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Een verstandig mens handelt met overleg, een dwaas spreidt onverstand tentoon.
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Een plan komt tot stand door overleg…
uit Spreuken 13,15 en 20
Enige tijd geleden nodigde de burgermeester alle predikanten en
voorgangers uit voor een overleg. Ik was aangenaam verrast en
benieuwd naar dit overleg. De vorige burgermeester hechtte
minder waarde aan dergelijke ontmoetingen maar onze nieuwe
burgermeester wil graag investeren in een goede samenwerking
tussen kerk en burgerlijke overheid. Persoonlijk was ik onder de
indruk van de enorme variëteit (en hoeveelheid!) van alle aanwezige voorgangers. Wat me opviel was de geringe hoeveelheid
vrouwelijke voorgangers, maar dat had me natuurlijk ook niet
hoeven verbazen.
Het was bemoedigend om te horen hoe de overheid naar wegen
zoekt om de beschikbare zorg op de goede adressen te krijgen.
Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, wijkagenten en meer instanties proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat mensen die het
nodig hebben te helpen. Een maandje later schoof ik aan bij een
buurtoverleg van wijk Beatrixpark. En wat blijkt er dan veel nood,
en wat zijn er veel zorgen… In de gemeente Ede worden bijvoorbeeld, zo begreep ik, 200 keer per jaar mensen in bewaring
gesteld, na meldingen van overlast etc. Bij al die keren moet de
burgermeester persoonlijk toestemming geven. In onze gemeente zijn er ongeveer 60 tot 80 verschillende mensen die verward
gedrag vertonen en waar zorgen om zijn. Als kerkelijke gemeente proberen wij het goede voor onze stad/buurt te zoeken - maar
wat kunnen wij?
Eén van de zaken die genoemd werden, waar dringend hulp bij
gewenst is, is dat er zogenaamde ‘buurtgezinnen’ nodig zijn.
Gastvrije huizen, waar mensen of jongeren soms korter of langer
terecht kunnen. Een middag, een weekend, of zo af en toe. Op
welke behulpzame buren kan de overheid een beroep doen?
Alles door betaalde zorg laten verrichten is geen doen. Voor
jeugdzorg heeft de burgerlijke gemeente Ede van de landelijke
overheid een budget van 23 miljoen gekregen. Een aantal jaar
was dat ook wel voldoende, maar in 2017 was er al 30 miljoen
nodig… Natuurlijk is dat veel geld, maar één kind in de gesloten
opvang (en wat hartverscheurend is het, als je hoort over dat
soort jonge, geknakte mensenlevens…!) kost per jaar al 2 ton.
Als je op zondagmorgen in sommige vergrijsde kerkelijke
gemeenten kijkt zou je een vertekend beeld van Ede kunnen krijgen. Toch wonen we in een erg jonge gemeente: één derde van
de inwoners van Ede is onder de 24 jaar… Atypisch: want in
Nederland vergrijzen er meer gemeenten dan dat de gemiddelde
leeftijd van de inwoners zo laag ligt. ‘Omgerekend naar onze
Protestantse Gemeente zou het dus te rechtvaardigen zijn dat
we één derde van ons budget aan jeugdwerk zouden besteden?’
zo droomde ik tijdens het overleg even weg…
Hoe dan ook, de Spreukendichter spreekt al erg positief over
goed overleg. Volgens mij is een dergelijk contact tussen kerk en
overheid heel zinvol. Over een half jaar worden we weer uitgenodigd. Terugfietsend naar huis realiseerde ik me weer dat elkaar
ontmoeten zó wezenlijk is… Hoe waardevol, om niet te zeggen

‘noodzakelijk’, is het bijvoorbeeld ook om collega’s uit heel
andere kerkgenootschappen eens te ontmoeten.
Trouwens, niet alleen voor predikanten is dat zinvol. Volgende
maand, op 24 juni is er, mede gesteund door de Raad van Kerken, een soort interkerkelijke uitwisseling tussen verschillende
kerkelijke gemeenten. Groepjes gemeenteleden gaan op bezoek
bij andere gemeenten om de hoek en zo zal er op die zondagmorgen een ‘keten van onderling bezoek’ zijn. Hervormden
bezoeken Baptisten, Baptisten bezoeken Vrijgemaakten, Vrijgemaakten bezoeken Evangelischen en Evangelischen bezoeken
Gereformeerden, etc. Ik hoop van harte dat dit de onderlinge
betrokkenheid tussen zo veel mogelijk gemeenten zal versterken. (voor meer informatie: Tel 06-81329896 )
Juist het komend Pinksterfeest doet ons weer beseffen dat er
uiteindelijk maar één kerk is. Want er is ook maar één Heer en
één doop.
O God, die op het Pinksterfeest
uw Geest uitstort op alle vlees
en uit de hemel nederdaalt
op alle tong en taal,
stort nu in ons het goede woord
dat wordt geloofd met het gehoor
en indaalt als een zoete wijn
waarvan wij dronken zijn,

SCHRIFTLEZEN
13 mei, zondag ‘Exaudi’, Johannes 17, 14-26
Het slot van een gebed van Jezus, dat in de traditie het hogepriesterlijk gebed is gaan heten. Een hartstochtelijk bewogen
gebed, dat op zijn beurt weer het besluit is van een lange
redevoering van Jezus, die begint in hoofdstuk 13.
Vanaf dat moment (beginnend bij de voetwassing) zet Johannes het verhaal stil en is er alleen gesproken woord - een
lange rede, vol aansporing en bemoediging, waarschuwingen
en vermaningen. Een Tischrede, die de discipelen voorbereidt op wat komen gaat: Jezus’ dood, zijn executie én de
aanzegging dat het verhaal zal doorgaan - het gesprek is óók
toerusting tot een opgestaan leven. ‘Ik heb hun jouw woord
gegeven, en de wereld heeft hen gehaat’. Daar staat het
woord (‘logos’) waarmee Johannes zijn evangelie opent. ‘De
wereld’ heeft hen gehaat. ‘Kosmos’ staat er. Dat is de gehele
bekende, bewoonde wereld: de machten en systemen, de
belangen, de heersers, de imperia. Dat zijn de fronten: enerzijds de Naam, het Woord, die God die de klacht van zijn
mensen hoort en hun leed niet wil aanzien zonder iets te
doen. Anderzijds die wrede wereld, die koude kosmos.
Lees verder op pagina 2.
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Bijbelleesrooster
zo. 13 Genesis 9:18-28
ma. 14 Spreuken 31:1-9
di. 15 Joël 2:18-27
wo. 16 Joël 3:1-5
do. 17 Joël 4:1-8
vr. 18 Joël 4:9-21
za. 19 Genesis 10:1-32
Pinksteren
zo. 20 Genesis 11:1-9
ma. 21 Spreuken 31:10-31
di. 22 Jozua 23:1-16
wo. 23 Jozua 24:1-13

