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Van uw voorzitter 
 
Ineens bedenk ik me dat de copy weer ingestuurd moet worden voor 
het november/december nummer. Er is veel gebeurd de afgelopen 
tijd. Ik begin met het overlijden van Wim van Meurs. Nadat hij ruim 6 
weken in coma heeft gelegen is hij op 25 september in het bijzijn 
van Annemarie overleden. De uitvaartdienst in het Zonnelied was op 
3 oktober waarna er nog een herdenkingsdienst was in het 
crematorium . Verder op zal u nog een in memoriam lezen. Veel is al 
over hem gezegd. Voor de komende periode wens ik Annemarie en 
de familie, namens onze gemeente, heel veel sterkte toe. 
En gisteren kreeg ik het bericht dat Ella Claessens is overleden. Zij 
is de moeder van Ds. Annelies Claessens. Ella was al een tijdje in 
Hof te Berkel in Horst. Het covid-19 virus heeft haar te pakken 
gehad en zij is daaraan overleden. Ik wens , namens de gemeente, 
de heer Claessens en Annelies en familie heel veel sterkte toe de 
komende periode. Op maandag 12 oktober is de uitvaartdienst in 
het crematorium.  
En juist deze week zijn de maatregelen ook weer verscherpt. Ik heb 
alles nog eens nagelezen of dit nog iets betekent voor onze 
kerkdiensten. Er mogen er nu nog maar 30 in , buiten de 
medewerkers. Tot nog toe zijn er in de kerkdiensten ongeveer 30 
mensen geweest. Als dit er echt meer gaan worden zullen we 
moeten gaan werken met reserveringen. Dat doen we nog niet . Ik 
heb gehoord dat de ventilatie ook aangebracht gaat worden, maar 
dan wordt er toch geadviseerd om niet te zingen. Toch hebben we in 
de laatste kerkdiensten gezien hoe mooi allerlei soorten muziek kan 
klinken, op de beamer of gesproken, of een voorzanger zingt. In 
mijn hart zing ik toch mee, bedenk ik me.  
In de nieuwsbrief had ik al geschreven dat we een 
kerkenraadsvergadering hebben gehad. Er is nu niet veel meer 
bijzonders over te schrijven. Alles loopt weer een beetje. Als de 
maatregelen niet nog meer verscherpt worden zullen we op 1 
november dankdag voor gewas en arbeid hebben. Dan wordt er 
ingezameld voor de voedselbank, dat zal dit jaar iets anders gaan . 
U leest daar over in het stukje van de diaconie. Ook worden dan 
gemeenteleden bedankt die gestopt zijn en nieuwe vrijwilligers 
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welkom geheten.  In verband met het virus zal het idee, om deze 
dag bijzonder te maken, moeilijk zijn.  
Tot zover mijn berichtgeving. Ik wens u allen een goede tijd toe en 
hoop dat we met zijn allen het virus onder controle krijgen. 
.  
 
van uw voorzitter, namens de kerkenraad 
Bertie van der Ben,  
Telefoon 0478 532438, email : dikke.berta@wxs.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Van de redactie 
 

Voor u ligt weer een uitgave van het Gemeentenieuws met weer 
leuke stukken om te lezen en informatie om te bewaren.  
Ik wens  u veel leesplezier met dit Gemeentenieuws, 
 
Met vriendelijk groet, tot ziens en blijf gezond, 
 
 
M.v.g. 
Namens de redactie, 
Jack van der Elsen 
 
 
 
 
 

mailto:dikke.berta@wxs.nl


Gemeentenieuws november december 2020 

 
 
 
 
 

4 

Er komt een dag…...         
 

