
De oude pater heeft het er erg moeilijk mee gekre-
gen en voelt zich alleen in zijn overtuiging. Toen ik dat 
hoorde besloot ik de pater op te zoeken. Nadat ik zijn 
adres gevonden had belde ik aan bij het kruisheren ge-
bouw. Vriendelijk werd ik binnengelaten en maakte ik 
kennis met een inderdaad oude pater. Hij vertelde mij 
hoe moeilijk het voor hem was en hoe  eenzaam hij zich 
voelde met het belijden van de Godheid van Christus. 
Ik zei hem; “het heeft alles te maken met de eindtijd”.

Plotseling vroeg hij mij; “Weet u hoe het komt dat 
de kerk leegloopt? Zou het komen door het verbod op 
anticonceptiemiddelen door de paus?”. Ik zei; “Of door 
het celibaat?”. Hij keek mij onderzoekend aan maar gaf 
geen antwoord. Ik vroeg hem; “Geloofd u in de weder-
komst van Christus?” “Jazeker” zei de oude man. “Wat 
zegt de Bijbel wel over afval?” zei ik. We lazen samen 
2 Tessalonicenzen 2 vers 3;  Dat u niemand verleide 
op enigerlei wijze; want die dag van Jezus Christus 
(wederkomst) komt niet, tenzij dat eerst de afval 
gekomen is, en dat geopenbaard wordt de mens 
der zonde, de zoon van het verderf.

Ik zei tegen de pater;  “Voordat de Heere Jezus terug 
komt is er eerst de afval. Dan zal de antichrist bekend 
worden. Er komt dan een algemene afval van de zui-
verheid van het Evangelie, wat Paulus voorzegt heeft”. 
Verder zei ik; “De afval gaat veelal over de Godheid van 

Christus. Men zegt,  je kan net zo goed allah of boed-
dha aanroepen als Jezus, het is toch allemaal het zelfde! 
Maar het is niet anders dan afgoden dienst. We leven in 
de eindtijd, in Nederland gaan velen kerken dicht en u 
ziet ook dat uw kerk leegloopt”.   
Met de pater samen hebben we gebeden. Hij zei; “Jul-
lie protestanten bidden niet tot Maria he?”  “Nee dat 
is niet nodig, die kan ons niet redden, maar Jezus wel!” 
zei ik. Ik wil de oude man D.V. nog eens gaan opzoe-
ken.

Vrienden, op zondag mogen we veelal voor ex-rooms-ka-
tholieke mensen het evangelie van Jezus Christus pre-
diken. Paulus eindigt de brief met; 2Thessalonicenzen 2 
vers 15;  Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzet-
tingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door 
onzen zendbrief. 16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en 
onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven 
heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, 
17 Vertrooste uw harten, en versterkt u in alle goed woord 
en werk.

Dat wil ik u allen toewensen en u danken voor uw mee-
leven en hulp voor het mooie en moeilijke werk in het 
rooms-katholieke Brabant.

P. Polsil, Evangelist
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Vrienden, zoals u weet is de evangelisatiepost Uden en Veghel gelegen in een Rooms-Katholiek gebied.
Iemand vertelde mij dat een al oude pater in heftige discussie geraakt was met andere werkers van de 
katholieke kerk.  De discussie ging over de Godheid van Christus. De oude pater, die de Godheid van 
Christus verdedigde, merkte dat de meesten van hen daar niet meer in geloofden.



MEDITATIE

FINANCIEN

Zullen wij in de zonde blijven liggen en ons laten weer-
houden om tot God te gaan? Dan geven wij geen acht 
op de zaligheid die er is. Wij hoeven de zaligheid niet 
teweeg te brengen. Zij wordt niet door onze werken 
tot stand gebracht, niet door onze verdienste verkre-
gen. Vóór onze geboorte, reeds eeuwen geleden, werd 
zij aan het kruis verworven. Wat werd verworven? De 
volkomen zaligheid en verlossing. Toen zijn alle zonden 
achter Gods rug geworpen en toen is aan God de vol-
komen gerechtigheid gebracht. Wij zijn nu eenmaal door 
en door verloren mensen. Wat nu? Moeten wij nu op 
onze zonden blijven zitten met de vraag: Is het heil wel 
voor mij? En met een hart dat de zaligheid met allerlei 
gedachten verre van zich houdt? Wanneer God zegt: ‘Ik 
heb voor u betaald’ en u zegt: ‘Ik weet het niet’, dan moet 
God toor- nen, omdat u zich terug laat houden door iets, 
wat toch niet helpen kan. De wet met haar donder en 
vloek, allerlei leer van plichten houdt u terug. U denkt: 
‘Ik moet eerst dit en dat gedaan hebben en zo’n hart en 
zo’n gezindheid hebben’. Dat houdt u terug. Maar u kunt 
lang wachten, voordat u uw lievelingszonden overwon-

