn de weersextremen groter geworden.  
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Ontvangen 25 euro  voor de zending en 25 euro voor de diaconie  
via ds. Pim Verschoor 

ook verkeert: Een ding staat vast, je hebt het jezelf niet aangedaan, net zo-
min als dat je lichamelijk strammer wordt van lijf en leden. Het is ons le-
vensproces, zo je wilt je sterfelijkheid. Moet je daar alleenmaar negatief te-
gen aankijken, er krampachtig mee omgaan of het zien als een loslatingspro-
ces, waardoor je rugzak(je) steeds meer ontdaan wordt van ballast, mis-
schien wel zo ook van aardse zekerheden. In Lucas 9:62 lezen we een woord 
van Jezus: Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet 
geschikt voor het Koninkrijk van God. Of in de gewone taal bijbel: Mensen, 
die alleen maar achteruit kijken in plaats van vooruit, zijn niet geschikt voor 
Gods nieuwe wereld.                                                                                             
Stof tot nadenken, deze uitspraak van Jezus! Dat helpt wellicht in dubbel 
opzichttegen de last van vergeetachtigheid. Maar ik zeg het in alle beschei-
denheid, maar toch ik kan het niet laten.                                                            
Ds.  Pim Verschoor.  

Vanaf deze plaats leven we ook mee met Toine Deley, Deltaweg 39 Brouw-
huis en Jeltje Helmantel, Beverstraat 75 Beek en Donk, die medisch worden 
behandeld. Graag wil ik ook alvast mijn gelukwensen uitspreken naar de hr. 
Wim van Dalfsen, die op 19 juli 100 jaar hoopt te mogen worden.              
Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!  

Ds. Pim Verschoor 
tel.: 0492-778917  
06-19894303 
E-mail: pimverschoor@hotmail.com                                                                                               

Bedankt! 
Aan allen die ons bloemen, kaarten of bezoekjes hebben gebracht tijdens 
Dick zijn laatste maanden: Hartelijk dank voor de troostende woorden ten 
tijde van en na zijn overlijden. 
Ook namens ons gezin dank ik jullie allen voor het medeleven. 
 
Ria Nijzink-v.d. Berg 
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Wijkgemeente Asten-Someren 
 

 
Van onze predikant 
 
Even bijpraten 
 
 

Rond de kerkdiensten 
Wat was het weer een feest om met Pinksteren met zoveel mensen het 
waaien van de Pinkstergeest te vieren in de loods op de Somerense ven-
nen in Lierop. De sfeer was aanstekelijk, zoals ook hoort met Pinksteren. 
Mooi gespeeld, mooi gezongen, fijn gevierd. De organisatoren mogen te-
rug kijken op een heel geslaagde viering, waarvoor veel dank! Onze beide 
gemeentes beginnen elkaar een beetje te kennen en dat is ook de bedoe-
ling. Na de dienst waren er vele hartelijke ontmoetingen onder het genot 
van koffie, thee met allerlei heerlijke baksels. Twee weken later samen in 
ons mooie kerkje in Someren was ook in hartelijke sfeer en met zo’n volle 
kerk samen zingen: heerlijk! 
 
Pastoralia 
Met de zieken van de laatste tijd gaat het beter, maar sommigen hebben 
nog veel tijd nodig voor verder herstel zoals Anneke en Albert. Laten we 
hen blijven ondersteunen, oog hebben voor hun genezingsproces. 
Op 10 juni overleed Toos ’t Lam. Bijna 100 was ze. Haar afscheid was op 
17 juni in onze kerk met 150 aanwezigen. Daarna is ze naar onze begraaf-
plaats gebracht als laatste rustplaats. Elders in dit blad heeft Adriaan de 
Wit een ‘in memoriam’ geschreven. 
 
Toerusting 
De laatste middag over vrouwen in de bijbel van dit seizoen is achter de 
rug. We zijn begonnen ons te verdiepen in Sara, de vrouw van Abraham. 
Het was een te groot verhaal om in één middag te bespreken. Met haar 
gaan we op 8 september verder. Iedereen is welkom iedere tweede don-
derdag van de maand van 14.00- 15.30 uur in het gemeentecentrum van 
onze kerk. 
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24-8-2022 Dhr. G.H. van IJzendoorn 1e St Jozefstraat 13, Asten 

24-8-2022 Mevr. A.G. Deleij-den Hartog Deltaweg 39, Helmond 

25-8-2022 Dhr. M.B. Verhoeven Slotweg 1, Asten 

27-8-2022 Dhr. N.K. Krook Boerhaavelaan 41, Helm. 

