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Nieuwsbrief

Vrienden,
Onze Heere Jezus zei; “Handelingen 1 vers 8  Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heiligen Geest, 
Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en 
tot aan het uiterste der aarde”. Wij zijn zeer verheugd dat wij dit bevel van de Heere, op verschillende 
wijze zien gebeuren, in Uden maar ook verder in de wereld, gaat de getuigenis uit van het Evangelie. 

Uitgezonden naar Indonesië
Vier mensen van de evangelisatiepost, Jan en Tinie Hu-
tubessy en Kleó en Fien de Groot, hebben de roep van 
de Heere in hun hart gekregen. De afgodendienst en 
het verlaten van God in hun geboorteland heeft hen 
zo aangegrepen. Vele landgenoten zien ze als verloren 
schapen zonder Herder. Wat ze zelf van de Heere 
hebben ontvangen willen ze doorgeven. Ze weten zich 
geroepen om  het evangelie in Indonesië te gaan ver-
kondigen. Zij zeggen; “De prediking van het Evangelie 
heeft ons aangedrongen om het Woord door te geven 
in Indonesië”. Zij bereiden zich voor (nu ik dit schrijf ) 
om uit te gaan in de Naam en de kracht van God. D.V. 
op drie december is er in Uden een uitzenddienst.

Uitgezonden naar Israël 
Jan en Geertje (hun namen zijn gefingeerd) zijn enkele 
jaren geleden vanuit Uden uitgezonden naar Israël. We 
krijgen steeds bericht van hun mooie maar moeilijke 
werk. 

Geertje en Jan vertellen; “In een schuilkelder 
mochten we spreken voor 40 holocaustoverlevenden 

uit de Oekraïne. Dat was erg ontroerend om hun het 
evangelie te vertellen. Van het Corrie ten Boom muse-
um hebben we 1000 A4 kaarten mogen laten drukken 
speciaal voor holocaust overlevenden. Jan heeft het 
ontwerp zelf gemaakt met een Russisch of Hebreeuws 
tekst. ‘ De mensen vonden ze prachtig. Geertje liet er 
een zien en de vrouw begon meteen te huilen. “Ja, zei 
ze mijn leven is een chaos, maar gelukkig is er de ande-
re kant, het geloof in God ”.

Uitgegaan naar Rusland en voormalige  
Russische staten
Ton van Maanen reist met zijn Stan- Team regelmatig 
naar Rusland of andere voormalige Russische staten. 
Daar is een grote behoefte aan boeken voor pastoraal 
onderwijs, Bijbel verklaringen en kinderbijbels. Huma-
nitaire goederen ter ondersteuning aan twee evangelis-
ten. De reis van duizenden km. naar Kazachstan/Oez-
bekistan begon met gebed ook vanuit Uden. 

Ton vertelt; “We hebben de volgende reis gemaakt 
van 12 oktober tot en met 31 oktober 2017 naar Ka-
zachstan/Oezbekistan. Op het adres aangekomen was 



MEDITATIE

de pastor  zeer verheugd met de boeken kinderbijbels 
en verklaringen en boeken voor de jeugd, hij had een 
grote glimlach op zijn gezicht toen hij de boeken naar 
binnen sjouwde. Na een rit van ca. 900 km. zijn we 
de grens met Oezbekistan overgestoken. Het is een 
bijzondere reis geweest waarin we de verspreiding van 
het evangelie met woord en praktijk hebben mogen 
ondersteunen. En we ervaren dat we dat niet vanuit 
onszelf hebben kunnen doen maar dat dit ook gegeven 
is van onze God en Vader die in de hemelen woont. 
En daarom vragen wij u ook  dat er een gebed mag 
opgaan om zegen op het werk en uitbreiding van Gods 
koninkrijk. Ook hopen wij dat we in de toekomst weer 
de gezondheid en tijd mogen krijgen om weer een 
volgende reis te kunnen en mogen maken. Hierbij nog-
maals de groeten van het team dat de landen Kazach”-
Stan” en Oezbeki”Stan” heeft bezocht, en daarom de 
naam “Stan”-Team. 