nen hebt en de oude Adam in u gedood zult hebben, als 
u pas dán geloven zult! Laat God vrij in hetgeen Hij doet! 
Als het Woord u niet pakt, dan pakt de duivel u! Bij de 
vragen: ‘Is de zaligheid wel voor mij, mag men zó zondig 
als men is met het verharde hart, waarop de vloek ligt, 
het Woord, het geschreven Woord, aangrijpen?’
Ja! Al komt ook de hele hellemacht tegen u op, laat u niet 
aan het wankelen brengen. Juist dán moet het gewaagd 
worden, juist dán moet er de moed zijn om het aan de 
duivel, de zonde en de wereld niet gewonnen te geven. 
En als men op het Woord gezonken is – er moge tegen 
razen wat wil – ook al is er nood, dan is er ook redding 
en blijvende troost. Want dan wordt ondervonden dat 
er Eén van de doden is opgestaan, Die een macht heeft 
als niemand van ons. Wat de wet wil, dat ziet men aan 
Hem. Men voelt zich met Hem verbonden, en voelt zich 
gesteld in de ware goederengemeenschap. Men heeft 
niets, en toch alles, want men heeft een rijke Man. Zo 
staat de zaak bij God.

H.F. Kohlbrugge

Totaal giften 
1e halfjaar 

 21.587,35

‘Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid 
geen acht nemen?’ Hebr. 2 : 3a.

Van de voldoening door de Borg Jezus.

Overzicht 1e kwartaal

Giften particulieren/bedrijven
1x  2,00   2,00 
6x  2,50   15,00 
2x  3,00   6,00 
22x  5,00   110,00 
2x  6,00   12,00 
6x  7,50   45,00 
49x  10,00   490,00 
2x  10,50   21,00 
8x  12,00   96,00 
2x  12,50   25,00 
23x  15,00   345,00 
1x  16,00   16,00 
18x  20,00   360,00 
14x  25,00   350,00 
1x  30,00   30,00 
1x  35,00   35,00 
15x  50,00   750,00 
3x  75,00   225,00 

1x  80,00   80,00 
1x  85,00   85,00 
10x  100,00   1.000,00
7x  125,00   875,00 
2x  200,00   400,00 
1x  250,00   250,00 
1x  400,00   400,00 
2x  500,00   1.000,00 
1x  550,00   550,00 
1x  900,00   900,00 
3x  1.000,00   3.000,00 
1x  2.500,00   2.500,00 
  
   13.973,00 
 

Giften instanties
Ned. Herv. Gem. , diaconie  757,22 
Ned. Herv. Gem. , diaconie  50,00 
Ned. Herv. Gemeente, diaconie  120,92 
Ned. Herv. Gemeente, diaconie  100,00 
Ned. Herv. Gem. Bleskensgraaf  200,00 
Ned. Herv. Gem. Hedel  570,00 
Ned. Herv. Gem. Lopik  100,00 
Ned. Herv. Gem. 
Nieuw-Lekkerland, diaconie  3.889,23 
Ned. Herv. Gem. 
Nieuw-Lekkerland, diaconie  150,00 
Ned. Herv. Gem. 
Ouderkerk a/d Yssel  183,50 
Ned. Herv. Gem. Papendrecht  150,47 
Ned. Herv. Gem. Sliedrecht  200,00 
Ned. Herv. Gem. Wekerom  500,56 
St. Herv. Ger. Evangelisatie  267,45 
Stichting Rentmeester  375,00 
  
   7.614,35 
 
Collecte Uden/Veghel  684,22 

Dank aan God, Die ons de middelen gaf om ons werk te doen. Ook allen 
die ons steunden zijn we dankbaar! We hopen op uw blijvend meeleven. 
Financieel gezien zijn het moeilijke tijden! 