29-8-2022 Mevr. P. Boon-van Dam Maccallastraat 45, Helm. 

29-8-2022 Mevr. A.A. Mulder-Maluw Z. Koninginnewal 44, Helm. 

30-8-2022 Mevr. M. Kooistra-Kruijf Sonnehove 323 Someren 

30-8-2022 Dhr. H.J. Elsinga Fellenbeemd 72, Someren 

23-8-2022 Mevr. M. Vink-Rooseboom Slievenstraat 33 A, Someren 

24-8-2022 Mevr. H. v.Oostenbrugge-v.Rijswijk Alphonsuspl. 18, Helmond 

Innen abonnement van Perspektief en bijdrage Solidariteitskas  

In de maand juli zullen de incasso-machtigingen van de gemeenteleden die 
een abonnement op Perspektief hebben worden geïnd. Hetzelfde geldt voor 
hen die bijdragen aan de Solidariteitskas Voor beiden geldt: hebt u hiervoor 
nog geen incasso-machtiging afgegeven, wilt u hier dan zelf zorg voor dra-
gen.  

Alvast dank daarvoor. College van Kerkrentmeesters  
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     Gemeenteberichten Helmond-Asten –Someren 

80 plussers van harte gefeliciteerd 

Overleden: 
24 mei 2022, Dhr. W. van Stek, Hoofdstraat 176 110 te Helmond                      
10 juni 2022, D.J. Nijzink, Noordende 16 te Helmond  

11-7-2022 Mevr. S.A. Yohana De Stappert 23, Someren 

11-7-2022 Mevr. B. Zuidervaart-Moerkerke Koolakker 7, Helmond 

14-7-2022 Mevr. J.M. van Mourik-van Esch Krommeweg 17, Helmond 

16-7-2022 Dhr. W. de Kleuver A-Rixtelseweg 69, Helmond 

19-7-2022 Dhr. W.C. van Dalfsen Adelaarplein 31, Helmond 

23-7-2022 Dhr. A. de Wit Speelheuvelpl. 4, Someren 

4-8-2022 Mevr. J. Koolstra Otterweg 38, Beek en Donk 

5-8-2022 Mevr. E.J. Verhoeven-Langeler Slotweg 1, Asten 

6-8-2022 Mevr. C.W. Wieringa-Gerkes H. v. Scherpenzeelweg 9, Mierlo 

7-8-2022 Mevr. A.J.W. van Steenis-Boot Brahmslaan 17, Helmond 

9-8-2022 Mevr. W.K. Lamm-Dorrepaal Hogaarde 34, Someren 

10-8-2022 Dhr. A. Langeler Elenburgweg 7, Someren 

14-8-2022 Mevr. H. van Noort-de Grooth Koolstraat 4, Helmond 

15-8-2022 Dhr. H. Blauw Sparrerode 4, Helmond 

16-8-2022 Dhr. P.C. van der Heijden Eemstraat 37, Helmond 

18-8-2022 Mevr. D.P. Koole-Bos Langendijk 22, Someren 

20-8-2022 Mevr. E. v.d. Wilt-Koopmans Martijnenstraat 18, Someren 

20-8-2022 Mevr. C.A. de Frel Maaslaan 192, Helmond 

23-8-2022 Dhr. J. Schippers Fazantlaan 38, Mierlo 

23-8-2022 Dhr. B.C. Zoetelief V.Oostsanenstraat 15, Helmond 
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Het programmaboekje van het nieuwe seizoen is in de maak. We gaan er 
weer samen met Helmond een mooi en interessant jaar van maken. 
 
Oecumene 
De oecumenische gespreksavonden zijn achter de rug. De reacties daarop 
zijn heel positief. Daarom hebben diaken Jack Swaanen en ik besloten er 
in het volgend voorjaar weer vier te organiseren. De data zijn nog niet be-
kend, maar we houden u op de hoogte. 
Ook is er weer een oecumenische filmavond voorafgegaan door een 
broodmaaltijd. Reserveert u vast de datum: 30 november vanaf 18.00 uur 
en weer in ons gemeentecentrum. Tegen die tijd volgen de details. 
 
Kerncommissie 
De kerncommissie van Asten en Someren is bij elkaar geweest. Zo houden 
we elkaar op de hoogte wat er speelt, waar behoefte aan is en hoe we dat 
het beste aan kunnen pakken. Deze keer hebben we besloten, dat alle 
adressen, ook zij die geen belangstelling tonen, door ons op de hoogte 
gehouden zullen worden van ons aanbod aan toerusting met een inlegvel 
voor een mogelijk contact. 
En we houden een gemeente-avond op 13 juli om 19.30 uur om u bij de 
praten over hoe e.e.a. reilt en zeilt en wat de plannen voor de toekomst 
zijn. Zo bent u op de hoogte van alles wat speelt in onze gemeente. Na-
tuurlijk is het vakantietijd, maar we hopen toch vele van u dan te zien. 
 
