
 

Zondagsbrief 21 mei 2023 

Viering zondag 21 mei 

Zondag denken we na over de vraag: wat betekent het als je de naam 

van Christus draagt. Daarbij lezen we een gedeelte uit de eerste brief van 
Petrus (1 Petrus 4:12-19). Zondag komt ook een gedeelte van Thomas a 

Kempis voorbij uit zijn bekende werk 'De Navolging Van Christus'. Over 
dit boek zegt Sipke van der Land: 'De Navolging is geen leesboek maar 

een leefboek, een oefenboek, een meditatieboek'. We gaan zien hoe we 
dit zondag ervaren. 

Daarbij zingen we de volgende liederen: Lied 221, 421, 224, 885, 335, 
663, 342 en 425. 

Voorbeden kunnen tot zaterdagavond aan mij doorgegeven worden via 
mail, app of telefoon. 

Een gezegende viering toegewenst! 

Lieuwe Wijbenga 

  

Collecten zondag 21 mei 

De 1e collecte is voor: Stichting Steunfonds Protestantisme Zuid 
De Stichting Steunfonds werft geld voor het protestantisme in het zuiden. 

Zij behandelt steunaanvragen die bij haar ingediend worden en zorgt 
ervoor dat het geld daar terecht komt waar de steun het hardst nodig is 

en het best wordt besteed. 

De stichting kan vanuit de opbrengsten van o.a. collectes hier en daar net 
even een verschil maken door voor een klein percentage een 

predikantsplaats op te plussen en/of door steun te verlenen bij 
activiteiten en/of onderhoud. 

Ook onze kerk heeft subsidie gekregen van het Steunfonds voor de 
renovatie van ons gebouw. 

Doe mee met de collecte via GIVT of maak uw bijdrage over op rekening: 
NL58 INGB 000 111 0 111 t.n.v. Stichting Steunfonds voor het 

Protestantisme in het Zuiden o.v.v. collecte 21-05-2023. 
De 2e collecte is bestemd voor: 

PKN Missionair werk – Kinderen en ouders samen op zoek naar 
zingeving 

Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse 
Kerk – zoeken aansluiting bij de leefwereld van bezoekers door het 

Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek 'Zin op 

school' in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op 
zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere 

activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse 
Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken. 



Doe mee met deze collecte via GIVT of maak uw bijdrage over op 
rekening: 

NL10 ABNA 0444 4447 77 t.n.v. Protestantse Kerk met vermelding van 
'Missionair werk'. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

  

Pinksterkamp 2023 

Let op: Kampdienst zondag 28 mei om 16:00 met aansluitend barbecue! 
In tegenstelling tot eerder bericht in Samen, is de aanvangstijd van de 

kerkdienst op het kampterrein gewijzigd naar 16.00 uur. Dit biedt de 

mogelijkheid om daarna gelijk aan te sluiten bij de barbecue. 
Graag vooraf hiervoor opgeven. 

Van vrijdag 26 mei tot en met maandag 29 mei 2023 vindt het 

Pinksterkamp plaats op het kampeerterrein aan de Kreiel 11 in Wintelre. 
Je bent van harte welkom om een dag langs te komen, maar natuurlijk 

ook om 1 of meerdere dagen te kamperen met tent of caravan. Het 
pinksterkamp is voor iedereen toegankelijk dus ook voor vrienden en 

vriendinnen. 

Zie voor meer informatie: Pinksterkamp 
Namens de Pinksterkampcommissie, Jan en Renee de Kok 

  

Jaarrekening 2022 

De jaarrekeningen van het college van kerkrentmeesters en het college 

van diakenen zijn gereed. Ze zijn ter inzage beschikbaar. Neem contact 
op met scriba Leonard Verspui als je een exemplaar wil ontvangen 

(scriba@immanuelkerkveldhoven.nl). 