KLEURRIJK

De eerste maanden van dit kalenderjaar hebben we op de KCB 
in Den Bosch een aantal verhalen verteld aan de hand van het 
welbekende woordeloos boek; een boek met een aantal gekleur-
de bladzijden die ieder, zonder woorden, toch hun eigen bood-
schap hebben. Hieronder een bloemlezing uit de verslagen van 
de clubmiddagen om een indruk te geven hoe dit woordeloos 
boek gebruikt is de afgelopen tijd.

“... Het verhaal ging vandaag over de gouden bladzijde, ik heb ver-
teld dat God de koning is over Hemel en aarde. (...) God is ook 
Heilig (zuiver) er kan geen zonde bij Hem zijn, daarom kunnen 
wij niet in de Hemel komen. Zelfs niet als je maar iets heel kleins 
verkeerd hebt gedaan. Maar er is nog Iemand in de Hemel waar 
ik nog niet over verteld had, de kinderen wisten gelijk dat ik Jezus 
bedoelde. Ik heb verteld dat Hij heilig leefde op aarde en zo voor 
zonden betaald heeft zodat wij allemaal naar de Hemel kunnen 
als we in Hem geloven...”

“... Ik heb het kleurenboek in de vorm van zakjes met voorwer-
pen, in het witte zakje zit een smetteloos witte zakdoek en in het 
zwarte zakje een besmeurde. We dachten er samen over na hoe 
mooi het eerst was, hoe smerig het nu is en hoe je dat nu weer 
schoon krijgt. De kinderen dachten echt goed mee. Zou het hel-
pen dat er ook nog witte stukjes op de zakdoek zitten? Zou God 
daar nou tevreden mee zijn, dat je soms ook nog iets goed doet? 
Nee. Zou het lukken om een beetje zwart weg te poetsen? Zou 
het lukken om te proberen een keer niet boos te worden, of niet 
jaloers? Nee. 
En na de zondeval schamen Adam en Eva zich, verstoppen zich, 
en toch zoekt God hen op! en komt dan met een oplossing: de 
Verlosser die komen zal. Hierbij heb ik uitgelegd dat je dus met al 

die vuile zonden naar het kruis mag, in gebed, dat Jezus die heeft 
weggedaan in het graf, en smetteloos wit daaruit weer opstond. 
We mogen met Hem ruilen!...”
“...We hebben vandaag nagedacht over de rode bladzijde van 
het kleurenboek. Eerst zijn we met de hele groep begonnen met 
zingen, bidden en het leren van de tekst: ‘Want het loon van de 
zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, 
door Jezus Christus onze Heere’ (Rom. 6:23). Loon is iets wat je 

verdient, maar een genadegave krijg je zonder dat je het verdient 
hebt.(...) Aan het eind van de middag hebben we op een vel onze 
zonden met rood potlood geschreven. Daarna met een rood 
doorzichtig plastic vel erover heen. Nu waren de zonden niet 
meer te zien. Zo doet God met het bloed van de Heere Jezus al 
onze zonden weg...”

“...Voordat ik met de vertelling begon had ik iemand nodig die 
een heel vies t-shirt aan wilde trekken. Shawn wilde dat wel doen, 
tijdens de vertelling zou dat shirt dan omgewisseld worden voor 
een mooi wit t-shirt. Nog voor ik iets daarover gezegd had wist 
Whitney al te vertellen wat ik daar mee duidelijk wilde maken. 
Wel dat dat vieze shirt betekende onze zonden en dat we dan 
schoon moesten worden. Geweldig hé want dat was precies de 
uitleg. Ik heb ze vandaag de witte bladzijde uit mogen leggen...”

Gebedspunten:
• Bid voor de kinderen die op zomerkamp hopen te gaan; voor 

ingang van het Woord in hun hart; voor orde en gezelligheid 
tijdens het kamp.

• Bidt voor nieuwe contacten met kinderen en hun ouders in 
de buurt van de Wederkomst-kerk.

Dankpunten:
• Dank God voor de aandacht van de kinderen en tieners die 

er is tijdens de verkondiging van de Goede Boodschap.
• Dank voor de samenhorigheid in het team.

