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Nieuwsbrief

De vraag hoe zij, een veertiger, die in de psychiatrie werkt 
in deze gemeente kwam, overvalt haar, maar ze herstelt zich 
onmiddellijk. ‘Het was een flyer die mijn man, toen nog mijn 
vriend, triggerde en hier bracht. Hij was christelijk opgevoed, 
maar deed nergens meer aan. Na een bijzondere vakantie 
in Ierland wilde hij het geloof weer oppakken. Toen dacht hij 
ineens aan die flyer in de brievenbus over het Újes Hôfke’, van 
waaruit Piet toen werkte. Tim klopte aan, werd binnengela-
ten en vond wat hij zocht. Later ging ik - ooit was ik rooms 
katholiek net als de meesten hier in Brabant - puur uit nieuws-
gierigheid een keer met hem mee. Ik wilde zien waar Tim 
terecht was gekomen. Ik trof een groep met veel buitenlandse 
mensen, vluchtelingen, asielzoekers en dat vond ik interessant. 
Eigenlijk ging ik mee om met hen te kletsen, maar ondertus-
sen zat ik natuurlijk wel in de kerk en zong ik de liedjes mee. 
Wat ik van evangelist Piet hoorde liet me niet meer los. Wel 
heeft het jaren geduurd voordat ik echt wist: ja, dit geloof ik. 
Ik vind het een wonder. Mijn familie vindt me raar geworden. 
Zij hebben niks met het geloof. Dat vind ik wel verdrietig. In 
die tijd woonden we samen en we begrepen van Piet dat het 
beter was om te trouwen. We trouwden in 2002 en wilden 
ook in de gemeente een zegen over ons huwelijk vragen. Dat 
gebeurde ook.  Na ons trouwen bleek dat ik geen kinderen 
kon krijgen; de eileiders zaten verstopt. Wij wilden geen IVF. 
We hebben toen met Piet gebeden en het overgegeven aan 
God: “Als het Uw wil is, kunt U ons kinderen geven”, bad ik 
en ik heb het losgelaten. Ik raakte al snel zwanger; er werd 
een zoon geboren. We noemden hem Samuël. Dat betekent 
“God heeft verhoord”. Later werd ook nog onze dochter 
Hannah geboren. Dit hadden we helemaal niet verwacht! Wat 
een cadeau! Hannah betekent “Gods genade”. Wat een won-
der!

Je vraagt wat ik van deze gemeente vind. Ik vind het hier fijn 
en kom er graag. Vele nationaliteiten met verschillende ge-
woonten en achtergronden. Je mag hier jezelf zijn, je hoeft je 

niet mooier voor te doen dan je bent. Ik voel me hier thuis. Er 
is liefde onder elkaar. Ik heb er hier een familie bij gekregen. Je 
vraagt of er een relatie is tussen mijn werk in de psychiatrie en 
mijn geloof. Ja zeker! Ik geloof dat Jezus de enige oplossing is 
om mensen gelukkig/heel te maken. Sommigen van mijn cliën-
ten willen niet meer leven, hun leven is zó zwaar. Vaak merk ik 
dat zij open staan voor het evangelie. Dan zeg ik: “Je hoeft het 
niet alleen te doen, met God kun je alles aan.” Tegelijkertijd is 
de instelling waar ik werk niet gelovig.  Het is lastig om er met 
psychiaters over te praten. Dat is míjn strijd. Dan denk ik: wat 
moet ik daar mee? Dat breng ik in gebed. Ik houd me in deze 
gemeente bezig met de zondagsschool en de kinderbijbelclub. 
Dat vond ik in het begin heel moeilijk. Ik hou niet van aandacht 
en ben geen goede verteller. Maar ik doe het wel, want God 
helpt me en zo groei ik ook zelf in het geloof. En de kinderen 
op de kinderbijbelclub, waaronder veel buitenlandse kinderen, 
geloven nog niet. Wij willen een veilige plek zijn waar we over 
God vertellen. Je vraagt of het zaaien ook oogst oplevert? Dat 
weet ik niet. God weet dat wel, ik hoef me daar niet zo druk 
over te maken. Wel kom ik soms de oudere tieners tegen en 
hoor ze dan zeggen: “Hee, daar is die mevrouw die over God 
praatte.” Ze weten nog van Hem. Het valt zeker niet mee om 
in deze omgeving gelovig te zijn. Vooral voor onze kinderen. 
Sandra, die verbaasd is hoe groot “onze” kerken zijn, wil tegen 
de mensen zeggen: “Ik hoop dat iedereen bij jullie de Heere 
Jezus kent en wil leren kennen en ook met dat doel naar de 
kerk gaat. Niet uit traditie, maar echt vanuit het hart. Dat Hij 
je leven is. Want het geloof in Jezus is echt een wonder voor 
mij. God heeft je uitgekozen om Zijn kind te zijn! 
Die reis duurde jaren, maar ik heb Jezus gevonden! En Hij laat 
mij nooit meer gaan!” 
Hartelijke groet Sandra.