Kash 
Op 11 juni was er een mooi evenement op het erf van de familie van Hel-
voort en bij de kerk. Een aantal jongeren hadden van alles georganiseerd 
zoals een foodmarkt, met heerlijke, zelf gemaakte producten, dansles, 
rondleiding op de boerderij en niet te vergeten auto’s wassen. Voor het 
eerst sinds jaren is mijn auto aan de binnenkant schoon. Het was goed 
weer en er is veel geld opgehaald, dat nodig is voor de reis naar Kenia in 
augustus om daar hand en spandiensten te verrichten bij sociale pro-
jecten. Wie geweest is, weet hoe leuk dit was. We wensen de jongeren 
een goede reis. 
Zo bent u weer bijgepraat voor de zomer die net begonnen is. Ik hoop dat 
u er van kunt genieten. Zelf ben ik afwezig van 17 jul tot 14 augustus. 
Fijne zomer. 
Bernadette van Litsenburg 
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In Memoriam Toos Lamm-Huizing 
 
In de nacht van 10 op 11 juni is Toos Lamm-Huizing in haar 
slaap overleden.Toos is bijna 100 jaar mogen worden.   
Bijna een eeuw geleden kwam ze met de nodige zorgen in het 
leven als tweede van een tweeling. Haar zus Julia werd eerst 

geboren, in alle opzichten groot en sterk. Maar Toos was klein, heel klein en 
ze gaf geen teken van leven. Een korte onderdompeling in een emmer met 
warm-en koudwater was noodzakelijk om tot leven te komen. 
Ondanks haar zwakke start werd ze later een sterke en wilskrachtige vrouw 
en dat was ook nodig, want haar leven liep niet altijd over rozen. Uit haar 
huwelijk met Sander Arie Lamm werden vijf kinderen geboren. Een meisje 
en een jongen zijn helaas vroegtijdig overleden. Twee gitzwarte bladzijden 
in het leven van Toos en Arie. Vrij snel na hun 50-jarig huwelijksfeest is Arie 
op 91-jarige leeftijd overleden. Toos zorgde voor haar gezin, huishouden, 
bedrijf en op latere leeftijd voor Arie.  
Breien was haar grote hobby, zelfs in de week van haar overlijden was ze 
nog bezig met haar breiwerk. Op haar oude dag moest Toos nog vanuit So-
meren verhuizen naar Asten en dat viel haar heel zwaar.  
In een mooie viering op vrijdag 17 juni, onder leiding van Ds. Roeland Wijk-
huizen, hebben kinderen, (achter)kleinkinderen, familie en vrienden af-
scheid van haar genomen. Dit afscheid vond plaats in haar vertrouwde kerk-
je  aan het Speelheuvelplein. 
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Toelichting Jaarrekening 2021 
  
De samengevoegde Protestantse Gemeente te Helmond Asten Someren 
biedt de jaarrekening 2021 aan. 
 
Algemeen 
Het resultaat van 2021 komt uit op een positief saldo van 140.711 euro.  
In mei 2021 is over de jaarrekening 2020 gecommuniceerd met het RCBB. De 
aanbevelingen zijn verwerkt. 
Voor de jaarrekening van 2020 zijn de aparte cijfers van Helmond en Asten 
Someren samengevoegd weergegeven.  
 
Exploitatie 2021 
 
Opbrengsten en Baten 
De opbrengst van de post “onroerende zaken” is aanmerkelijk lager doordat 
de verhuur in de Covid periode minimaal is geweest. De huuropbrengst van 
de woning Speelheuvelplein 7 is door verkoop weggevallen. 
 
Uitgaven en Kosten 
De hogere uitgave voor de post “gebouwen” is te herleiden door de transfor-
matie van het Valkenest naar de Kaulenzaal. 
Het pastoraat voor Asten Someren is in de loop van 2021 parttime ingevuld, 
dit was in de begroting 2021 voor het gehele jaar meegenomen. 
De kosten voor het beheer en de administratie zijn hoger geworden. Met het 
aansluiten op het glasvezelnet is tegelijkertijd actie ondernomen om de ge-
hele digitale omgeving te moderniseren.  
Wij hebben een gecertificeerd bureau ingeschakeld. Het resultaat is dat wij 
nu vanuit een veilige omgeving kunnen werken en minder kwetsbaar zijn. 
 