Het is begin oktober en de herfst wordt nu echt herfst. De eikels 
vallen uit de bomen. Op het dak van m’n auto hoor ik “plonk” en ik 
schrik steeds weer een beetje. Veel kastanjes zitten nog in hun 
bolster, maar dat duurt niet lang. Een eekhoorn verzamelt ze, stopt 
ze weg in de grond. Op de gekste plekken in de tuin kom ik 
kastanjeboompjes tegen. Van de vorige herfst?  
De dagen worden steeds korter. Ik heb niet alleen dat gevoel, ik kan 
het ook duidelijk waarnemen. Want iedere keer als ik de zon onder 
zie gaan is dat op een zuidelijker plek aan de horizon. Wat niet 
opvalt, maar wat ik wel weet, is dat de snelheid waarmee de dagen 
korter worden nu ongeveer maximaal is. Het gaat steeds harder. 
Nog een paar weken, dan neemt de snelheid weer af. Dan landen 
we in de winter. En die zal als altijd weer lang duren. En dan ineens 
(u weet het) gaan de dagen weer “lengen”.  
Hoe lang zullen we ons de zomer van 2020 nog herinneren? 
Van heftige gebeurtenissen herinneren we ons veel en gedurende 
langere tijd. Sommige dingen staan nog op ons netvlies al zijn ze 
lang geleden. “Als de dag van gisteren” zeggen we dan. We 
herinneren ons lange tijd alle details. Het gekke is dat de tijd die 
sindsdien verstreken is voor ons gevoel meestal langer is dan we 
denken. Die prachtige zomer waarin we de “vakantie van ons leven” 
vierden is misschien tien jaar geleden. Denken we. Want zodra we 
echt stil staan bij de tijd kan het vele jaren meer terug zijn geweest. 
Maar toch: zodra we na gaan denken over de tijd die inmiddels 
verstreken is, dan is “het afstand nemen” begonnen. 
De eerste coronagolf en de lockdown kwam in het voorjaar. De 
narigheid van de golf werd wat gedempt door de lente. In de lente 
verandert de lengte van de dag steeds sneller tot we in de zomer 
uitkomen. De lente bracht ons de vreugde van nieuw leven, de 
lichtgroene bladeren, de bloesem. In de zomer konden we heerlijk 
buiten zitten.  
De zomer van 2020 zal ons echter nog lang heugen. De heftigheid 
was (en deels is) groot. Door de  lockdown, de plannen die in duigen 
vielen, de heel bijzondere internetkerkdiensten. Maar ook door de 
mogelijk dramatische gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer. Al die 
heftigheid staat in ons geheugen gegrift. Het is “erin gehakt”.   
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Het is nu echter herfst, de winter nadert. Nu de tweede golf eraan 
lijkt te komen is er weinig in de natuur dat de narigheid verzacht. Het 
wordt letterlijk en figuurlijk donkerder. 
Toch komt er een tijd dat we “afstand nemen”. Geloof me. Eerst 
verdwijnt de herinnering helemaal niet. Dat is dan net als de winter 
die niet ophoudt. Maar we gaan een keer tegen elkaar zeggen, het 
was toen en daar. En nog later:  “het is lang geleden”.  Er komt een 
moment waarop we merken dat de dagen gaan “lengen”, dan wordt 
het langzaam maar zeker langer licht.  
Maar nu nog even niet.  
 
Met het chanson van Jean Ferrat  “Un jour, un jour” wil ik illustreren 
wat ik bedoel. Te vinden op Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=dq3Gy7lGP7k . Een poging tot 
vertaling van de terugkerende delen in de tekst, geschreven door 
Aragon.  
 

En toch zal er een dag komen waarop we weer blij zullen zijn 
Een dag waarop vrede terugkeert, we beschermd zijn tegen 
de felle zon 
Een dag zonder dreiging,  waarop mensen zorgeloos plezier 
hebben in elkaar    
Een dag als een zingende vogel op de hoogste tak 

 
Frank van Schaik 

 
 
 
 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
 
Bezoek 
Zou u wel eens bezoek van de kerk willen krijgen? Of weet u 
iemand anders, die wel een bezoekje kan gebruiken? Geef het dan 
door aan iemand van het pastoraat! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dq3Gy7lGP7k
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Voorbede 
Omzien naar elkaar kan betekenen dat de predikant een voorbede 
doet tijdens de zondagse kerkdienst. U kunt dit doorgeven aan de 
predikant of aan een van de pastorale medewerkers. Of u kunt uw 
gebedsintentie opschrijven in het voorbedeboek dat achterin de kerk 
ligt: dit wordt meegenomen in de voorbeden tijdens de dienst op 
zondag.  
 
