
Pinksteren
Zondagmorgen 10.00u vieren we het Pinksterfeest in de Immanuelkerk. We staan in 
vuur en vlam, begeistert door Gods Geest. We zullen bijzondere teksten lezen en 
mooie Pinksterliederen zingen. De Bijbellezingen komen uit Exodus 20:18-21 en 
Handelingen 2:1-6. Uit het Nieuwe Liedboek zingen we: Lied 672, 668, 421, 693, 
670, 333, 687, 682 en tot slot 675.
Een gezegende viering toegewenst.
Lieuwe Wijbenga
Kliederkerk op het Pinksterkamp
Zondagmiddag om 16:00 uur is er Kliederkerk op het Pinksterkamp aan de Kreiel in 
Wintelre. De weersverwachting is goed, er kan gekliederd worden rond het thema 
“In het wild” en natuurlijk wordt het verhaal van Pinksteren uit de Bijbel verteld en 
(in tableaus) verbeeld. Iedereen is welkom!
Wim Dekker
Collectes:
De 1e collecte is bestemd voor de Eigen Kerkelijke Gemeente.
De Kerkrentmeesters hebben in samenwerking met de kerkenraad de taak om de 
gemeente te bouwen en de eredienst in stand te houden. Een aantal 
aandachtsvelden zijn verdeeld onder de Kerkrentmeesters, te weten: secretariaat, 
financiële zaken, ledenadministratie en gebouwen. De zorg voor alle stoffelijke 
aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is 
toevertrouwd aan het college.
Naast de Actie Kerkbalans is ook frequent collecteren ten behoeve van de eigen 
gemeente noodzakelijk. Zo moet de schoorsteen van de Immanuelkerk in voldoende
mate kunnen blijven roken om de kerk op temperatuur (warm) te kunnen houden! 
Dit stookseizoen zijn ten opzichte van vorig jaar de energiekosten enorm 
toegenomen, en dat heeft iedereen kunnen ervaren. Wat het gas betreft is - het 4de 
kwartaal 2022 vergeleken met dat van 2021 - een afname van het verbruik van ca. 
12 % gerealiseerd. De verbruikskosten per m3 zijn daarentegen ca. 7,5 keer zo 
hoog geworden. Dat betekent dat we per saldo over deze periode zo'n € 6.000 meer
kwijt waren aan gaskosten. Het tariefplafond, dat dit jaar is ingesteld door de 
overheid, zal zeker wat gaan helpen, maar aangezien hier een limiet aan zit qua 
verbruik, blijft de verwachting dat we voorlopig veel meer moeten betalen om de 
kerk warm te houden. Uw bijdrage aan deze collecte is dan ook zeer welkom!
Doe mee met de collecte via GIVT of maak uw bijdrage over op rekening: NL68 
RABO 0373 7307 13 t.n.v. CvK Prot. Gem. Veldhoven, met vermelding van 'Eigen 
gemeente'.
2e collecte is voor: KIA Zending: Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen



In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld om een eigen bijbel te kopen.
Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen lezen.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in 
Egypte en wereldwijd.
U kunt hierover meer lezen in Samen of via onderstaande link: Egypte
Doe mee met deze collecte of maak uw bijdrage over op de rekening: NL59 RABO 
0373 7444 55 t.n.v. College van Diakenen PG Veldhoven inz. ZWO-helpen ver weg 
o.v.v. 'Egypte' of de datum van de collecte.
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.
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
+31 6 49 388 433, scriba@immanuelkerkveldhoven.nl
Koorleden (m/v) gezocht voor Allerzielenconcert 2023
Projectkoor Lux Aeterna zal o.l.v. dirigent Tom Suters op zaterdag 4 november in de 
Clemenskerk te Nuenen en op zondag 5 november in de Emmaüskerk te Eindhoven
i.s.m. diverse solisten en begeleid door het Valkenswaards Kamerorkest de 
volgende werken uitvoeren:
– Het Te Deum van Charpentier (bekend van de EBU/Eurovisietune)
– Hymne Hör mein Bitten van Mendelssohn en enkele van zijn prachtige 
Choralkantaten
Heb jij zin om mee te zingen in het projectkoor? We zoeken ca. 60-80 zangers en 
zangeressen in alle stemgroepen. Geef je op voor donderdag 1 juni! Kijk voor meer 
informatie op www.tomsuters.nl óók om je op te geven.
Agenda Veldhoven:
Donderdag 25-05-2023
20:00 - 22:00 : Repetitie Multiple Voice
Zaterdag 27-05-2023
19:30 - 21:00 : Rock Solid Light
Zondag 28-05-2023

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-zending-egypte-pinksteren/
https://www.tomsuters.nl/


10:00 - 11:00 : Pinkster kerkdienst met Lieuwe T. Wijbenga
15:00 - 17:00 : Korean Church of Eindhoven
16:00 - 18:00 : Kliederkerk in Wintelre op Pinksterkamp
Dinsdag 30-05-2023
14:00 - 16:00 : Open Kerk – Huiskamer
14:00 - 16:00 : Soos
Woensdag 31-05-2023
08:45 - 10:00 : Inloopspreekuur
12:30 - 12:45 : Vierkwartier
19:30 - 21:30 : Repetitie Immanuelkoor
Donderdag 01-06-2023
10:00 - 12:00 : Open Kerk – Huiskamer
20:00 - 22:00 : Repetitie Multiple Voice
Zaterdag 03-06-2023
19:30 - 22:00 : Rock Solid
19:30 - 22:00 : Solid Friends
Zondag 04-06-2023
10:00 - 11:00 : Kerkdienst met Lieuwe T. Wijbenga
15:00 - 17:00 : Korean Church of Eindhoven
Agenda Bladel:
Zondag 28-05-2023:
10:00 - 11:00 : Pinksterfeest met dhr. Machiel Lock
Zondag 04-06-2023:
10:00 - 11:00 : Kerkdienst met dhr. Bram Donkers
Zondag 11-06-2023:
10:00 - 11:00 : Kempendienst met ds. Matthijs de Vries
Zie ook: www.immanuelkerkveldhoven.nl/activiteiten/agenda en 
https://www.immanuelkerkveldhoven.nl/vierplek-bladel/agenda-vierplek-bladel
Berichten voor de volgende zondagsbrief verzenden vóór donderdag 1 juni 2023, 
12.00 uur naar zondagsbrief@immanuelkerkveldhoven.nl
Redacteur van deze zondagsbrief: Marie-José den Brok

https://www.immanuelkerkveldhoven.nl/vierplek-bladel/agenda-vierplek-bladel