De mantel der liefde
Moeders wijsheid
Het komt goed
Pinksteren
Straf voor Israëls vijanden
Oordeel
Op de kaart gezet
Babylonische spraakverwarring
Leve de actieve vrouw
Toespraak van Jozua
Geschiedenisles

dat Jood en Griek en Arabier
uw daden horen, nu en hier,
dat U Romein en Aziaat
in eigen taal verstaat!
O stormwind die ons huis vervult,
vuur dat zich over elk verdeelt,
maak onze eigen woorden tot
de eigen taal van God!
(lied 674)
ds. Theo Pieter de Jong
p.s. ik hoop dat bij het volgende overleg tussen overheid en kerk
ook een nieuwe collega uit de Open Hof aanwezig zal zijn! De
recente ontwikkelingen op het beroepingsgebied maken dat het
een spannende tijd voor ons als Protestantse Gemeente te Ede
is. De inzet van wijkkerkenraad, algemene kerkenraad en kerkrentmeesters vind ik persoonlijk bewonderenswaardig. Nu het
Regionaal College van Behandeling van Beheerszaken heeft
aangegeven dat voor het aantal fte’s in een gemeente niet het
vermogen, maar de jaarlijkse inkomsten via de Actie Kerkbalans
bepalend is, blijkt het beroepen van nog een fulltime predikant
toch niet zo eenvoudig. Ik ervaar dat zelf als een pijnlijke teleurstelling. Wat te doen? Wat betekent nu ‘onderlinge solidariteit’
voor ons als gemeente dan concreet? We hopen allemaal dat de
vaste vrijwillige bijdrage -structureel- omhoog zal gaan! En in de
diensten bidden we mee dat er een goede weg gevonden mag
worden en de juiste persoon naar de Open Hof mag komen om
samen met de gemeente het werk op te pakken dat gedaan
moet worden.

20 mei, Pinksteren, Genesis 11, 1- 9, Handelingen 2, 1- 24
en Johannes 14, 8 -11
Er wordt feest gevierd - en er gebeurt iets bijzonders.
Het is wekenfeest. Oorspronkelijk was dat een oogstfeest.
Gaandeweg werd het verband gelegd met de wetgeving op
Sinai. De 10 woorden, het verbond, tora werden daar ‘gegeven’. Ook daar vlagen wind en vuur. Ook daar, volgens een
joods verhaal, een verwarrende veeltaligheid - 70 volken,
zeventig talen - die staan voor de hele wereld, alle volken. En
ieder mens, ieder volk hoorde de Woorden in zijn eigen taal.
En nu, op het wekenfeest: weer wind - en tongen als van
vuur. En weer de hele wereld aanwezig. Zeven streken, tien
volken - weer zeventig.
De geest, de heilige geest. Dat woordje heilig is belangrijk.
Sanctus, zegt het oude Kerklatijn. Dat komt van een werkwoord dat afgrenzen betekent, be-grenzen.
Apart zetten, met andere woorden. Heilig, Sanctus, is al dat
wat niet profaan is, gewoon, alledaags. Heilig is het bijzondere, dat wat met God te maken heeft. God-zelf wordt heilig
genoemd. Heilige Geest is: een ‘aparte’, een andere geest.
Een gans andere. Eén die anders is dan wat er verder nog
aan geesten rondwaart.
Een andere geest, een heilige, een gans andere. Geest van
hierboven, zingt lied 477 - boven komt beneden langs!

do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28
di. 29

Jozua 24:14-28
Jozua 24:29-33
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14

wo. 30
do. 31
Juni
vr. 1
za. 2

Psalm 11
Marcus 2:1-12

Maak een keuze
Eindelijk begraven
Gaaf!
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben laat je zien
door naastenliefde
Veiligheid en justitie
Een gat in het dak

Marcus 2:13-22
Marcus 2:23–3:6

Eten en vasten
Goed werk op sabbat

27 mei, Trinitatis, Exodus 3, 1 - 6 en Johannes 3, 1 - 16
Er wordt een dogma gevierd: dat van de Drie-Eenheid. Wie
precies weet wat dat betekent, mag het zeggen. Maar in de
vierde eeuw van onze jaartelling hebben de concilies van
Nicea (325) en Constantinopel met dat leerstuk een paar eeuwen theologisch gebakkelei beslecht en besloten: Ik geloof
in de heilige geest, die heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de vader en de zoon, die met de vader en de zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt.’ Die conciliaire teksten van toen zitten vol theologische spitsvondigheden en
haarkloverijen, die toen nodig werden geacht - maar die ons
misschien niet meer zo dringend lijken.
Maar toen moest het zo gezegd worden, heel precies: de
meningen waren immers verdeeld, vooral over de vraag wie
Jezus was. Was hij God, of geen god? Zoon van God, mensenzoon? Johannes is er in zijn evangelie het stelligst over:
zoon van god, zoon die er al was voor er iets was. De andere
evangelisten aarzelen: zoon des mensen, denken ze eerder.
Johannes snijdt de kwestie aan in het gesprek dat Nicodemus en Jezus voeren. Deze lezing daarom van oudsher op
het leesrooster voor deze zondag.
GHW