Bloemen 
Kent u een gemeentelid dat volgens u een bloemengroet zou mogen 
ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan Tiny Kengen. 
 
Bloemenbus 
Uw bijdrage voor de bloemenbus kunt u vanaf nu storten op 
rekening NL95INGB0001038926 t.n.v. Prot. Gemeente Venray. 
Vergeet u er niet “Bloemenbus” bij te vermelden??  
Ontmoetingsgroep 
De ontmoetingsgroep komt eens per maand op zondagavond bij 
elkaar. De doelstelling is ontmoeting en uitwisseling van wat ons 
bezighoudt. Zo geven we vorm aan onderling pastoraat. Hebt u 
interesse om eens te komen? Iedereen is welkom. Contactpersoon 
is Suzanne Lijklema.  
 
Pastorale medewerkers  
voorzitter, aanspreekpunt:  
Kees Bergman, (06-27462581, bergman.kees@gmail.com)  
Overige leden: 
Ria Baas (077-4632655, mhbaasbosman@gmail.com) 
Eline Jacobs (510442, hmfjacobs@ziggo.nl) 
Karla v. Maaren (501376, wjvanmaaren@home.nl)  
Suzanne Lijklema (515026, suzanne.lijklema@kpnplanet.nl)  
Ineke Saalmink (06-37330145, c.saalmink@ziggo.nl) 
Tiny Kengen (589177, pastoraatvenray@live.nl) ambtsdrager, 
secretaris, coördinatie bezoekwerk 
ds. Rien op den Brouw (584397, mj.opdenbrouw@home.nl) (alleen 
op ma/di)  
 
 

mailto:bergman.kees@gmail.com
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Ambtsdrager voor rouw- en trouwdiensten 
Mevrouw Bertie van de Ben is voor onze gemeente de ambtsdrager 
voor rouw- en trouwdiensten. Zij is bereikbaar: telefonisch: 0478-
532438 of per mail ambtsdragerrouwentrouwdiensten@pkn-
venray.nl  
 
Jarige oudere gemeenteleden 
2-11-1936, dhr. J. Pieterse 
18-11-1939, mevr. I. de Wijn - Veenstra 
22-11-1933, dhr. P. Buscop 
25-11-1934, mevr. D. Damen- Volmer 
29-11-1936, dhr. J.  Jansen 
29-11-1945, mevr. van der Geugten- van Kuilenburg 
7-12-1935, dhr. D. Marinus 
8-12-1937, mevr. B. Pelgrom - Dijkstra 
20-12-1944, dhr G. 
Windemuller 
27-12-1945, Dhr. 
J.J.Haarhuis 
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In memoriam Wim van Meurs (1946 -2020) 
 
Wim, een zeer vertrouwde verschijning voor ons allen , is niet meer. 
Zijn overlijden heeft ons pijnlijk bepaald bij de kwetsbaarheid van het 
leven. Hoe een ongelukkige afstap van een fiets fatale gevolgen kan 
hebben. Het heeft ons diep geraakt. 
 
Door de maatregelen rondom  de coronacrisis hebben maar weinig 
mensen kunnen horen  hoe Wim herinnerd wordt. Daarom leek het 
mij goed enkele van de gesproken woorden bij de kerkdienst en 
bijeenkomst in het crematorium hier nog eens aan te halen. 
 