De uitgaven waren in 2022 groter dan de inkomsten. Dit komt aan de ene 
kant door hogere energielasten en aan de andere door wat lagere 

bijdragen en minder activiteiten. Het verschil was -15.456,- euro. Het 
boekhoudkundig resultaat is echter positief, namelijk 76.564,- euro. Dit 

wordt vooral veroorzaakt door de gestegen waarde van de pastorie. 
Het resultaat over 2022 van de diaconie was -14.709,- euro. Dit is in lijn 

met de begroting. Het vermogen van de diaconie is relatief hoog en de 
kerkenraad heeft besloten om dit in een aantal jaar stapsgewijs omlaag 

te brengen. Opvallend in 2022 is dat er ruim meer geld is bijgedragen 
dan begroot, dank daarvoor. Ook heeft de Projectgroep 

Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven een grote gift gedaan. De extra 
inkomsten zijn gebruikt om extra te helpen. 

DANK aan de penningmeesters en hun helpers voor het vele werk op de 
achtergrond. En we bedanken de leden van kascontrolecommissie voor 

hun werk en waardevolle adviezen. 

Leonard Verspui 
  

http://www.immanuelkerkveldhoven.nl/upload/202305111.pdf
mailto:scriba@immanuelkerkveldhoven.nl


Inrichting vitrinekast 

Ik heb de vitrinekast ingericht voor Hemelvaart 

en Pinksteren en ik leg het even uit. 
Bovenin zie je een afbeelding van Hemelvaart. 

Op de plank eronder het liedboek met een lied 
over de geest van liefde en er voor liggen rode 

hartjes symboliserend de liefde van God. 

Eronder staat een rode kaars met rode hart wat 
de kleur van Pinksteren weergeeft. 

Daaronder een lijstje met een kaart waarop een 
regenboog en duiven zijn afgebeeld. De 

regenboog vertelt ons dat God altijd zijn beloftes 
nakomt en in dit geval dat Hij zijn Geest zendt 

aan ons allen. 
Onderop zie je nog twee duiven op een rode 

doek. PINKSTEREN! 
Elly Gijsbers 

 

 
 
 
 
 

  
  

Contact '96 

Op maandag 22 mei komen wij weer bij elkaar. 
U bent van harte welkom. Koffie, thee is er vanaf kwart over 7. 

Informatie: Bep Kastelijns, telefoon 2544982, mail bep@kastelijns.nl 
Bep Kastelijns 

  

Agenda Vierplek Bladel 

Zondag 21-05-2023:  

10:00 - 11:00 : Kerkdienst voorbereid door de Boekenwurmen. Details 

volgen 
Zondag 28-05-2023:  

10:00 - 11:00 : Pinksterfeest met als voorganger Dhr. Machiel Lock 
Zondag 04-06-2023:  

10:00 - 11:00 : Kerkdienst met als voorganger Dhr. Bram Donkers 

  

Agenda Veldhoven 

Zaterdag 20-05-2023 

19:30 - 22:00 : Rock Solid 
19:30 - 22:00 : Solid Friends 

Zondag 21-05-2023 
10:00 - 11:00 : Kerkdienst met Lieuwe T. Wijbenga 

15:00 - 17:00 : Korean Church of Eindhoven 
Dinsdag 23-05-2023 

14:00 - 16:00 : Open Kerk – Huiskamer 

mailto:bep@kastelijns.nl


Woensdag 24-05-2023 
08:45 - 10:00 : Inloopspreekuur 

12:30 - 12:45 : Vierkwartier 
19:30 - 21:30 : Repetitie Immanuelkoor 

20:00 - 22:00 : CvD vergadering 
Donderdag 25-05-2023 

10:00 - 12:00 : Open Kerk - Huiskamer 
20:00 - 22:00 : Repetitie Multiple Voice 

Zaterdag 27-05-2023 
19:30 - 21:00 : Rock Solid Light 

Zondag 28-05-2023 

10:00 - 11:00 : Pinkster kerkdienst met Lieuwe T. Wijbenga 
15:00 - 17:00 : Korean Church of Eindhoven 

16:00 - 18:00 : Kliederkerk / Pinksterkamp kerkdienst met ds. Wim 
Dekker 

  

Zie ook: www.immanuelkerkveldhoven.nl/activiteiten/agenda en 
https://www.immanuelkerkveldhoven.nl/vierplek-bladel/agenda-vierplek-

bladel 
 

Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 25 mei 2023, 

12.00 uur naar: zondagsbrief@immanuelkerkveldhoven.nl 
 

Redacteur deze zondagsbrief: Eelco Ravenhorst 
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