Inleveren kopij Kerkblad
nr.
8
9

inleverdatum
25 mei
15 juni

voor de zondagen
3, 10 en 17 juni
24 juni, 1 en 8 juli

OPA (Oud Papier Actie)
Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt
u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof
van 09.00 - 12.00 uur.
De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK
Uit de Classicale Vergadering Veluwe
In het vorige verslag stond achter de titel nog ‘(i.o.)’, maar deze
toevoeging is nu niet meer nodig. Op 1 mei is de overgang van
74 naar elf classes ingegaan en de Classicale Vergadering (CV)
Veluwe had besloten om ook maar meteen op 1 mei te gaan vergaderen.
Een zeer belangrijk agendapunt was de benoeming van de classispredikant. De CV heeft met vreugde de voordracht van de
selectiecommissie om dr. W.G. (Wilbert) van Iperen (thans predikant in de Protestantse Gemeente te Barneveld) in deze spilfunctie in de nieuwe classis Veluwe te benoemen overgenomen.
Op 15 mei zal de beroepsbrief aan hem worden overhandigd.
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Kerkdiensten
Zondag 13 mei

Zondag 20 mei Pinksteren

Zondag 27 mei

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
ds. C. Oosterveen
Dienst met musici van het
internationale Kamermuziekfestival Ede 2018
Thema: ‘Uit hetzelfde hout
gesneden’

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
ds. J.W. Scheurwater

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
ds. T.P. de Jong
Heilig Avondmaal
17.00 uur
Evensong

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
ds. G.H. Westra
Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur
ds. J.P. Koning, Reeuwijk

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
ds. W. v.d. Spek

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
ds. G.H. Westra
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
ds. J. Dam-Oskam

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur
ds. J. Kroon, Barneveld

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
ds. J.P. Prenger

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
ds. J. Breunese
Maaltijd van de Heer

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
ds. E. de Waard

Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur
ds. A.J. van Zanden
Heilig Avondmaal.

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
ds. J.P Prenger en
mevr. L.P.H. van Laar

Hartenberg:
10:00 uur
ds. R. Reiling
14:30 uur
mevr. W. Schouten
zangviering

Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur
ds. A.J. van Zanden en
ds. A. Wöhle, Amsterdam

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
ds. J.P. Prenger
Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur
ds. H.Mudde, Rijswijk
Hartenberg:
10:00 uur
ds. van Slooten
14:30 uur
mevr. I. Oosterhof
vertelviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
Voorganger RKK
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
ds. R. van Laar

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur
ds. T.Volgenant-Beima

De Gelderhorst:
10:30 uur
ds. A.D. Poortman
oecumenische dienst

Hartenberg:
10:00 uur
14:30 uur
katholieke kerk
vertelviering

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
dr. F.L.B. Meijboom

De Gelderhorst:
10:30 uur
ds. A. Dingemanse

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 19 mei
19:30 uur
ds. L. Zwanenburg

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
drs. E.J. Wessels

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 12 mei
19:30 uur
ds. P.H. van Trigt

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 26 mei
19:30 uur
dhr. D. Jansen

Het is de bedoeling dat de classispredikant op 1 september aan
zijn nieuwe taak zal beginnen.

De CV Veluwe wil graag zo transparant mogelijk zijn, daarbij kan
een goede website helpen; hier wordt dus aan gewerkt.

Op 1 mei werd ook het breed moderamen (BM) van de CV Veluwe gekozen: Martin Morsink (preses), Gerrit Bok (scriba), ds.
Henk Molenaar (2e voorzitter), Henny Dolstra-Muggen (2e scriba), Paul Bikker, Johan Jobse en Daan van Doorne; het BM
wordt ondersteund door enkele adviseurs.
In het kader van Kerk 2025 is er een behoorlijke wijziging in het
werk van de visitatie doorgevoerd. De ‘gewone’ visitatie, waarbij
eens per vier jaar twee visitatoren een (wijk)gemeente bezochten
komt te vervallen, er zal nu meer ingezet worden op ontmoetingen tussen gemeenten in de ring (het gebied van de voormalige
classis). De visitatie nieuwe stijl zal zich richten op wat eerder de
buitengewone visitatie werd genoemd, dus begeleiding/bemiddeling bij conflictsituaties. Het classicaal college voor visitatie in
de CV Veluwe bestaat uit twaalf leden, tot waarnemend voorzitter is benoemd ds. C. van Sliedregt te Nunspeet.

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba

Tijdens de vergadering moesten enkele regelingen worden vastgesteld, zoals de huishoudelijke regeling voor de CV (die we liever aanduiden als classicale regeling) en de verkiezingsregeling.
Bij de laatste regeling gaat hem om de wijze waarop de afgevaardigden naar de CV door de ringen (de vroegere classes)
worden gekozen. In de nieuwe situatie heeft niet elke kerkenraad
meer een afgevaardigde naar de classis, het is dus van groot
belang dat de kerkenraden in de ring goed betrokken worden bij
de verkiezing van de afgevaardigden.