Incidentele baten en lasten 
Deze posten worden beïnvloed door het inbrengen van de beginbalans van 
de PG Asten Someren in de geïntegreerde jaarrekening 2021. 
 

Helmond, 26 maart 2022 
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Baten en Lasten kerkelijke gemeente Helmond Asten Someren 

   
begroting 

HAS 
rekening 

HAS rekeningH+AS 

   2021 2021 2020 

Opbrengsten en Baten        

Opbrengsten onroerende zaken 28.979 19.916 39.105 
Opbrengsten uit rente, dividenden en 
beleggingen 13.176 5.064 9.916 

Bijdragen van leden en anderen 154.191 161.911 161.908 

Door te zenden collecten en giften 0 -7.400 218 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 8.115 2.973 2.488 

Totaal baten A 204.461 182.464 213.635 
Uitgaven en Kosten        
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief 
afschrijvingen 42.508 51.047 51.353 
Kosten overige niet-kerkelijke eigendom-
men en inventarissen 7.851 7.389 3.463 
Afschrijvingen onroerende zaken, instal-
laties/invent. 0 0 0 

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 171.673 143.684 162.913 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activi-
teiten 6.919 6.274 3.764 
Verplichtingen/bijdragen aan andere 
organen 10.413 9.669 10.669 

Salarissen en vergoedingen 29.593 27.274 29.292 

Kosten beheer, administratie en archief 15.443 25.082 24.884 

Rentelasten/bankkosten 12.561 10.910 10.412 

Totaal lasten A 296.961 281.329 296.750 
         

Operationeel resultaat (A) -92.500 -98.865 -83.115 
         
Incidentele baten en lasten       

Incidentele baten 44.000 1.221.530 75.857 

Incidentele lasten  0 -97.995 0 

Incidentele baten en lasten (B) 44.000 1.123.535 75.857 
         

Resultaat verslagjaar (A+B) -48.500 1.024.670 -7.258 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 
(C)       

Onttrekkingen bestemmingsreserves 36.000 85.219 0 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen 12.500 0 0 

Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -969.178 -11.731 

Toevoegingen bestemmingsfondesen 0   0 

   48.500 -883.959 -11.731 
         

Resultaat naar Algemene reserve (D) 0 140.711 -18.989 
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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 maand mei   
1 mei    geen dienst  
8 mei    Werelddiaconaat Nigeria   € 47.70             CvK  € 35,10 
15 mei  De Glind                                € 82,00             CvK  € 45,60 
22 mei  KASH                                     € 57,90              CvK  € 26,05 
29 mei  JOP PKN                                € 31,00              CvK  € 27,40 
 
5 juni   Gezamenlijke dienst                 0                            0 
12 juni  Cordaid                                €  40,50              CvK  € 30,65 
19 juni  Kodawinja dienst in A/S    €  92,80              CvK  € 56,45 
26 juni dienst in Helmond                  0                            0  
 
Ontvangen giften  
 
In mei zijn er geen giften ontvangen. 
 In juni zijn er 2 giften ontvangen van ieder € 20,00 bestemd voor het bloe-
menfonds 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen  danken 
wij U voor uw gaven. 
Jeanet Oosterhof  
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  Door: Pieter Flach 
 

David-verhalen 

Pas in het voorjaar lukte het weer met de bijbelkringen 
een start te maken. Corona gaf vertraging en het overlij-
den van Cees maakte dat ik tijd nodig had om weer terug 
te komen in het werk. Na eerst een maandagmiddag met 
de ene kring en een donderdagochtend met de andere 
kring, bijpraten over onze persoonlijke situaties zijn we weer echt begonnen 
met de verhalen uit 1 Samuel, over David. Die al wel gezalfd is, maar nog 
geen koning. En koning Saul die zich bedreigd voelt door David en tegelijk 
lijdt aan iets wat lijkt op grote stemmingswisselingen.                                    
Hoe vaak we in die verhalen niet gelezen hebben dat Saul met zijn speer in 
handen zat en die naar verschillende mensen bij hem in de buurt toewerpt 
in een woedeaanval: twee keer naar David, een keer naar Jonatan. En een 
derde verhaal begint ook met de zin dat Saul met zijn speer in zijn hand zat. 
En ook in dat verhaal ontsteekt Saul in grote woede…                                       
En telkens moet David weer opnieuw vluchten en een veilig heenkomen 
zoeken, als opgejaagd wild. 

