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Nieuwsbrief

Geliefde vrienden, het verdriet van Daen* over zijn zo-
nen bracht hem vele maanden tot gebed. Hij zei: “Wat 
moet er toch gebeuren dat de jongens de wereld losla-
ten en naar de kerk komen om het woord van God te 
horen?” Steeds heb ik ze erbij geroepen, maar ze zeiden: 
“Vader bid jij maar voor ons, maar wij komen niet naar 
de kerk.” Totdat de jongens letterlijk onder vuur geno-
men werden. 19 kogels werden op hen afgevuurd in een 
hinderlaag door 16 mannen.
Er was ruzie en jaloezie onderling met andere familiele-
den. Dat liep steeds verder op. De bedreigingen werden 
steeds heftiger. De jongens werden regelmatig uitgeno-
digd om te komen vechten. Eén keer is de oudste zoon 
van Daen bijna in volle vaart aangereden. Hij kon nog 
net op tijd wegspringen. De auto werd als moordwapen 
gebruikt.  Aangifte bij de politie werd niet gedaan, om-
dat het familie is. Op een avond gingen de jongens naar 
een oom. Toen ze daar vertrokken kwamen ze in een 
hinderlaag terecht. Verschillende auto’s wachtten hen 
op. Rijdende weg werden ze beschoten, 5 kogels wer-
den uit een andere auto op borsthoogte afgevuurd. Eén 
werd in zijn been geraakt. De auto kwam tot stilstand, 
de jongen vluchtte eruit. Tegen één werd een wapen 
tegen de borst gezet. De aanvaller schoot, maar het 
wapen ging niet af. Zelfs een tweede keer ging het wa-
pen niet af. De kogels waren op de grond gevallen. Hij 
vluchtte weg, toen ging het wapen wel af, maar hij werd 
niet geraakt. De andere zoon van Daen die vluchtte 
werd bewust door een auto aangereden, maar de auto 
knalde op een lantarenpaal. Bij hem werd een wapen 
tegen zijn hoofd gezet, het wapen ging niet af. De aan-
valler laadde het pistool nog een keer door, maar ook 

toen ging het pistool niet af. Hij kreeg wel een klap met 
een honkbalknuppel op zijn hoofd. 
Ondertussen was de politie gearriveerd, 4 aanvallers 
werden opgepakt en de anderen zijn voortvluchtig. De 
aanvallers zeiden dat ze 5 mannen gezien hadden in de 
auto. Maar ze waren met 4. Dat moet hun bescherm-
engel geweest zijn. Het rapport van de politie luidt: “De 
daders wilden jullie vermoorden zonder sporen achter 
te laten, maar het is een wonder dat jullie met een paar 
lichte verwondingen er zijn afgekomen.” De aanvallers 
hebben een lange gevangenisstraf te wachten. Ze wor-
den veroordeeld voor poging tot moord in groepsver-
band. 
De jongens van Daen kwamen de eerstvolgende 
zondag naar de kerk. De tekst van de prediking was 
Mattheüs 7:13 en 14: “Gaat in door de enge poort; want 
wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, 
en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is 
eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen 
zijn er, die hem vinden.” Na de dienst zeiden de jongens: 
“God stuurde zijn engel in de auto, als we vermoord 
waren geweest, lagen wij nu in de hel. Wij waren op 
de brede weg, maar God roept ons om de enge poort 
in te gaan op het smalle pad tot het leven.” Vrienden, 
u ziet dat de mensen uit Uden niet allemaal zulke goe-
de mensen zijn, soms lijkt het op het Wilde Westen. 
Maar de Heere Jezus at met zondaren en tollenaren. 
Hij kwam voor verloren mensen en roept ook nu nog: 
“Gaat in door de enge poort tot het leven.” 

*De gebruikte naam is om privacy redenen gefingeerd.

 Evangelist Piet Pols 

VAN DE EVANGELISATIEPOST

Het Wilde Westen in Brabant



Het is zaterdagmiddag 2 november, alle voorbereidin-

gen voor de kinderbijbelclub zijn al gedaan en zowel de 

ruimte in ‘De Balans’ als beide ruimtes in ‘De Nieuwe 

Pit’ staan weer helemaal klaar om kinderen te ontvan-

gen. Op de tafels liggen verfkleden en de stoelen staan 

rondom de beamer waarop groot ‘Welkom!’ staat. 

Nadat wij de middag in Gods handen hebben gelegd, 

staan we bij de deur om de kinderen op te wachten. 