Herbert Stam, KBC Den Bosch

“ik heb verteld dat God 
de koning is over Hemel 

en aarde”
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COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van 

het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief 

verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzi-

gingen, kunt u schrijven naar : P. van de Minkelis, 

Wipmolen 28, 2957 JD Nieuw-Lekkerland, 

Tel. 0184-632178, e-mail: p.minkelis@kpnplanet.nl

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

Stichting Het Levende Woord is een ANBI er-

kende stichting. 

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

- Adr. de Groot, voorzitter

 Elzenweg 4, 2957 LC Nieuw-Lekkerland,

 T 0184-683329 E adrdegroot@kliksafe.nl

- A. Treuren, secretaris, Kerkweg 78, 

 2935 AK Ouderkerk a/d IJssel

 T 06-28452387 E a.treuren@gmail.com

-  C.W. Slinger, penningmeester

 Onderweg 25, 2742 LA Waddinxveen,

 T 06-53377818 E cw.slinger@planet.nl

-  P. Pols, evangelist

 Van Ostadelaan 35, 2923 AJ Krimpen a/d IJssel,

 Tel.: 0180-510143 b.g.g. 06-10715814

 E evangelistpols@gmail.com

-  P. van de Minkelis, bestuurslid

 Wipmolen 28, 2957 JD Nieuw-Lekkerland

 T 0184-632178 E p.minkelis@kpnplanet.nl

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, Alblasserdam

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.

KINDERBIJDELCLUB UDEN

Op 9 en 10 mei was het weer zover, voor de vierde 
keer hebben we met een groot team de witte tent da-
gen georganiseerd. Ondanks het slechte weer kunnen 
we toch weer van twee succesvolle dagen spreken. 
Eerst maar even de statistieken: op vrijdag kwamen er 
maar liefst 30 kinderen waarvan 4 nieuwe. Op zaterdag 
zijn er 26 kinderen waarvan 8 nieuwe. Dit betekent dat 
er 12 nieuwe kinderen zijn geweest en dat is natuurlijk 
geweldig, we danken God hiervoor. Het thema van dit 
jaar was ‘Zeesterren’.  De tent was mooi aangekleed 
met vissen, visnetten en een boot. De Bijbelverhalen 
waren een succes. Vrijdags ging het over Jezus volgen en 
natuurlijk wordt er dan verteld over de discipelen die 
toen zij aan het vissen waren alles achter zich moesten 
laten en Jezus moesten gaan volgen. De volgende dag 
ging het over luisteren naar wat Jezus zegt. Nadat de 
discipelen toch weer waren gaan vissen en niets gevan-
gen hadden zei Jezus tegen hen dat ze opnieuw hun 
netten uit moesten gooien. Natuurlijk werd er daarna 
wel vis gevangen. Dat was de boodschap, Jezus volgen 
en naar Hem luisteren. Iets nieuws dit jaar waren de 
kletskleden. In groepjes zaten de kinderen na het ver-
haal om de kleden heen waar zij steeds een voorwerp 
uit de vakjes op het kleed konden halen. Bij elk van deze 
voorwerpen hoorde een vraag over het verhaal. Een 
knutselwerkje mocht ook dit jaar niet ontbreken. De 

kinderen hebben met spijkers op een plankje een vis 
gemaakt en de volgende dag mochten zij het afmaken 
door touwtjes om de spijkers te weven zodat het een 
echte vis werd. De dag werd zoals gewoonlijk afgesloten 
met iets lekkers, dit jaar was dat een suikerspin. We bid-
den dat de boodschap die de kinderen gehoord hebben 
in hun harten mag gaan werken en dat zij vaker naar de 
kinderclub zullen komen. We danken de Heere God 
voor de fijne en gezegende dagen en voor de hulp bij de 
voorbereidingen. 

Afgelopen jaar hebben we op de clubdagen op zaterdag 
wat minder kinderen gehad dan het jaar daarvoor. Als 
team betrappen we er onszelf dan al snel op dat we 
naar de aantallen kijken. Een teamlid wees ons er tijdens 
een vergadering op dat het niet om de aantallen gaat. 
Al komen er maar enkele kinderen dan is het de moeite 
waard. Elk kind is waardevol. Met die gedachte willen 
we het nieuwe seizoen ingaan. We zijn de Heere God 
dankbaar dat we nog steeds de mogelijkheid hebben 
om dit werk te doen. We bidden dat Zijn koninkrijk zich 
ook in Uden mag uitbreiden en dat het goede nieuws 
ook onder de kinderen bekend mag worden.

Marcel