Soms is er dan opeens zo’n zin die verleden en heden in één keer associatief 
verbindt, zoals het begin van 1 Samuel 23: “Het was David ter ore gekomen 
dat de Filistijnen een aanval deden op Keïla en het graan van de dorsvloeren 
wegroofden.” Een half jaar terug zou die zin enkel een openingszin van een 
verhaal over strijd met de Filistijnen geweest zijn. En nu haakten we alle-
maal bij het woord graan, en de zorgen daarover, door de oorlog in Oekra-
ïne. Omdat daar zoveel graan verbouwd wordt dat elders in de wereld nodig 
is om mensen te voeden en nu niet weg kan, met mogelijk honger tot ge-
volg. En hier is graan ook al inzet van strijd. Het verraste ons hoe dat ene 
woord uit zo’n oud verhaal van alles aan beelden uit het nieuws van nu op-
riep. En het maakte ook duidelijk hoe de oude verhalen in de actualiteit van 
het leven geworteld zijn en zo nog steeds herkenning en verbinding oproe-
pen. 
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 Verdriet of verlies? 
 
Er zijn momenten in het leven dat u door een  
verlies of een andere   
verdrietige zaak behoefte hebt aan contact.  
 
Wanneer u lid bent van een kerk kunt u 
daar altijd een beroep op doen.  
Want ook in moeilijke dagen leeft uw kerk 
graag met u mee.     

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 juni/juli gingen 

als groet van de gemeente naar: 

Hr. A Deley ,Brouwhuis                                                                                                
Maria Coolen ,Mierlo-Hout                                                                                             
Jan Smeitink, Noord                                                                                                    
Klaas en Jeltje Helmantel, Beek en Donk                                                                 
Guusje Mulder-Maluw, Centrum                                                                                     
Priscilla Ge, Centrum                                                                                                
Anke in ’t Hout-Hofmans,West                                                                                       
Leonie Baan, Brouwhuis                                                                                             
Hilgert en Gerda Bos, Dierdonk                                                                                   
Margot Verkuyl, Mierlo-Hout                                                                                         
Esther Heykers, Centrum                                                                                       
Piet Reyneveld, Brandevoort                                                                                         
Gerda Kruger-Meyrink                                                                                                 
Erik Jager, Brandevoort  
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In het boek van de psalmen staan verschillende psalmen die een opschrift 
dragen dat hen verbindt met delen van deze verhalencyclus. Zoals psalm 54: 
“Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een kunstig lied van David, toen de inwo-
ners van Zif aan Saul waren gaan zeggen: ‘Weet u niet dat David zich bij ons 
schuilhoudt?’” Zo’n psalm lezen we er dan tussendoor, om te ontdekken wat 
het verhaal en het lied met elkaar verbindt. Psalmen zijn dan duidelijk van 
later datum; iemand die steeds maar op de vlucht is heeft niet de tijd om 
reflecterend te dichten onderweg en dat hoor je in die liederen terug, wel 
de emotie van Davíd, maar ook verder kijkend naar de dingen die om hem 
heen gebeuren. Biddend om Gods hulp vaak. 

Het is een fascinerende zoek- en leestocht om zo met deze verhalen bezig te 
zijn, die van alles oproepen en  vragen over hoe God erbij betrokken is, of 
juist niet, ergernis of frustratie om wat Saul doet of hoe David leugentjes om 
bestwil vertelt om zich uit een bedreigende situatie te redden. Kan dat alle-
maal? Is dat nu een bijbelverhaal? Of is het soms juist een verhaal dat laat 
zien hoe het nu precies NIET moet? We zijn nog lang niet uitgelezen en uit-
gedacht over deze David en wat er over hem en de mensen om hem heen 
verteld wordt. Dat hij zo menselijk getekend wordt en tegelijk man naar 
Gods hart genoemd wordt, brengt hem dichtbij ons mensen van 2022. In 
het nieuwe seizoen pakken we de draad weer op en gaan we samen verder 
lezen. 
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Archiefbeheer 10 

Door: Jan Schrijver 

Preken in het Helmonds? 

De gelijkenis van den verlorenen zoon in den tongval van de stad Helmond, 
medegedeeld door den heer G.J. van Lakerveld, predikant te Helmond, janu-
ari 1871 (In nederlandsche spelling): 

‘Nne mens ha tweie zuns. En de jongste d’r af zee tigge ze vadder: vadder! 
zin i, ge most me gêve wa ’t meen is. En toe hiel ze vadder dailing. Eindigend 
met: nauw moete we plezierig en blè-i zin, want oewen brujer waar dauwd 
en i is weer levendig geworre; hai waar kwaijet en nauw is i worrum. 