Bijbelverspreiding
Het werk van het verspreiden van de Evangelisatie-
bijbel gaat gestaag door. Er moeten weer nieuwe 
gedrukt worden. Het plan is dat we 10.000 Bijbels 
opnieuw laten drukken. Die we in Nederland en België 
willen verspreiden.

Vrienden, 
Wij danken de Heere voor Zijn trouwe zorg door al de 
jaren heen van de evangelisatiepost.
Het heeft ons aan niets ontbroken, het evangelie van 
Jezus Christus mag uitgaan in Brabant. En verder in 
de wereld naar Zijn bevel. We mogen telkens nieuwe 
mensen ontmoeten in de kerkdienst. Dankbaar zijn wij 
voor allen die het werk van de “Stichting Het Levende 
Woord” steunen in gebed en middelen. 

Hartelijke groet en zegen toegewenst.
Evangelist Piet Pols

KERSTGROET

Luther haalt in onderstaand citaat een versregel aan uit een Middeleeuws kerstlied. Het liedje was al lang voor de Reformatie bij 
de mensen bekend. Ook na de Reformatie werd het gezongen in de kerken en in de huizen. Luther gebruikt hiervoor een voor zijn 
hoorders bekend regeltje: ‘Wer uns das Kindlein nicht geboren, so weren wir allzumal verloren.‘ Hij citeerde de genoemde versregel 
wel vaker. Ook in andere kerstpreken van Luther (en in preken van zijn tijdgenoten) werd dit oude kerstlied weleens aangehaald:

(…) “Wie kan begrijpen dat God, de Schepper van alle 
engelen, Zich neerlegt in de schoot van een maagd 
en zegt: ‘Maria, Mijn lieve moeder!’ – hemel en aarde 
hebben vreugde vanwege de geboorte van Hem Die 
ligt in de kribbe, in de schoot en in de doeken en aan 
de borsten van Maria. Het is niet alleen de vreugde van 
de moeder, maar ook de vreugde van allen die Hem 
aannemen [of idem: die in Hem geloven]. Daarom, let 
erop dat u bij het zingen van dit regeltje: ‘Als dit Kindje 
voor ons niet was geboren …’ (1), vooral de woordjes 
‘voor óns’ op de goede manier zingt. Want meer dan 
uw zoon, uw vrouw, uw gulden van u is – veel meer is 
Christus uw Zaligmaker. 
 
Daarom, pas op dat u goed met uw hart zingt: ‘Mijn 
Kind, mijn Zaligmaker’ – ‘voor mij geboren!’ Echter, de 
meeste mensen zingen het met een half gesloten mond 
en een half gesloten hart – ze nemen het Kind niet aan! 
Als we konden aannemen en geloven dat het voor ons 

bedoeld is, wat de engelen zingen, dan zouden we toch 
ook vrolijk worden? 
 
Neem dit Kind aan: de Vader geeft Het zo graag uit de 
volle liefde van Zijn hart! Hij heeft ook niets groters dat 
Hij u geven kan, dan Zijn lieve Zoon (2). Deze Gave is 
immers niet te vergelijken met alle andere dingen die 
Hij ons geeft: daarbij zijn geld en goed maar arme ‘be-
delbrokjes’. 
 
Dat is nog eens een Rijkdom, waarmee Hij ons over-
laadt en Zijn liefde bewijst: Hij geeft ons Zijn enige 
Zoon – de enige Die Hij heeft! Dat geloven wij niet, 
anders zouden we wel vrolijk worden en zeggen: ‘God 
heeft mij zo lief dat Hij mij Zijn Zoon in eigendom geeft 
– wat een rijk mens ben ik nu geworden!’ 
 
Dan zou toch ons hart in duizend stukken breken van 
blijdschap! Echter in het toekomstige leven, als we daar 



komen, zullen we het pas goed begrijpen – nu nemen 
de gierigaards, de woekeraars, de kwaadwilligen, de 
hoogmoedigen, de verharden dit Kindje niet aan. On-
danks dat ze toch dit lied zingen, begrijpen ze er niets 
van. Want hun harten zitten vol modder en slijk, zijn 
verstokt en verhard door daalders (3). Wanneer echter 
dit Kindje in het hart komt – het kan niet missen – dan 
moet het zacht en week worden. Zou dit liefdesvuur 
het hart niet zacht maken en het laten smelten? 
 