PCOB-Afdeling Ede
Maandag 28 mei a.s. heeft onze laatste
ledenmiddag van dit seizoen plaats. Marijke Alkema zal dan de presentatie verzorgen. Zij volgde in de jaren negentig een
studie Levensbeschouwing, Kunst en Cultuur aan de Theologische Academie in Amsterdam. De relatie tussen deze aandachtsvelden boeide haar zodanig dat zij zich intensief met de
uitleg en overdracht van kunst uit het verleden naar het nu van
vandaag ging bezighouden. En zij doet dat bij voorkeur op het
gebied van het schilderen van iconen. Religie, kunst en cultuur
gaan hier immers vaak hand in hand. En daar kan Marijke Alkema u deze middag veel over vertellen en laten zien. Zonder meer
een boeiende materie.
Leden en belangstellenden: Hartelijk welkom.
Tijd: maandag 28 mei a.s. van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Plaats: “Ons Huis”, Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk,
Hovystraat 2 te Ede.
Inloop- Open Kerk
Op donderdag 17 mei is er weer de wekelijkse inloopochtend in
deTaborkerk. Deze morgen denken we aan het komende Pinksterfeest. Op donderdag 24 mei komt de heer Albert Schol met
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een presentatie over Groenland. De deuren zijn open vanaf 9.30
uur. Iedereen is van harte welkom!. De week daarop, donderdag
31 mei gaan we een dag met elkaar weg. We verzamelen om
9.45 uur bij de Taborkerk.
Werkgroep Kerk en Buurt
Klinkenberg
Dinsdagmiddag 24
april hebben wij de
laatste
bijbelkring
gehouden.
Wij waren met 25
mensen waaronder
bewoners en vrijwilligers.
Van een aantal vrijwilligers weten wij
dat zij meegaan naar
de nieuwe locatie.
Van anderen hebben
wij afscheid genomen. Het onderwerp was: loslaten en opnieuw
beginnen. De bijbellezing was uit 1 Kronieken 15: 25-29, waarin
David de ark met de tent verhuist naar Jeruzalem. Met elkaar
hebben wij uitgebreid gesproken over verhuizen en wat dit betekent.
Tijdens de weeksluiting van zaterdag 28 april hebben we
afscheid genomen van onze vaste pianist Piet Poot. Het was een
mooie viering samen met het koor.
Op zaterdag 12 mei is de laatste weeksluiting in het oude
gebouw op het terrein van de Simon Stevinkazerne.
Deze weeksluiting wordt verzorgd door ds. Peter ’t Hoen en da.
Marie-José Eberson. Corrie Glasbergen verzorgt de muzikale
omlijsting.
De verhuizing naar het nieuwe gebouw zal zijn op donderdag 24
mei.

Cursus Bijbel en Kring
Wil je graag meer uit een bijbeltekst en kringgesprek halen, maar
weet je niet goed hoe?
Dan is deze cursus iets voor jou!
In deze cursus van drie avonden leer je een bijbeltekst benaderen volgens de methodiek van ‘Ontdekkend Bijbellezen’. Je leert
de methodiek toepassen en sturing geven aan een bijbelkringgesprek door het stellen van vragen.
Voor wie? Voor iedereen die zijn of haar bijbelstudievaardigheden wil vergroten
Door wie? De cursus gaat uit van Artios Bijbelschool
Wanneer? Woensdagavond 13, 20 en 27 juni vanaf 19.00 uur
(Aanvang: 19:30)
Waar? Bovenzaal van De Wissel, Bettekamp 99 te Ede
Kosten? € 27,50 (voor drie avonden)
Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.artios.nl/ede.htm
Pak nu je kans vóór het nieuwe (kring)seizoen weer begint!
Woonruimte gezocht!
Mijn naam is Mirjam Roukema (25 jaar oud) en ik ga vanaf juni
aan de slag als verslaggever bij het Reformatorisch Dagblad.
Daarvoor moet ik verhuizen vanuit Leiden naar (de regio van)
Apeldoorn. In eerste instantie zal ik in de directe omgeving van
Apeldoorn een kamer huren, maar voor de langere termijn zoek
ik eigenlijk in Ede of nabije omgeving een appartement. Ik ben
benieuwd of er wellicht gemeenteleden zijn die een appartement
te huur aanbieden aan starters. Het liefst zou ik per 1 juli willen
verhuizen.
PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

Ik wens u allen Gods nabijheid toe.
Een hartelijke groet van
Marie-José Eberson
Ouderendagtocht woensdag 30 mei 2018
U wordt van harte uitgenodigd om op woensdag 30 mei a.s.
deel te nemen aan de dagtocht ter afsluiting van het seizoen. De
tocht voert ons deze keer naar:

We starten om 08.30 uur in de Beatrixkerk met een kopje koffie
of thee met gebak. Daarna vertrekken we met de bus naar Vilsteren, waar een uitgebreide koffietafel wordt aangeboden. Na
de koffietafel rijden we naar Ommen waar een partyschip op ons
ligt te wachten. We maken een boottocht van ± 85 minuten door
de prachtige natuur van het Overijsselse Vechtdal naar de sluis
en stuw van Vilsteren. Aan boord wordt nog een kopje koffie of
thee met vlaai en een drankje aangeboden. Na deze tocht volgt
nog een rondrit met gids van ± 60 minuten over verschillende
landgoederen. Daarna rijden we weer terug naar Ede, waar we
om ± 17.00 uur hopen aan te komen.
De kosten bedragen € 45,00 per persoon; dit bedrag moet vóór
zaterdag 19 mei worden overgemaakt naar rek.nr.
NL80ABNA0569046904 o.v.v. 'dagtocht' of contant worden
afgerekend op vrijdag 25 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur in de
Beatrixkerk. Restitutie van de betaalde kosten is vanaf 25 mei
niet meer mogelijk!
Aanmelden kan t/m maandag 21 mei bij Janny Westmaas,
tel. 625268 of ouderen@beatrixkerk.nl.
Bent u gebonden aan een dieet, laat dat dan weten!
Vervoer nodig? Neem dan contact op met de heer
Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813
Namens de Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk,
Janny Westmaas