In 22 zinnen in de Helmondse tongval het verhaal van de jongste zoon die 
vêrkeshûjer werd en worrum kwam. Gevolgd door aantekeningen over 
schrijfwijze en uitspraak. Beschreven in het Algemeen Nederduitsch en 
Friesch Dialecticon van Johan Winkler uit 1874. Gevonden via een knipsel 
uit het Eindhovens Dagblad uit 2006 in een archiefkast, gevolgd door een 
kleine zoektocht op internet. Het boek bevat 186(!) vertalingen van dezelfde 
gelijkenis in even zo veel onderscheiden tongvallen van de nederduitsche en 
friesche talen. Winkler: “Bijna allen zijn door bekwame en vertrouwbare 
mannen mij persoonlijk medegedeeld”. Dominee van Lakerveld, van 1867 
tot 1897 onze predikant, was een van zijn vertrouwbare bronnen. Hij was 
overigens geen Helmonder van origine. Hij werd op 28 september 1831 ge-
boren in het Zuid-Hollandse Moordrecht. 

Johan Winkler begon te verzamelen naar Zwitsers voorbeeld: “Der 
Gleichnissrede von dem verlorenen Sohne in allen Schweizermundarten“ 
van Franz Joseph Stalder uit 1819. Over zijn eigen schrijftaal meldt Winkler: 
“Wil men te kennen geven dat mijn taal niet provinciaal hollandsch, zelfs 
niet zuiver geijkt nederlandsch is, dan heb ik er alle vrede mede. Inderdaad, 
hollandsch schrijven kan ik niet; ik zou het ook niet willen, evenmin als ik 
mijn pen dwingen wil om de geijkte nederlandsche boeketaal te schrijven. 
Wat mijn tong niet spreekt, zal mijn pen niet schrijven. De Hollanders mati-
gen zich in de Nederlanden alles aan, ook de alleenheerschappij over ons 
aller nederlandsche, liever nog nederduitsche taal. Holland is in hun oog 
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Jeugdwerk in de Protestantse Gemeente Helmond, Asten en           
Someren  

Op zondagmiddag 12 juni vierden we de verjaardag van de kerk, of te wel 
het Pinksterfeest. Het was een geslaagde middag met 23 personen! We luis-
terden naar het verhaal van Pinksteren uit de Kijkbijbel. Dominee Corine 
had een fantastische fotoserie van de Bonte Vliegenvanger, die in haar tuin 
voor het eerst uit een vogelkastje vloog! Pinksteren ten voeten uit! Vervol-
gens werden er verjaardagsslingers gemaakt, die boven de eettafel werden 
opgehangen. Een aantal versierden een groot hart over de liefde en er wer-
den ansichtkaarten gemaakt met taartkaarsjes om mensen liefde en warmte 
te kunnen sturen per post! Het feest werd compleet met de eetbare activi-
teiten: cupcakes versieren en fruitspiezen maken… Er was net genoeg plaats 
voor de heerlijke pannenkoeken, die ter plekke gebakken werden! Wat een 
feestelijke middag met dank aan iedereen die hieraan meegeholpen heb-
ben. Nu gaan we eerst van de zomervakantie genieten. Op zondagmiddag 
18 september vieren we de volgende KliederKOS. We hopen op wederom 
een gezellige, interactieve middag in de Bethlehemkerk in Helmond voor 
alle kinderen tot en met 12 jaar met hun (groot-)ouders. We denken nog na 
over welk verhaal er dan centraal staat maar we sluiten sowieso af met een 
gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd! Graag ontvangen wij voor 11 septem-
ber bericht als je komt. Bij voorkeur per mail naar: marionvanhoofapper-
lo@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  
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Nederland; wat in Nederland buiten Holland is, dat zien ze over ’t hoofd, dat 
bestaat niet, dat is niet fatsoenlijk. Nu, ik laat aan de Hollanders gaarne die 
domme aanmatiging, maar voor hun hollandsche taal bedank ik vriendelijk”. 
De hollandsche taal is volgens Winkler ergerlijk besmet met honderden 
fransche basterdwoorden. Hij heeft echter niet kunnen voorkomen dat de 
uitgever koos voor het onduitsche Dialecticon in plaats van Tongvalleboek. 

In het boek wordt de brabantsche tongval verbonden met woorden als be-
schaving, eigene letterkunde en zuiverheid en kracht van het nederduitsch: 
“Het brabantsch is met het vlaamsch een van de nederduitsche tongvallen, 
die het vroegst op een zekere beschaving en op een eigene letterkunde kon-
den roemen en, oorspronkelijk, tevens een der zuiverste en krachtigste dia-
lecten van het nederduitsch”. Voorbeeld: D’r af. “Het gebruik van het woord-
je af in de betekenis van “van” in de jongste d’r af is taalkundig zeer juist en 
was vroeger veel in zwang, maar is thans uit de meeste nederduitsche tong-
vallen even als uit de hollandsche schrijftaal verdwenen”. 