Wel, u zingt ‘ons’, ‘voor ons geboren’, let er dan op dat 
u het goed zingt, zodat u ook gelooft wat u zingt, en 
het Kindje in uw hart neemt en vrolijk wordt. Daarom 
zeggen de engelen dat we niet bang moeten zijn: ‘We 
zijn uw vijanden niet, maar uw vrienden. Want u hebt 

onze Heere – in de hemel en we willen van geen ande-
re Heere weten.’”
Predigt am Weihnachtstage, abends, DIE NATALIS DOMINI, 

Anno 1544, vgl. WA 49, 280, 36 – 282, 29 (S)

M. Luther 

(1)  Duits: ‘Wer uns das Kindlein nicht geboren, so weren wir all-
zumal verloren.‘ Of: ‘Als dit Kindje voor ons niet was geboren, 
dan waren we allemaal verloren.’

(2)  Vgl. Johannes 3:16 vv
(3)  Nederlandse vertaling van een toen bekende zilveren betaal-

munt: de ‘Thaler’. De naam is o.a. nog terug te vinden in de 
oud-Nederlandse ‘daalder’ en ook in de Amerikaanse ‘dollar’. 
Dit vanwege de voormalige Nederlandse kolonie Nieuw- 
Amsterdam, waar het meestal om zoveel mogelijk ‘daalders’ en 
later om heel veel ‘dollars’ ging. 

Op 23 september hadden we weer onze 2 wekelijkse 
kinderbijbelcub. Dit keer was het thema: je veilig voelen.
We beginnen de middag altijd met het vrolijke welkoms- 
liedje: Hé hallo! Dankzij de beamer die sinds kort in ons 
clubgebouw hangt, kunnen de kinderen de liedtekst 
meelezen en gezellig meedoen met de bewegingen. 

Daarna doen Sandra en Tim 3 sketches waarin een  
onveilige situatie wordt uitgebeeld. Gelukkig lopen ze 
alle drie goed af omdat er iemand is die troost en nabij-

heid biedt. Naar aanleiding van deze sketches wordt de 
link gelegd naar de Heere Jezus. Omdat Hij leeft, hoef 
je nooit bang te zijn en ben je nooit alleen. Hij wil voor 
je zorgen en Zijn liefde aan je geven.

Ruthmila vertelt vervolgens het mooie  verhaal van 
Jezus de goede Herder. Dat Hij zorgt voor zijn schapen 
(Johannes 10). Hij geeft zelfs Zijn leven voor Zijn scha-
pen, om hen te redden! 

Na de knabbel en babbel en een paar spelletjes , 
beginnen we aan de knutsel. Dit keer krijgt elk kind 
een sigarendoosjes om te versieren met washi-tape , 
stickers, stiften en lint. Ze hebben dan hun eigen schat-
kistje waarin ze hun waardevolle spullen veilig kunnen 
opbergen. Ze gaan  er allemaal actief en enthousiast 
mee aan de slag en de resultaten zien er geweldig uit!

We zien vandaag 15 kinderen. Het aantal schommelt 
elke keer tussen de 10 en 20 kinderen. We hebben nu 
een  vast clubje dat trouw komt iedere keer. 

Het is mooi en dankbaar om de kinderen  het evan-
gelie mee te geven, om te  zien hoe ze door de jaren 
heen opgroeien en dat ze zo graag en trouw komen.

Sandra en Tim

VERSLAG KBC UDEN

KINDERBIJBELCLUB UDEN



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 Ouden, 

Lekdijk 237a, 2957 CK Nieuw-Lekkerland

E secretariaat@kerkinuden.nl

T 0657190856

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

Stichting Het Levende Woord is een ANBI 

er-kende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:
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

P. van de Minkelis, bestuurslid

E p.minkelis@kpnplanet.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. C. Stelwagen, Damwoude

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 leidraad 

dient.

FINANCIËN

Op dit moment is er 54,4% van de 

begroting 2017 aan giften ontvangen. 

We doen een beroep op uw 

vrijgevigheid en hopen erop dat ook dit 

jaar de begroting sluitend zal worden.

TOTAAL GIFTEN 
€32.615,25
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“want God heeft een blijmoedige gever lief” 2 Kor 9:7