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl
Predikant:
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61
Scriba:
J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl
Autodienst:
Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28
Coördinator Ouderen-bezoekwerk:
Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79
Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor
NL22 RABO 0312 4647 89
In de komende weken vieren we Pinksteren en staat wie wil, stil
bij de Triniteit.
Wat Pinksteren betreft: de Raad van Kerken in Nederland gaf
onder de titel ‘de Geest waait’ een bundeltje liederen voor Pinksteren uit. Vijfentwintig liederen, uit heel verschillende kring. Van
Vrijzinnig tot Syrisch-Orthodox, van Leger des Heils tot Nederlands Gereformeerd, van Quakers tot Broedergemeente: een
interessant palet! Met per lied een korte toelichting/inleiding van
de hand van een vertegenwoordiger van de betrokken geloofsgemeenschap. Die toelichtingen geven meteen ook een aardig
inkijkje in de ‘spiritualiteit’ , de ‘visie’ op ‘Heilige Geest’. Die reikt
van ‘persoonlijk- evangelikaal’ tot ‘maatschappelijk relevant’.
Van ingetogen vroomheid tot grote extravertheid die de wereld
op het oog heeft.
Een fraai voorbeeld van dat laatste is het lied ‘Come, Holy Spirit,
come!’ van Michael Forster, op een 19e - eeuwse melodie van
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George Elvey. Het is ook te vinden in Common Praise: A new
Editio of Hymns Ancient and Modern, no. 179. Even googelen en
u vindt tekst en melodie.
Couplet 3 luidt:
Spirit of truth, arise:
inspire the prophet's voice:
expose to scorn the tyrant's lies,
and bid the poor rejoice.
O Spirit, clear our sight,
all prejudice remove,
and help us to discern the right,
and covet only love.
Wat -niet letterlijk vertaald- ongeveer betekent:
De Geest van waarheid wordt op- en aangeroepen: arise! Kom
op!
En wel om profeten te inspireren, leugens van tyrannen te ontmaskeren (scorn is ‘spot’ en ‘hoon’),
de armen vreugde te bieden. Pas dan gaat het over ‘ons’ (en niet
over ik of mij): een heldere blik hebben we nodig, vrij van vooroordelen. Opdat we het goede weten waar te nemen, en alleen
naar liefde te verlangen.
Prachtige tekst, op een vertrouwde en geliefde wijs.
Het is niet duidelijk of de bundel ‘de Geest waait’ te bestellen is.
Een mailtje naar rvk@raadvankerken.nl zal dat snel duidelijk
maken. In elk geval: aanbevolen!
Goede dagen en weken gewenst!
Gerben H. Westra
PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

en weet ik moet leeg
om ooit te kunnen ontvangen
wie opent zijn hart
en smeekt om de Geest
dan de mens in wie God dit
verlangde?
Inge Lievaart
Op 13 mei is de volgende special Sunday, deze keer, voor de
tweede keer, in samenwerking met de musici van het Internationaal Kamermuziek Festival! Vorig jaar zo mooi en ontroerend.
Een feest, met professionele musici. Ik verheug me er zeer op:
En inmiddels weten we dat zij garant staan voor een ongekend
prachtige inbreng en toonzetting in de dienst. Muziek is immers
de taal van de ziel, iedereen heeft er wel een kamer voor openstaan… de beeldende taal van het universum. Het kan vormgeven aan de kern van ons bestaan. Dan is het een uiting van de
klank van de ziel. Dan begrijp je muziek als een geslaagde 'poging het tijdelijke te overstijgen, liefde een partituur te geven'
(Oostvogel, Ziel op de fiets).
Dat het festival valt in het weekend van hemelvaart heeft ook
een mooie inhoudelijke verbinding. Centraal vanuit de bijbellezing staan de woorden uit het Johannesevangelie: 'In het huis
van mijn Vader zijn vele kamers…' Woorden die, net als muziek,
lucht willen geven aan levens van mensen. Er is plaats voor al
wat je met je meedraagt. Hoe vul je vanuit de partituur van liefde
je leven in?
Neem een kijkje op de site van de Edesche Concertzaal
https://www.ikfe2018.nl/
om te zien welke bijzondere musici meedoen!
Ook iemand van 9 jaar…bijzonder leuk ook voor kinderen in ons
midden om mee te maken.
En nog een bijzonder momentje: Boris Fedorov begeleidt een
prachtig lied uit de film ‘As it is in heaven’, dat gezongen wordt
door Suzanne van Markesteijn…..Uniek, toch?
Iedereen van harte welkom in de 'huiskamer' van de Noorderkerk!"
Het thema van de komende pinksterdienst is: Uit het zelfde hout
gesneden
Ga je alleen om met mensen die op jou lijken, voldoen aan jouw
denkbeelden, passen in jouw voorgevormde inzichten? Of ga je
op ontdekkingstocht, laat je je meenemen en meedrijven op
pinkstervleugels van verwondering over die ander, zo mooi
anders dan jij….. Wonderlijk wat er dan allemaal loskomt, als
mensen elkaar weten te waarderen. Zouden we daarin op elkaar
(of op God) kunnen lijken?

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
http://ede.protestantsekerk.net
Predikant:
Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572
Scriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com
Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte
thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64
Autodienst:
Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125
Komende diensten
Pinksterbegin
Wie luistert zich weg
uit het lege lawaai
om innerlijk stilte te vinden
om dwars door de muur
van reclamekabaal
een ademtocht waarheid te winnen
wie schrikt van zichzelf