Dit is een gedeelte uit het interview van Cees Pols 

 Evangelist Piet Pols 

VAN DE EVANGELISATIEPOST

Het verhaal van Sandra Preston



Het lijkt enorm lang geleden, de laatste clubmiddag. Het 
was op 29 februari in wijkgebouw ‘De Balans’ in Uden. We 
hadden een gezellige middag met ongeveer 12 kinderen. Het 
Bijbelverhaal ging over de storm op het meer. Dat je niet 
bang hoeft te zijn met de Heere Jezus aan boord! Ik hoop 
dat de kinderen deze boodschap hebben onthouden nu we 
midden in de coronacrisis zitten en voorlopig geen kinderbij-
belclub kunnen houden…
Toen ik die 29 februari in de deuropening stond om de 
laatste kinderen gedag te zeggen, zag ik in de verte Emma* 
met haar zoontje. Ze woont vlakbij ‘De Balans’ en ik ont-
moette haar weleens in het speeltuintje als onze kinderen 
daar speelden. Haar zoontje is inmiddels bijna 4 en zou al 
wel naar de club kunnen komen, dus ik wenkte haar en-
thousiast zodat ik haar een uitnodiging kon geven. Ze kwam 
even binnen en met tranen in haar ogen stortte ze haar 
hart uit. Een kapotte relatie, heimwee naar haar thuisland, 
een verscheurd hart omdat ze toch in Nederland wil blij-
ven vanwege haar zoontje. Ik probeerde te troosten, maar 
woorden schieten dan snel tekort. Ik vertelde haar dat God 
haar kan helpen, dat ze een gemeente nodig heeft, dat er op 

zondag een kerkdienst is. Een week later appte ze. Wanneer 
en waar wordt er een kerkdienst gehouden? Want ze wilde 
komen, vooral voor haar zoontje. Hij moest over God ho-
ren. Tja… toen moest ik haar appen dat de kerkdienst niet 
doorgaat. En de kinderbijbelclub ook niet. We proberen nu 
appcontact te houden, maar dat is lastig. Wilt u voor haar 
bidden? Dat ze alles hier volhoudt en dat ze God blijft zoe-
ken? Dat we het contact met haar mogen behouden?
En dan wordt het Pasen. Hoe kunnen we dit geweldige feest 
tóch vieren, ook al is ons wijkgebouw voorlopig dicht? Na 
een brainstorm binnen de appgroep van ons team hebben 
we het volgende bedacht: Sandra gaat elke kind een Paas 
knutsel brengen: een mooie boekenlegger om zelf te maken, 
waar het paasverhaal op staat. Ik ga zorgen voor een digitale 
variant van het Paasverhaal en deze link wordt naar alle ou-
ders en kinderen geappt. Bidt u mee dat het de harten van 
kinderen en ouders gaat raken? Dat ze de Heere Jezus gaan 
liefhebben en volgen? 

Riënne van der Bolt

*De gebruikte naam is om privacy redenen gefingeerd.

KINDERBIJBELCLUB UDEN

De boekenlegger die alle kinderen persoonlijk krijgen.

Kinderbijbelclub tijdens coronacrisis

In memoriam ds. C. Stelwagen, 12 december 2019
 
Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die Hem vrezen.
 
Net na het verschijnen van de vorige editie van dit blad hebben wij met droefenis kennis genomen van het overlijden van  
Ds. C. Stelwagen.
Hij was lid van het Comité van aanbeveling van de stichting. Regelmatig is hij als gastprediker in Uden voorgegaan.
We zullen hem missen en hebben hem leren kennen als een bewogen prediker, die het heil van zijn medemens op het oog had.
Hem is een beter lot bereid en denken aan hen die achtergebleven zijn.

Namens het bestuur van Stichting Het Levende Woord



De dichter begint deze psalm met het uitspreken van zijn 
liefde tot God, omdat de HEERE naar zijn gebed heeft ge-
hoord. Wat we in deze psalm zien, lijkt sterk op wat we in 
de HC zien: ellende, verlossing en dankbaarheid. U weet 
vast wel dat de Catechismus begint met de vraag: “Wat is 
uw enige troost in leven en in sterven?” Dan luidt het ant-
woord: “Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en 
sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus 
Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn 
zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij 
des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder den 
wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen 
kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, 
waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeu-
wige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte 
gewillig en bereid maakt.”
 