Dit boek van bijna 150 jaar oud was aanleiding om contact te zoeken met 
Sonja Adriaansen, samen met haar zus Henriette Verouden een van dé ken-
ners van de Helmondse taal. Sonja: “wat wil je hiermee? Wil je dat we dit in 
het Helmonds vertalen?” Ik was even stil. Het was toch in het Helmonds? 
Nee dus. Het blijkt “Peels” te zijn. Sonja en Henriette boden aan de gelijke-
nis in echt (modern) Helmonds te vertalen. Ze hebben dit inmiddels, naar 
eigen zeggen met veel plezier, gedaan. En ik heb die 187ste vertaling van 
“De verlorre zoon” met een brede glimlach gelezen, mede door de dichterlij-
ke vrijheid die ze zich veroorloofd hebben met een extra slotzin: “En ze 
vietten er saame inne”. Ook wil een van hen de gelijkenis wel in het Hel-
monds voorlezen in een kerkdienst. Nou nog een voorganger die gaat pre-
ken in het Helmonds? 
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Opbrengst Collecten  
 

    

DATUM BESTEMMING        TOTAAL  

1-5-2022 Stichting de Vrolijkheid  € 91,05   

 Kerk € 52,20   

 Werelddiaconaat € 2,20   

 Bloemengieter € 18,55   € 164,00  

8-5-2022 KIA noodhulp € 70,90   

 Kerk € 27,40   

 Werelddiaconaat € 4,70   

 Bloemengieter € 9,50   € 112,50  

15-5-2022 De Glind € 130,63   

 Kerk € 34,96   

 Werelddiaconaat € 3,54   

 Bloemengieter € 15,87   € 185,00  

22-5-2022 KASH € 183,00   

 Kerk € 176,00   

 Werelddiaconaat € 12,75   

 Bloemengieter € 22,25   € 394,00  

29-5-2022 JOP € 104,05   

 Kerk € 27,15   

 Werelddiaconaat € 2,75   

 Bloemengieter € 24,05   € 158,00  

    

    

 EINDTOTALEN  € 1.013,50  

Collecten vanaf 1 mei 2022 
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za     6 aug 1 Koningen 7:27-39 Alles met zorg bekleed 

zo    7 aug 1 Koningen 7:40-51 Voltooiing 

ma   8 aug 1 Koningen 8:1-11 Inwijding 

di     9 aug 1 Koningen 8:12-21 Gods woorden uitgekomen 

wo 10 aug 1 Koningen 8:22-32 Salomo's gebed 

do  11 aug 1 Koningen 8:33-43 Verhoor zelfs de vreemdeling 

vr   12 aug 1 Koningen 8:44-53 Bidden richting Jeruzalem 

za  13 aug 1 Koningen 8:54-66 Omvangrijk vredeoffer 

zo  14 aug 1 Koningen 9:1-9 Niets zal God ontgaan 

ma 15 aug 1 Koningen 9:10-28 Een gegeven paard... 

di   16 aug 1 Koningen 10:1-9 Indrukwekkend bezoek 

wo 17 aug 1 Koningen 10:10-20 Uitwisseling van rijkdom 

do  18 aug 1 Koningen 10:21-29 Het is goud dat daar blinkt 

vr   19 aug Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen oog 

za   20 aug Lucas 13:10-21 Klein begin 

zo  21 aug Lucas 13:22-30 Wie gered worden 

ma 22 aug Lucas 13:31-35 Drie dagen 

di   23 aug Psalm 112 De mens met ontzag voor God 

wo 24 aug 1 Koningen 11:1-13 Salomo's harem 

do  25 aug 1 Koningen 11:14-25 Tegenstanders 

vr  26 aug 1 Koningen 11:26-43 Verscheuring in gang gezet 

za  27 aug 1 Koningen 12:1-19 Jeugdige overmoed 

zo  28 aug 1 Koningen 12:20-32 Snel in de fout 

ma 29 aug 1 Koningen 12:33–13:10 Een naamloze man van God 

   

   

do    1 sep 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God 

vr     2 sep Lucas 14:1-11 Uitnodigen 

za     3 sep Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur 

di   30 aug 1 Koningen 13:11-22 Misleid door een collega 
wo 31 aug 1 Koningen 13:23-34 Ach mijn broeder... 
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Vandaag lezen wij: 