Annemarie vertelt over het vele werk dat Wim  voor de kerk verricht 
heeft. 
Nu wij hem hier de laatste eer bewijzen is het heel emotioneel te 
weten hoe hij zich altijd samen met Harry  inspande voor mooie en 
waardige afscheidsdiensten. 
Jarenlang was hij de vaste fotograaf bij belangrijke kerkelijke 
gebeurtenissen, zoals doop- en trouwdiensten. 
Hij was ook koster, en  tevens het aanspreekpunt voor de 
kostergroep. Wim maakte zich zorgen om de financiën van de kerk 
en hamerde op een meerjarenplan,  zette zich in om het 
kerkgebouw breder inzetbaar te maken, en heeft de laatste jaren 
onze buurtgemeenten bezocht om de samenwerking  verder vorm te 
geven. Daar lagen de kansen voor de toekomst. 
En hij was verknocht aan het kerkje in Blitterswijck, dat nu bijna 200 
jaar bestaat.  
Zo kennen wij als gemeente Wim. 
 
In het crematorium vertelt Annemarie ons dat je aan Wims ogen kon 
zien hoe gelukkig en rijk hij was met zijn prachtige dochters, 
schoonzoon en 5 kleinkinderen. Aan hen gaf hij naast vele andere 
dingen vooral door dat je niet alles hoeft te weten, maar dat je heel 
veel op kunt zoeken. “Daarvoor heb je Google” zei hij dan. En 
voegde de daad bij het woord door achter de laptop plaats te 
nemen.  
Ze memoreert de vele vakanties die ze maakten. Eerst met de 
ouders, met de rugzak en de tent. Wim was en bleef padvinder in 
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hart  en nieren. Aanvankelijk kampeerden ze ook met de kinderen 
met de tent, maar toen kwam de caravan. Ook de kleinkinderen 
gingen van tijd tot tijd  mee. En steevast kampeerden ze met hun  
vriendengroepje.  Daarnaast  de verre reizen,  waar hij zo van 
genoot en waar hij vele verhalen over kon vertellen. 
Aan de hand van foto’s kregen we een mooi beeld van zijn jonge 
jaren als echtgenoot, later als vader en opa en hoe hij genoot van 
zijn vakanties. 
 
Van de toespraken zijn mij vooral de volgende zinnen bijgebleven: 
“Paps, je bent een goede man, je deugt echt. Altijd trouw, lief, 
zorgzaam en bereid om te helpen. We voerden goede gesprekken 
aan de keukentafel, soms ook tot diep in de nacht. Je gaf ons de 
waarden van jullie geloof mee en het belang van een gemeenschap 
van mensen waar je op kunt bouwen en die je blindelings kunt 
vertrouwen”. 
 
Wim, een gedreven en actief gemeentelid. Voor ons  een  
aandachtige gesprekspartner en enthousiaste reisgenoot. Een 
warme, meelevende en lieve vriend .  
Maar vooral een mens die z’n plaats blijft houden in ons hart. We 
zullen hem missen.  
 
Ik wil eindigen met de woorden van een vriendin van het hele gezin. 
Voor haar is Wim niet echt weg.  

“Als je goed luistert, hoor je de liefde in zijn stem. 
 Als je je ogen sluit, zie je het licht dat hem omringt.   
Dan zie je ook de reis die hij maakt naar het goud aan het 
eind van de regenboog. 
 Nu bijna onzichtbaar voor het oog  laat hij achter op jullie 
gezicht wat hij lief heeft. Dat geeft hij door” 
 

Onder de klanken van “Omarm me” van Blöf verlieten we het 
crematorium . 
. 
 
        
Harriët van Schaik 
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In memoriam 
 

Ella Claessens-de Kraker 
 

Geboren te Terneuzen op 17 februari 1944 en overleden op 6 
oktober 2020 te Horst.  
 