Kinderen weten wat de hemel is- elk mensenkind bijzonder…..
Een kind is
zoveel dichter bij de aarde
en de hemel zo nabij;
het komt er
nog maar net vandaan.
Een kind heeft geen moeite
achter de sluier van wat het ziet
te zien Die niet te zien is.
Het lijkt of het gisteren nog
in Gods nabijheid was.
Wie een kind
voor het eerst ziet lachen,
weet ineens niet meer precies
waar kinderen vandaan komen
en of het allemaal
wel zo gewoon is wat er gebeurt.
Er komt een bemoedigende wijsheid
naar ons toe
uit een andere
niet zo vermoeide
niet zo actieve wereld.
Hoe vanzelfsprekend
en levendmakend liefde is;
hoe zeker ondanks alles
onze toekomst en uiteindelijk thuis;
hoe present en nabij God;
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hoe betrouwbaar
zijn belofte, onze hoop zijn
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dit hele volle leven,
de mens zoals bedoeld,
is de eeuwen door
van een kind afgelezen.
Hoop-volle pinksterdagen gewenst!
Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen
Maaltijd voor elkaar
Wat een succes ! Wat was iedereen enthousiast, over de gezelligheid, de goede gesprekken en……het lekkere eten ! En dan
nog de opbrengst voor ons doel! Zowel Jan Klok als ik waren
verbaasd over zo’n groot bedrag. Evenzo Pieter Weerd van de
Johanniter Opvang ! Hieronder leest u zijn reactie :
Ik heb de gift van de Noorderkerk besproken in het teamoverleg.
De collega’s zijn verrast en dankbaar dat er zo’n gift gegeven
wordt. Hierbij onze gedachten over de bestemming van deze
gift:
In de crisisopvang vangen wij meerdere dakloze gezinnen met
kinderen op. Zij komen tijdelijk te wonen in één van onze appartementen en krijgen begeleiding om hun leefsituatie te stabiliseren en te bouwen aan een toekomst. Vele van deze gezinnen
leven in armoede, hebben schulden en nauwelijks geld voor dingen als vakanties en speelgoed. Wij willen de gift van € 650,van de Noorderkerk graag besteden aan de meest kwetsbare
kinderen in de opvang door hen buitenspeelgoed te geven. We
denken hierbij vooral aan loopfietsen en steppen. Juist in het
aanbreken van de zomer kan dit speelgoed hen stimuleren om
naar buiten te gaan en met andere kinderen te spelen. We zijn
iedereen die hieraan heeft bijgedragen , op welke manier dan
ook, zeer dankbaar.
Met vriendelijke groet, Pieter Weerd, Algemeen Coördinator.
Ik sluit me van harte bij deze dank aan,
Klaske Blanken
De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 1 mei 2018
Op 1 mei kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. Klaske Blanken opent de bijeenkomst met een stukje uit "Leven in
balans" van Anselm Grün. Aan de hand van een gedicht van Stef
Bos wordt van gedachten gewisseld over het begrip "Hemel".
Het maaltijdenproject heeft € 650 opgeleverd. Dit bedrag wordt
bestemd voor buiten speelgoed voor kinderen bij de Johanniter
opvang. De "preek van de leek"dienst van 15 april wordt nabesproken. Bekeken wordt of er vaker dergelijke diensten kunnen
worden georganiseerd. Komend seizoen zullen er ook weer
gespreksgroepen worden samengesteld. De te nemen maatregelen als gevolg van de nieuwe privacy wetgeving worden
besproken.
Aandacht wordt besteed aan de notitie "Miljoenen onder
druk"van de PGE. De vergadering wordt besloten met een
gedicht van Robert Grijsen.
Tijmen Apeldoorn

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl
Predikant:
Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
Scriba:
Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl
Wijk
De kopij voor dit kerkblad heb ik 28 april al ingediend vanwege
onze vakantie; mocht er recent iets zijn gebeurd, dan weet u
waarom u het niet leest in dit stukje.
Wat een mooie vakantie in Spanje moest worden liep helaas
anders voor Arend en Marja Peelen.. Nu ik dit schrijf is Arend
inmiddels behandeld voor de verstopping in zijn been, helaas
zonder het gewenste resultaat. Wij wensen Arend en Marja veel
sterkte toe bij alles wat nog gaat komen, dat God jullie kracht
mag geven om deze moeilijke weg te gaan, dat bidden wij jullie
toe.
Mevrouw E.J. le Roux hoopt 18 mei haar verjaardag te vieren.
Wij wensen u een goede en gezellige dag toe en Gods zegen
voor het nieuwe jaar.
Van veel leden van onze wijk hebben we de emailadressen, maar
dit geldt niet voor iedereen. Als u het op prijs stelt om geïnformeerd te worden over het wel en wee in onze wijk en zeker over
onverwachte gebeurtenissen, dan vragen wij u om uw emailadres door te geven aan de scriba via het hierboven genoemde
adres. Wij nemen u dan op in de contactgroep, zodat u niets
meer hoeft te missen.
Zondag 27 mei, Trinitatis, wordt een bijzondere dienst waarin we
stil staan bij de Drie-eenheid van God, we zullen veel bekende
liederen zingen van Johannes de Heer; deze dienst wordt namelijk samen met de organisator van “Johannes de Heer zangdiensten” voorbereid. Dominee Volgenant zal in deze zondag voorgaan. U wordt allemaal van harte uitgenodigd om dit speciale
samenzijn mee te vieren.
Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef
Pinksterdienst 20 mei
In deze feestelijke dienst hoopt Ds. J.P. Koning voor te gaan.
Voor de dienst is er voorzang en er wordt gebeamerd. Allen van
harte uitgenodigd!
Groeten,
de liturgiecommissie
Hallo jongens en meisjes
13 mei - Spraakverwarring in Babel
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. In die tijd trokken de
mensen naar Sinear voor een plek om te
gaan wonen. Op een grote vlakte zeiden
ze tegen elkaar: ‘Laten we hier een stad
bouwen met een toren die tot in de
hemel reikt en muren om de stad heen
zodat niemand ons kan aanvallen.’ De
mensen begonnen met het bouwen van
de toren. Na een tijdje kwam God kijken
en hij werd erg boos: ‘Dit mag niet
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gebeuren!,’ zei hij, ‘Ik zal zorgen dat ze allemaal een verschillende taal gaan spreken. Dan kunnen ze elkaar niet meer verstaan.’
Plotseling ging iedereen in een andere taal praten en raakte er
van in de war. Al het werk kwam stil te liggen en de mensen trokken weg, verschillende kanten uit en gingen overal op de aarde
wonen. De stad die niet meer werd afgebouwd, kreeg de naam
Babel, omdat het de plek was, waar God de taal van de inwoners tot onverstaanbaar gebrabbel had gemaakt. Je hebt ook
helemaal geen toren nodig om met God te praten. Je kunt
gewoon bidden. Dan hoort God je, ook al is Hij heel ver weg
20 mei - Samen spreken over God
Toen het Pinksterfeest/oogstfeest was
zaten de leerlingen van Jezus bij elkaar.
Plotseling begon het binnen te waaien en
iedereen kreeg een vlammetje boven zijn
hoofd. Iedereen die dat had kreeg de
heilige Geest en begon met harde stem
over God te spreken in allemaal verschillende talen. Mensen die buiten waren
hoorden dit en gingen kijken en waren
verbaasd over wat er gebeurde. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Wat heeft dit toch te
betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel
dronken zijn.’ Petrus kwam naar buiten en zei: ‘Vrienden, de uitspraak van de profeten is uitgekomen: ‘God stort zijn geest uit
over alle mensen.’ Daarom: geloof in God en laat u dopen in de
naam van Jezus Christus. Dan worden uw fouten u vergeven en
krijgt u de Heilige Geest van God.’
Steeds meer mensen lieten zich dopen en sloten zich aan bij de
christengemeente. Ze kwamen elke dag bij elkaar thuis, braken
samen het brood en deelden lief en leed, terwijl ze steeds weer
baden. Zo ontstonden de eerste gemeenten.
Hoe verschillend iedereen ook is op de wereld en ook al spreken
we verschillende talen. Iedereen gelooft in dezelfde God.
27 mei - Job verliest alles
In het land Us woont Job. Hij deed niemand kwaad en bad elke dag tot God.
Job had zeven zonen en drie dochters
en heel veel schapen, geiten, kamelen,
runderen, ezelinnen. Zijn zonen hadden
de gewoonte om de beurt een feest te
geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie zusters uit om bij hen
te komen eten en drinken. Nadat elk van
zijn zonen zo’n feest had gegeven,
bracht Job samen met hen een offer.
Want dacht hij: ‘Misschien hebben mijn kinderen wel iets verkeerd gedaan.’ Job deed dit telkens weer.
Op een dag zei de Satan spottend tegen God: ‘Het is helemaal
geen kunst om zo goed zijn als Job, als alles prima gaat. Maar
als het slecht met hem gaat, dan zou hij de moed wel gauw laten
zakken. Als hij nu bijvoorbeeld eens al zijn vee verloor of al zijn
kinderen. Dan zal hij wel niet meer vertrouwen op je.’ Daarom
besloot God Job op de proef te stellen. Hij liet hem al die dingen
overkomen. Zijn vee werd getroffen door de bliksem of gedood
door anderen en zijn kinderen komen om bij een storm. Maar
Job liet zich niet uit het veld slaan en blijft op God vertrouwen.
De Here God staat toe wat de satan gaat doen, maar vindt het
ook erg. Hij wil graag dat we gelukkig zijn. God laat Job niet
alleen, maar blijft dicht bij hem. Job gelooft dat en blijft God vertrouwen bij alles dat gebeurt.
Groetjes, Mirjam Rap
Rooster oppas en kindernevendienst:
13-05 Nicoline en Anouska
20-05 Alice en Djoerd
27-05 Lisa en Marike
03-06 Erica en Hennie