Juli , augustus en september 

zo    10 juli 1 Koningen 1:41-53 Rechtvaardig en krachtige koning 

ma   11 juli 1 Koningen 2:1-12 Oud zeer 

di     12 juli 1 Koningen 2:13-25 Onschuldig verzoek? 

wo  13 juli 1 Koningen 2:26-35 Hier zal ik sterven 

do    14 julii 1 Koningen 2:36-46 Fatale eed 

vr     15 jul 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid 

za    16 juli 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid 

zo    17 juli Psalm 15 De volmaakte levensweg 

ma  18 juli 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden 

di    19 juli 1 Koningen 5:1-14 Overvloed 

wo  20 juli 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura 

do   21 juli 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER 

vr    22 juli 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel 

za    23 juli Psalm 141 Op U richt ik mijn ogen 

zo    24 juli Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs 

ma  25 juli Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen? 

di    26 juli Lucas 11:29-36 Meer dan Jona 

wo  27 juli Psalm 70 Kom spoedig! 

do  28 juli Lucas 11:37-44 Wat verdient de schoonheidsprijs? 

vr  29 juli Lucas 11:45-54 Hypocrisie 

za  30 juli Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft 

zo  31 juli Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat? 

ma  1 aug Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg 

di    2 aug Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet onverwacht 

wo  3 aug Lucas 12:49-59 Vrede op aarde? 

do   4 aug 1 Koningen 7:1-12 13 jaar voor het paleis 

vr    5 aug 1 Koningen 7:13-26 Ontzagwekkend vakmanschap 
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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 

Ontvangen van N.N. €  50 voor de kerk via Ds, Corine Beeuwkes-v.Ede 
Hartelijk  Dank hiervoor! 
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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 
10 juli 

10.00 uur Ds. Angeliek Knol, Best 
Koster: Pieter Assies 

Edukans Eco-
scholen Malawi 

Zondag 
17 juli 

10.00 uur 
 
 

Ds. Corine Beeuwkes-v. Ede 
Heilig Avondmaal 
Koster: Martin Vos 

Diaconaal Werk 
Eigen Gemeente 

Zondag 
24 juli 

10.00 uur Ds. Corine Beeuwkes-v. Ede 
mmv KASH 
Koster: Corrie Meijer 

St. de Vrolijkheid 
activiteiten  voor 
kinderen 
asielzoekers 

Zondag 
31 juli 
 

10.00 uur 
 
 

Ds. Luuk Wieringa,  
Emeritus, Nuenen 
Koster: Luurt Boonstra 

Noodhulp 

Zondag 
7 augustus 

10.00 uur 
 
 

Ds. Corine Beeuwkes-.v. Ede 
 
Koster: Kees Klok 

De Glind 

Zondag 
14 augustus 

10.00 uur Ds. Corine Beeuwkes-.v. Ede 
 
Koster: Pieter Assies 

KIA Zending 
Armoede in Egypte 

Zondag  
21 augustus 
 

10.00 uur Dhr. Pieter Flach, 
kerk.werker 

Dienst in Someren  

Super Sociaal 

Zondag 
28 augustus 

10.00 uur Ds. Corine Beeuwkes-v. Ede 
 
Koster: Corrie Meijer 

Vluchteling als 
Naaste 
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KERKDIENSTEN ASTEN-SOMEREN 

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

Datum Tijd Voorganger Collecte 

Zondag 
10 juli 

10.00 uur Dhr. Willem Bezemer 
Waddinxveen 

Edukans Eco-
scholen Malawi 

Zondag 
17 juli 

10.00 uur 
 

Ds. Wil v. Egmond, 
Eindhoven 

Diaconaal Werk 
Eigen Gemeente 

Zondag 
24 juli 

10.00 uur 
 

Dhr. Peter de Jongh 
Raamsdonkveer 

Stichting Leergeld 
Asten-Someren 

Zondag 
31 juli 
 

10.00 uur 
 
 

Ds. Corinne 
Beeuwkes-v.Ede 
Helmond 

Noodhulp  
Oost-Afrika 

Zondag 
7 augustus 

10.00 uur 
 

Ds. Luuk Wieringa 
Nuenen 

De Glind 

Zondag 
14 augustus 

10.00 uur Ds. Jaap Koning 
Gouda 

KIA Zending 
Armoede in Egypte 

Zondag  
21 augustus 

10.00 uur Dhr. Pieter Flach 
Nuenen 

St Voedselbank 
Asten-Someren 

Zondag 28 
augustus 

10.00 uur Ds. A. Spaa 
Barneveld 

Stichting  
Mensenkinderen 