Ella was een zorgzame, opgewekte vrouw. Ze had altijd een 
luisterend oor en stond voor anderen klaar. Ze was positief 
ingesteld, ook al kreeg ze tegenslag qua gezondheid. De laatste drie 
jaar woonde ze in Horst. Afgelopen maart verhuisde ze naar Hof te 
Berkel. Daar was ze ook erg geliefd vanwege haar belangstelling 
naar anderen en haar zacht karakter. Ze was een liefdevolle moeder 
en genoot van haar kleinkinderen. We zijn dankbaar dat we de 
laatste dagen bij haar konden zijn en afscheid hebben kunnen 
nemen. 
 
Henk 
Ellen en Reinder Jan, Edward, Ivan 
Annelies en Tonio, Julianne, Robin 
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Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
 
De maand november is traditiegetrouw de maand van het afsluiten 
van het kerkelijk jaar. 
Niet zo vreemd dat  in deze maand ook aandacht geschonken wordt 
aan het afsluiten  
van het leven. In veel gemeenten wordt stilgestaan bij de overleden 
dierbaren op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ook wij doen 
dat. 
 
Dit jaar valt deze zondag op 22 november. Op deze zondag staan 
we stil bij de mensen die ons ontvallen zijn in het afgelopen kerkelijk 
jaar. We denken aan hen die verbonden waren aan onze gemeente, 
maar ook de overleden dierbaren in de familie- en vriendenkring.  
Wilt u iemand gedenken uit familie- of vriendenkring, dan kan dat op 
deze zondag. U kunt de naam daarvan doorgeven bij mij (tel: 0478-
584397 of per mail mj.opdenbrouw@home.nl ), als u wilt dat de 
naam uitgesproken wordt in de dienst. Dan staat er ook een kaars 
klaar, die door u  aangestoken kan worden. Graag uiterlijk maandag 
16 november ontvang ik uw bericht hierover.   
 
Voor ieder is het mogelijk om een lichtje aan te steken – zonder dat 
de naam van de overleden dierbare uitdrukkelijk genoemd wordt. 
We zoeken daarbij naar een 
vorm die past bij de 
coronamaatregelen die we 
tot nu toe in acht hebben 
genomen.  
 
Ds Rien op den Brouw  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mj.opdenbrouw@home.nl
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KERKDIENSTEN VENRAY 
Plaats: Het Zonnelied, Kiosk 6, 5802 NP Venray 
Aanvang: 10:00 uur 

 

Wit                                        Ontwikk.samenw
   

25-12- 1e Kerstdag       Kerk in Actie 
2020  Ds.  M.J. Op den Brouw     Kerk 
Wit           Ontwikk.samenw. 

Datum Dienst / voorganger 
 
Bijzonderheden 

Collecten 

01-11-
2020 
Groen 

7e zondag van de herfst 
Ds. M.J. Op den Brouw  
 

 Diaconie (voedselb) 
Kerk 
Ontw. Samenw. 

08-11-
2020 
Groen 

1e zondag vd voleinding 
Ds A. Claessens, Horst 
 
 

 Kerk in Aktie 
Kerk 
PKN : Jeugdwerk 
JOP 

15-11-
2020 
Groen 

2e zondag vd voleinding 
Ds. Derk Blom 
 

 Diaconie 
Kerk 
Ontwikk.samenw. 

22-11-
2020 
Wit 

3e zondag vd voleinding 
Ds.  M.J. Op den Brouw 
 

Gedachtenis 
zondag 

Diaconie 
Kerk 
PKN: Pastoraat 

29-11-
2020 
Paars 

1e zondag vd advent Ds. 
Ds. R. Wijkhuizen, 
Helmond 
 

 Kerk in Aktie 
Kerk 
Ontwikk.samenw. 

06-12-
2020 
Paars 

2e zondag vd advent  
Dhr. P Simons, Kleef  

 Kerk in Aktie 
Kerk 
Ontw. samenw. 

13-12-
2020 
Paars 

3e zondag vd advent  
Ds.  M.J. Op den Brouw 
 

 Diaconie 
Kerk 
Ont. samenw. 