Om twee uur is het nog rustig, maar kort hierna drup-

pelen veel kinderen binnen. Twee nieuwe kinderen 

komen aan de hand van hun moeder binnenlopen. Via 

een vriendin had moeder over de club gehoord en ze 

wil graag dat haar kinderen iets uit de Bijbel bijgebracht 

wordt. Rondom de inschrijftafel is het in korte tijd een 

grote drukte. Spelletjes worden uitgepakt en er wordt 

druk gespeeld met het andere speelgoed. 

Dan is het tijd om met z’n allen een spel te doen en te 

kijken wat er deze keer in ‘de vertelkoffer’ verstopt is. 

Geld! De kinderen hebben meteen veel wilde plannen 

wat te doen met dit geld: een dierentuin beginnen, 

eten kopen enzovoort. Een grote ‘foto’ van Zacheüs 

verschijnt op de beamer. De les die we aan de kinde-

ren leren is dat geld niet gelukkig maakt, maar Jezus 

wel. Hij is gekomen als Redder.

Tijdens de knutselwerkjes en het bouwen van een 

boom met spaghetti en marshmallows wordt er gezellig 

gekletst met de kinderen. Een jongen naast mij vindt 

een boom bouwen te lastig. Hij waagt zich aan het 

maken van de bank in het huis van Zacheüs waar Jezus 

samen met Zacheüs op aan het eten was. Een glimlach 

verschijnt op mijn gezicht. De kinderen onthouden het 

verhaal en zijn er op hun eigen manier mee bezig; wat 

een zegen. 

Op hetzelfde moment dat wij de kinderen op de club 

uit de Bijbel vertellen, weten we dat er nog veel meer 

kinderen iets uit de Bijbel te horen krijgen op de ande-

re locaties. We danken God dat er veel kinderen trouw 

komen en dat er een fijne sfeer op de club is. 

Wilt u meebidden dat God de zaadjes die wij strooi-

en zal laten uitgroeien tot iets wat Zijn Naam groot 

maakt? En dat er rust in de groepen mag zijn waardoor 

iedereen zich op zijn gemak zal voelen. 

Arianne

KINDERBIJBELCLUB UDEN

Dit zijn de werkjes die de kinderen deze middag hebben gemaakt: glazen potjes beplakt met herfstbladeren.



Een Kind met zulke heerlijke Namen kan alleen de 

Heere Jezus zijn.

Als een Kind kwam de Zaligmaker in de wereld. Ont-

vangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 

Maria. Jezus Christus is het Godsgeschenk voor de 

mensen. Hij is meer waard dan de hele wereld. Hij 

wordt aanbevolen, want Jezus is het eeuwige leven 

en Hij geeft het eeuwige leven. Hij is Gods gave voor 

verloren mensen. Alles is aan Jezus wonderbaar; Zijn 

geboorte, Zijn leven en Zijn woorden. Wonderlijk dat 

wij in Zijn woorden leven hebben. De woorden die 

Hij spreekt zijn Geest en leven (Joh 6:63). Als wij het 

niet meer weten, in zorgen rouw of verdriet, bij Hem 

is raad. “Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, 

dien Gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op 

u zijn.” (Ps. 32:8). Hij wordt Sterke God genoemd. 

Ook als baby was Jezus Almachtig, Hij deed een schit-

terende ster verschijnen die de wijzen in Bethlehem 

brachten om Hem te aanbidden. Jezus is met God de 

Vader de oorsprong van al wat leeft. Daarom wordt 

Hij Vader der eeuwigheid genoemd. Jezus is de Vre-

devorst. Hij zegt nu nog steeds tegen zijn volgelingen; 

“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u.” Door het bloed 

van Zijn kruis kunnen we vrede hebben met God. Wat 

een Heerlijke Namen van Onze Heere Jezus Christus. 

Kom vrienden! “Looft de HEERE, roept Zijn Naam aan, 

maakt Zijn daden bekend onder de volken.” (1 Kronie-

ken 16:8).

Psalm 96 : 6

Aanbidt Hem need’rig al uw leven, 

Hem, Die in ‘t heiligdom verheven, 

een Godd’lijk licht van Zich verspreidt. 

Leer, aarde, voor Zijn majesteit, 

leer voor Zijn aangezicht te beven!

Gezegend Kerstfeest. 

Evangelist P. Pols

Heerlijke Namen van Jezus

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; 

en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 

Jesaja 9:5.
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Dank voor al uw giften tot nu toe en we vertrouwen op 
uw blijvende steun, God heeft de blijmoedige gever lief.

Giften tm 18 november 2019
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kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl
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