Ellende
Als je de psalm wat op je laat inwerken, dan lijkt het of 
een ernstige ziekte de dichter heeft getroffen en hij op het 
randje van de dood is geweest. In vers 3 lezen we over 
“banden van de dood” en “angsten van het graf”. Dat doet 
vermoeden dat deze persoon met één been in het graf 
heeft gestaan. Ziekte als voorbode van de dood. Wie zoiets 
meemaakt of mee heeft gemaakt, kan zich er wel iets bij 
voorstellen. Zeker in deze onzekere tijd. We zijn allemaal 
kwetsbare mensen, maar in het bijzonder degenen die 
ernstig ziek zijn; de ouderen onder ons, zij die een zwakke 
gezondheid hebben en ook degenen die het virus al hebben. 
Sterven betekent ook God ontmoeten. Vooral in deze zeer 
ernstige tijd, roept God ons op het bij Hem te zoeken al-
lereerst voor onze ziel. Dat we mogen weten dat de Heere 
Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis is gegaan. Dat mijn 
zonden vergeven en mijn schuld betaald is. 

Maar de psalm gebruikt ook nog andere beelden. Het lijkt 
wel of er meerdere situaties van ellende denkbaar zijn. In 
vers 6 zegt hij: “ik was uitgeteerd.” Letterlijk: ik was hele-
maal uitgeput. Dan zou je aan iets van een burn-out kunnen 
denken. Of vers 10: “ik ben zeer verdrukt geweest.” Het 
Hebreeuwse woord betekent: depressief. Dat kan een ge-
volg zijn van ziekte, maar zeker ook van een depressie, die 
hem alle hoop doet ontnemen. Zo somber was hij, dat hij 
het vertrouwen in andere mensen heeft opgezegd. “Ik zei, 
in mijn haast: Alle mensen zijn leugenaars.” Een heftige uit-
spraak. Zoiets kun je zeggen, als je niet jezelf bent. In vers 
16 zegt hij tegen God: “U hebt mijn boeien losgemaakt”. 
Boeien, banden, dat kan op een verslaving duiden. Een ver-
slaving die je naar beneden trekt en waaraan je helemaal ten 
gronde gaat. Situaties waarin je terecht komt door verkeer-
de keuzes die je maakt. Kortom: de psalm verwoordt allerlei 
situaties van ellende. Momenten van lichamelijke ziekte, psy-
chische of geestelijke problemen, gebondenheid. Zaken die 

het leven van iemand onder grote druk zetten. Dingen die 
je de moed ontnemen. Die je aan alles doen twijfelen. Een 
psalm waarin we ons kunnen herkennen.

Verlossing
De dichter heeft Gods ingrijpen in zijn leven duidelijk er-
varen. Er is een omkeer gekomen. De ellende die hij ver-
woordt, vormt de donkere achtergrond waartegen de red-
ding oplicht. Hoe meer hij zegt over zijn ongeluk, hoe groter 
het wonder van de redding wordt. Wanneer is de omme-
keer gekomen? De wending kwam toen hij begon te roepen. 
Vier keer komen we deze term tegen in de psalm. Hij zegt 
niet dat hij bad, maar dat hij riep. Roepen is aanroepen. Dat 
is een lege hand uitstrekken naar God toe. Wij zeggen vaak: 
nood leert bidden. Nu is dat niet altijd zo. Als de nood hoog 
is, kun je twee dingen doen: naar God toevallen of van God 
afvallen. Er zijn helaas ook mensen die God vaarwel zeggen 
vanwege het lijden. Maar laten we net als de dichter God 
aanroepen. Hij wil verlossing geven uit de moeilijke omstan-
digheden, maar ook verlossing voor de ziel. 
Bidden is de naam van de HEERE aanroepen. Wat betekent 
dat? Wat is die naam van de HEERE? Jahweh. Ik zal er zijn. 
Ik ben er bij. Dat is de naam van die God Die een verbond 
met Zijn volk gesloten heeft en Zich aan hen zo bekend 
heeft gemaakt als “Ik ben erbij”. Je mag natuurlijk altijd vra-
gen of God je problemen op wil lossen. Maar nog belangrij-
ker is dat God Zelf aanwezig is in die moeilijke omstandighe-
den. Dat verandert soms niets aan de situatie, maar wel hoe 
je erin komt te staan. God belooft: “Ik zal je nooit begeven 
en Ik zal je niet verlaten.” Dan kun je toch verder, hoe de 
weg ook gaat. Wat de dichter precies van God ontvangen 
heeft, weten we niet. In ieder geval heeft God Zich niet 
onbetuigd gelaten. Hij spreekt in vers 12 over de weldaden 
die God hem bewees.
 