20-12-
2020 
Paars 

4e zondag vd advent  Ds. 
B.J. van Haarlem, 
Eindhoven 
 

 Diaconie 
Kerk 
PKN: Missionair 

24-12-
2020 

Kerstnacht 
Ds.M.J.Op den Brouw            

 
 

Diaconie   
Kerk 
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27-12- Zondag na Kerst      Diaconie 
2020  Ds. B.J. van Haarlem, Eindhoven   Kerk  
Wit           Bloemenbus 

 
 
 

Van de diaconie 
 
Toelichting op de collectes: 
 
Voedselbank. 
Op 1 november was het de bedoeling om boodschappen in te 
zamelen voor de Voedselbank. Door de coronamaatregelen kan dit 
helaas niet plaatsvinden. Maar we vergeten deze dag niet, we willen 
u vragen om in de plaats van boodschappen geld te doneren. Dit 
kan op 1 november in de kerk (eerste collecte) ook kunt uw bijdrage 
hiervoor overmaken op: NL17TRIO0379211823. Een Tikkie naar 
Nens kan ook: 0623054875. We hopen op een royale gift voor De 
Voedselbank, ze hebben het nu heel hard nodig. 
 
Shabaz 
Op 15 november is de diaconale collecte bestemd voor de in Italië 
woonachtige Shabaz. 
Hij berichtte via de app dat het goed met hem gaat. Hij is blij dat hij 
nu een eigen kamer heeft, en hierdoor ook een stukje rust. Hij weet 
nu ook de datum van het interview, dat zorgt voor minder spanning. 
Zijn vrouw en kinderen wonen in Pakistan, daar is de corona nu 
aardig onder controle. De kinderen gaan naar school. De universiteit 
is ook half oktober weer gestart. Fijn dat hij een positief bericht 
verstuurde. 
 
Weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne 
Op 29 november houden we een inzameling voor de vele kinderen 
die in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite 
hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. 
Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat 
voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de 
minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was 
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ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was 
onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya 
Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om 
deze kinderen betere kansen te geven.  

Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten 
positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, 
liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, 
voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met 
de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een 
uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet.  
Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en 
vrolijke leefomgeving voor kinderen. 
 
Vluchtelingenkinderen in griekenland  
De bestemming van de Kerstcollecte op 25 december is bestemd 
voor de kinderen die in Griekenland zijn geplaatst. 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten 
duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse 
vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als 
Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, 
veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? 
Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland 
samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat 
vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met 
voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te 
krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter 
leven voor kinderen. 
Laat uw Kerstgedachte hierover gaan. 

Opbrengst collecten: 
De onlangs gehouden collecte voor steun na de brand op Moria is 
door de diaconie aangevuld tot 400 euro. 
Er is 390 euro ontvangen voor Ontwikkelingssamenwerking 
(deurcollecte). 
 
Hartelijk dank hiervoor. 
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Voorstellen: stagiaire Linda Hooftman – Boltendal 
 

Komende jaren zal ik voor mijn opleiding Theologie stage komen 
lopen bij PKN-Venray. Graag wil ik mij voorstellen. 
 
Mijn naam is Linda, 47 jaar en getrouwd met Johan, samen hebben 
wij 2 zonen. Wij wonen sinds 1998 in Venray, in de wijk 
Antoniusveld. 
 
In september ben ik begonnen met de 4 jarige HBO deeltijd 
opleiding Theologie aan de Christelijke Hogeschool te Ede. De 
keuze voor deze opleiding is voortgekomen uit een verlangen om 
mijzelf uit te dagen en (weer) meer te leren over mijn geloof. 
Hierdoor kwam ik uit bij de opleiding Theologie. In deze opleiding 
komen eigenlijk een heleboel wensen samen. Inzicht krijgen in mijn 
eigen geloof. Gods liefde zichtbaar, tastbaar en voelbaar maken. 
Aandacht en respect hebben voor elkaar. 
 