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl
Kerkdiensten op internet
De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.
Predikant
Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl
Pastoraal werker
drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede, tel. 0318
300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl
Scriba:
Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832e-mail:
scriba@beatrixkerk.nl
Meldpunt Coördinatie Pastoraat
Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, 6713 JJ Ede, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, 6717 JS Ede, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl
Wijkpenningmeester:
A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl
Wijkkas
Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede
Coördinator autodienst:
D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48
Redactie Wijkbrief:
P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl
Vanaf Proosda Beatitudinum
in de week voor Hemelvaartszondag voelt het warempel al als
zomer. Terwijl het nog maar mei is. In de afgelopen dagen heb ik
weer veel vlaggen gezien. Éérst halfstok en een dag later voluit
gehesen, wapperend als vrolijke uiting van onze vrijheid.
In de kerk bevinden we ons ook in een feestelijke tijd. Het feest
van de Hemelvaart (de troonsbestijging van Christus) wordt al
snel gevolgd door het Pinksterfeest (het afdalen van de Geest en
uitgestort worden op ‘álle vlees’). Juist het Pinksterfeest heeft
dat royale, dat overvloedige. We lezen over grote aantallen,
grens overstijgend, indrukwekkende tekenen en er gebeuren
verbazingwekkende dingen en er klinkt een ‘warmhartige’ taal. Ik
zie er naar uit om samen weer Pinksteren te vieren!
En toch…. in de acht jaar dat ik nu predikant ben heb ik soms
ook wat dubbele gevoelens, juist bij dit Pinksterfeest. En op het
gevaar af een beetje klagend over te komen moet het volgende
me toch één keer van het hart. Na dit stukje zal ik er niet meer
over beginnen, dat beloof ik. Na de volle kerken met kerst en de
intense diensten van de Goede Week en de blijde Paasvreugde
voelt het soms zo jammer om dit laatste hoogfeest in het kerkelijke jaar zo veel mensen te missen. Pinksteren lijkt wel eens een
stiefkindje, als het om gezamenlijk vieren gaat. Veel gemeenteleden trekken er juist in het Pinksterweekend op uit. Begrijpelijk;
het weer is immers vaak naar. Maar een feestje zonder je
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naasten voelt altijd nét wat minder geslaagd, als wanneer iedereen ‘thuis’ is en het liefst nog wat gasten meeneemt…!
Hoe dan ook, ik ben heus realistisch en besef ook wel dat in de
kerk aantallen gelukkig niet allesbepalend zijn. En zo’n stukje
van mij zal het verschijnsel van afwezige Pinkstergangers ofzo
echt niet veranderen. Maar ik ben dankbaar dat ik dit hierbij nu
wel één keer mocht uitspreken. En nu maken we ons dus verder
gewoon op om het Pinksterfeest te vieren - en wensen van harte
hén die dat weekend elders zijn ook daar een goed Pinksterfeest
toe!
Tot slot, de jongeren die in deze tijd examen doen wensen we
een goede examentijd toe! Zet ‘m op!
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de Pastorie, ook van
Maarten,
ds. Theo Pieter de Jong
P.S. verheugend nieuws over de Edese Evensongs: volgend jaar
gaat de maandelijkse Evensong verder - wellicht met af en toe
ook eens een andere voorganger. De Edese Raad van Kerken
heeft aangegeven van harte mee te willen gaan werken zodat de
Edese Evensongs niet alleen een viering vanuit onze wijk zal zijn
maar een gezamenlijke viering van de Edese Kerken. De laatste
Evensong van dit seizoen is trouwens op 27 mei. Aanvang zoals
altijd, 17.00. Het projectkoor van Bespreek het Samen zal deze
Evensong zingen.
P.S. op diezelfde zondag Trinitatis, 27 mei, de week na Pinksteren, is ook de laatste Kerk Op Schootviering voor de 0-4jarigen.
Welkom!
P.S. denkt u ook mee in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers?
Misschien bent u of jij zelf wel nodig? Zou dat kunnen?
P.S. Een hartelijke oproep om mee te denken in de groep die het
Startweekend zal voorbereiden! Aanmelden kan bij de voorzitter
of scriba van de kerkenraad. Het thema van het startweekend
zal ook weer het nieuwe jaarthema zijn; ‘aan tafel!’. Leuk als u/jij
meedoet!
Bij huisbezoek €10,- euro ontvangen voor de Wijkkas. Van harte
dank.