Dankbaarheid
Dankbaarheid loopt als een rode draad door deze psalm. 
Het is ook het voornaamste kenmerk van een christen. 
Voor de dichter is het zo helder als wat: het gaat er niet 
alleen om verlost te worden, maar ook om verlost te le-
ven! Hoe kan ik God iets teruggeven voor al zijn goedheid 
aan mij bewezen. Dat is toch wel een belangrijk punt, vindt 
u niet? De Heere dank bewijzen. Als je kijkt naar je eigen 
leven: waar ben je van verlost? Van welke doodlopende we-
gen heeft God je teruggeroepen? Van welke zonde ben je 
door Hem bevrijd? Voor welke dingen zou je de Heere wil-
len bedanken? Het valt op dat de dichter de dank niet alleen 
voor zichzelf houdt, maar deelt met het volk. In vers 14 en 
18 lezen we: “Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu 
in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.” Je kunt God thuis en 
in de stilte wel danken. Dat moeten we zeker doen. Maar 
ook tegenover anderen, dan horen veel meer mensen wat 
God voor jou gedaan heeft. Dan zullen meer mensen zich 

God heb ik lief, omdat Hij mij eerst heeft liefgehad

MEDITATIE



erover verwonderen. Dan zullen meerdere mensen God 
ervoor prijzen. Zo wordt de dank aan Hem groter gemaakt. 
Niet de mens moet in het middelpunt staan, maar God. 
Hoe krijgt dankbaarheid gestalte? 
We zullen dan tenslotte nog even kijken naar het lied. 
Vers 1 zegt: “Ik heb de HEERE lief.” Dankbaarheid vertaalt 
zich in wederliefde. Vers 2 zegt: “Ik zal Hem al mijn dagen 
aanroepen.” Uiting van dankbaarheid is dat je gebedsleven 
intensiever wordt. Vers 9 zegt: “Ik zal wandelen voor het 
aangezicht van de HEERE in het land van de levenden.” Je ziet 
dat de dichter bewuster is gaan leven. Dat hij beseft dat hij 
voor het aangezicht van God leeft. Dat het er om gaat dat 
wij God behagen met onze levenswandel en in de keuzes 
die we maken. In vers 14, 18 en 19 lezen we dat hij steeds te 
vinden is in het huis van de HEERE. Hij neemt zich voor om 
trouw te zijn in het huis van de HEERE. Dat moeten we nu 
missen, gelukkig kunnen we wel via de media gemeente zijn 
en meeleven. 

Slot
Al deze dingen neemt de dichter zich voor. Niet om bij God 
in de gunst te komen. Het is van onze kant gebrekkig, want 
het staat tot in geen verhouding met de genade die we ont-
vangen hebben. Maar toch, hij doet het omdat de HEERE 
het waard is. De dichter spoort ons aan om de HEERE 
onze dankbaarheid te bewijzen. Natuurlijk is het lang niet 
altijd makkelijk. De zorgen en omstandigheden kunnen nog 
steeds moeilijk zijn. Maar laten we ons hierdoor niet uit het 

veld laten slaan. De naam van de HEERE is ons gegeven om 
aan te roepen voor tijd en eeuwigheid. “Wie Hem aanroept 
in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot.” We hopen dat 
het aanroepen van God wereldwijd gaat gebeuren. Dan 
wordt ook waar wat er in Psalm 117 staat: “Loof de HEERE, 
alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertie-
renheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor 
eeuwig. Halleluja!” We begrijpen nu waarom de dichter zegt: 
“Ik heb de HEERE lief.” Dat is namelijk de hoogste vorm van 
dankbaarheid. Zegt u/jij daar ook amen op? Amen!

COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van 

het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief 

verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigin-

gen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ou-

den, Lekdijk 237a, 2957 CK Nieuw-Lekkerland

E secretariaat@kerkinuden.nl

T 0657190856

W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening
NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting 
Het Levende Woord 

Stichting Het Levende Woord is een ANBI 

erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:
www.kerkinuden.nl
Adr. de Groot, voorzitter

E adrdegroot@kliksafe.nl

J.A.P. den Ouden, secretaris

E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, penningmeester

E j.roodenburg14@gmail.com

A.N. Kleijn, bestuurslid

E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, evangelist

T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814

E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:
Evang. W.A. den Hertog, Dirksland

Ds. M. van Kooten, Elspeet

Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen

Ds. K. Veldman, Springford (Canada)

Uit de statuten:
De stichting houdt zich bezig met evangelisa-

tiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de 

hierop gegronde Gereformeerde belijdenis-

geschriften: de Drie Formulieren van Enigheid 

(Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en 

de Dordtse Leerregels), als enige bron en lei-

draad dient.

Indien u wenst gebruik te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, 
kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl

FINANCIËN

Naast onze dank aan de 
Heere, danken we u voor 
de gedane giften in 2019 
de begroting was sluitend. 
We hopen ook dit jaar 
weer op uw vrijgevigheid. 
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