Ik werk bij VieCuri als bloedafname-medewerker bij de buitendienst 
en ik plan de routes van de buitendienstmedewerkers. Ook hebben 
mijn man en ik een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in 
aardwarmteboringen.  
 
Lange tijd ben ik door omstandigheden niet in de kerk geweest. Het 
was dan ook best spannend om weer opnieuw kennis te maken met 
de kerk waar ik al zo lang lid van ben. Inmiddels kennisgemaakt met 
de dominee, officieel toestemming ontvangen van de Kerkenraad 
om stage te mogen komen lopen in onze kerk en gemeenteleden 
ontmoet tijdens de kerkdiensten. Ik voelde mij zeer welkom en hoop 
met jullie allen nu en in de toekomst een band op te bouwen en mijn 
steentje te kunnen bijdragen in onze kerkgemeenschap.  
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij natuurlijk aanspreken en/of 
mailen mag ook naar lindahooftman@home.nl 
 
 
 
 

mailto:lindahooftman@home.nl
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Ontmoetingen …..                           
geluk is een 
dansend 
werkwoord..122 
 
 
Alles staat bol over de 
corona. Iedereen praat 
over wat we niet 
hebben, wat we moeten 
laten, welke regels er 

nu weer zijn en noemen het terug naar af. We zijn negatief, 
ongelukkig…. Weet trouwens iedereen nog wel wat geluk is? Het is 
een fijn gevoel dat we het liefst allemaal altijd, ieder moment van de 
dag, zouden willen zijn. Maar is dat mogelijk? Kan je een 
geluksgevoel afdwingen? We leven mentaal buiten onszelf: we zijn 
ons voortdurend bewust van de reacties van anderen, van hun 
mening, waardering, goedkeuring, van wat ze ons kunnen geven. 
En wat geld, bezittingen en status ons kunnen geven. We denken 
dat al die dingen ons gelukkig maken. Maar is dat wel zo? Geluk 
denken we dan aan die korte gelukpiekjes? Gelukpiekjes, omdat we 
iets gekregen, bereikt hebben? Die gaan wel voorbij en blijken op de 
lange duur nooit genoeg te zijn. We willen meer, meer… Inleveren, 
inkorten maakt dat ons dan ongelukkig? Maar wat is dat dan “geluk” 
dat we zo naarstig nastreven? Als we onze aandacht van buiten 
naar binnen richten en 
contact maken met ons 
eigen innerlijk, zou je 
kunnen ontdekken dat 
alles er eigenlijk al is. 
Ben je eenmaal ergens 
piekerig gelukkig om 
geweest, zal je merken 
dat door het te herhalen 
je niet weer net zo 
gelukkig wordt. Geluk is 
dus geen 
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herhalingsoefening, noch ligt het buiten ons. Als je trek hebt in iets 
zoets en je neemt een stukje chocolade, zou dat je een gelukkig 
gevoel kunnen geven. Als dat zo is, plak je de ervaring n.l. 
geluksgevoel en chocolade aan elkaar. Eet je echter te veel 
chocolade dan word je misselijk. Weg geluksgevoel. En erger zelfs, 
je combineert het eten van zoet niet meer met een gevoel van geluk. 
Integendeel.                                                                                                   
Geluk dat afhankelijk is van dingen buiten je zelf, valt altijd tussen 
twee mindere periodes in. Dit soort geluk is dan ook een soort 
opvulling. Je hebt wensen en verlangens. (Beiden zijn vormen van 
lijden.) Geluk zit dan in die korte ogenblikken dat je verlangens 
vervuld worden. Zoals de tijd tussen twee oorlogen, die men vrede 
noemt. Dit soort geluk is dan dus ook tijdelijk. Een piekmoment van 
geluk ervaar je als datgeen wat je graag wilde hebben bij jou is. Op 
dat moment heb je geen dwingende eisende gedachten. Je bent 
gerelaxt. Je leeft even zonder verleden, zonder toekomst. Want we 
denken misschien wel dat die volkomen tevredenheid komt doordat 
we krijgen wat we wilden, maar dat is misgerekend. Het gevoel komt 
door het afnemen van gedachten. Even wil je niks, denk je niks. Dit 
is dan ook het geheim van het ware geluksgevoel, dat niet piekerig 
en tijdelijk is. Het ware geluk is niet dat zeldzame moment waarop 
wens en werkelijkheid even samenvallen. Want is de ene wens 
vervuld, dient een andere zich meteen weer aan. Als je allerlei 
pieken nastreeft, om gelukkig te worden, dan wordt het eens tijd om 
de medaille te keren en innerlijke rust te zoeken. Een pas 
terugnemen. Even tijd nemen voor niets, bidden en stilte helpen je 
om daar te komen, waar jouw diepste geluk heerst. De zoektocht 
naar geluk kan je alleen zelf afleggen. Een ander kan dat niet voor 
je doen. Want geluk is alleen te vinden in onszelf.                                                       
Er was eens een man die alles had wat zijn hart maar begeerde. 
Maar hij voelde zich niet gelukkig, hij verveelde zich. Hij ging naar 
een wijze meester en vroeg hem: “Hoe kan ik gelukkig worden?” De 
meester zei: “Vertrouw je mij? Doe dan precies wat ik je zeg. Breng 
morgen al je bezittingen, dan zal ik je laten zien hoe je gelukkig kunt 
worden”. De man verkocht al zijn bezittingen en ruilde ze om voor 
diamanten. Deed die diamanten in een zak en ging de volgende dag 
naar de wijze meester. Vol verwachting gaf hij zijn bezit…. De 
meester dacht geen seconde na, griste de zak uit de handen van de 
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man en zette het op een lopen. 
De man, die zijn leven lang nog 
nooit een snellere pas had 
gedaan, kon niet achter de 
meester aan.  
 
 
 
 

Hij bleef alleen achter: huilend. Op het moment dat hij echt ten einde 
raad was, stond de meester met de zak ineens weer voor zijn neus. 
De man, die nu tranen van vreugde huilde, kreeg terug wat hem de 
vorige dag nog verveelde. “En? Zei de meester, “ben je nu 
gelukkig?” 
         

                                                          
Het zoeken naar 
geluk is een hoogst 
serieuze bezigheid, 
dat wisten de oude 
Grieken al. Volgens 
hen vraagt de 
werkelijk wijze mens 
zich altijd af: hoe 
leef ik goed? Wat is 
het goede leven? 
De Dalai Lama 
schreef over geluk: 

Geluk wordt mogelijk wanneer zelfs wat wij als lijden beschouwen, 
ons niet ongelukkig maakt. 
 
Margaux Kimman de Walther                                                                                                      
email: margeaux.kimman@gmail.com 
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INFORMATIE 
Predikant 
 
 
 
 
Contact op andere 
werkdagen 
 
 
 
 

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

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

 

 0478-584397 
 
 
  

 
 0478-532438 
 
 
 
  
 

 
 

Scriba/ 
Kerkelijk bureau 
 
 
 
 

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

 0478-531778 
 
 
 

College van 
Kerkrentmeesters 
 
 
 

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

 

 0478-511206 
 
 
 

Financiën 
 
 

rekening   NL95INGB0001038926 

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

 

Reserveren van 
"Het Zonnelied" 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

06-51555024 

 
Protestants 
Christelijk 
Basisonderwijs 
 
 

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

Website: www.bsdehommel.nl 

0478-550222 
 
 
 
 

Diaconie 
 

rekening   NL17TRIO0379211823 

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

 

Vervoer naar de 
kerk 

De heer A. Vreugdenhil 
 

06-10276704 
 
 

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

 
Wijzigingen a.u.b. doorgeven: KERKELIJK BUREAU  (zie hierboven) 
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