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl
Scriba:
Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029
Pastoraat
De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst
ondersteund door:
ds. Hans Breunese, en ds Jacqueline Dam - Oskam.
Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met
hen en natuurlijk via uw wijkouderling.
Wijkindeling:
Predikant: ds Hans Breunese T 06-18700102, bereikbaar op
dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur
Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling: VACATURE. Aanspreekpunt tijdens de vacature: mw.
Nel de Vries, T0318-631259, nelwentzel@yahoo.com
Dalen en de wijk Klaphek
Ouderling: mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl
Kernhem en Lunteren
Ouderling: dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl
Predikant: ds. Jacqueline Dam-Oskam T 0318-575907
Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen
Ouderling: VACATURE

Ds. Theo Pieter de Jong
In Memoriam
Na een mooi leven is op zaterdag 21 april Anne Jager overleden.
Anne was 88 jaar en zijn gezondheid was fragiel. Daarom is hij
uiteindelijk overgebracht naar het hospice in Warnsveld. Nog
maar kort geleden, in december, overleed zijn vrouw Meta. Hij
miste haar ontzettend en stierf, zoals de kinderen het zeggen,
aan een gebroken hart. De kinderen zijn verdrietig over het verlies van hun vader en moeder, maar vinden ook dat het zo goed
is.
Zaterdag 28 april was het afscheid van Anne Jager en is hij in
Zutphen gecremeerd.
Netta Hakkenberg
Pastoraal werker
Omzien naar elkaar
Onlangs werd mevrouw de Heer-Radsma in het ziekenhuis
opgenomen. Haar gezondheid is en blijft kwetsbaar. Daarom is
zij vanuit het ziekenhuis naar de Klinkenberg gegaan.
Mevrouw Franken-Klaver heeft haar revalidatieproces in Oranje
Nassau's Oord afgerond en is nu weer thuis en bij haar man. En
ook mevrouw Dijkhuis-Zekveld heeft het ziekenhuis kunnen verlaten en is weer thuis.
Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Ede-overig en Bennekom
Ouderling: dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com
Bij ernstige ziekte en overlijden:
Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029 / 06-15686248 scriba@openhof-ede.nl
In herinnering Ben Overbeeke
Op 14 april 2018 overleed Bernardus Johannes Josephus Overbeeke, echtgenoot van zijn geliefde Cocky, op zijn leeftijd van 89
jaar. Naast wat er werd gezegd door Hannie en Karel in de aula
van Crematorium Slingerbos, sprak de muziek van Nico, het licht
van de kaarsen, de stilte en de geur van wierook een eigen taal.
In Ben was herkenbaar de uitgesprokenheid waarmee hij zich
presenteerde. Op zeventienjarige leeftijd was hij dienstplichtig
militair en heeft hij de politionele acties in Nederlands Indië meegemaakt. Samen met zijn maatje Cor reed Ben op de stoomlocomotief in vijandelijk gebied op Java. Dat doet iets met een
mens. Dat laat je niet heel.
Tijdens zijn verblijf in Nederlands Indië ontmoette Ben zijn latere
vrouw Cocky als correspondentievriendin. Na de oorlog trouwden ze, gingen in Ede wonen en kregen zes kinderen: Coos,
Kees, Benno, Paul, Jan Peter en Dominique. Op vakantie gingen
Ben en Cocky naar de stacaravan BenCo in Schin op Geul.
Na het overlijden van Cocky in 2013 werd het leven lastig voor
Ben maar hij putte kracht uit zijn katholieke geloof. Een rozenkrans, water uit Lourdes, Maria de Moeder Gods, het was er
allemaal. In Open Hof sloeg Ben altijd een kruisje bij de zegen.
Ben kon goed vloeken. Goed bidden kon hij ook. Vloeken en
bidden liggen dichter bijeen dan menigeen denkt.
Zijn laatste verjaardag werd voor hem georganiseerd. Voor het
laatst soldatenkoffie gedronken. Ben kreeg weer wat levenslust
maar niet voor lang want hij verloor zijn gezondheid, zijn deco-
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rum en de regie over zijn eigen leven. Wat bleef, was zijn aanhoudende wens naar zijn levenseinde en zijn verlangen met
Cocky verenigd te zijn.

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS
SAMENWERKENDE KERKEN

Toen zijn vrienden bij elkaar waren, voegde Ben zich onverwacht
bij hen, in de vorm van een boodschap gemeld door de zorginstelling waar hij verbleef, dat hij was overleden. Van goede herinneringen hoef je geen afscheid te nemen. Maar ook de herinnering aan de pijn heeft recht om te bestaan. Met al die herinneringen moeten zijn achterblijvers verder leven.
Hans Reedijk
“Pop up Pinksterkoor”
Wat zou een kerkelijke feestdag zijn zonder muziek en zang?
Omdat onze vertrouwde Open Hof cantorij al zomerreces heeft,
zochten Albert en ik een andere manier om de pinksterdienst
kleur, maar vooral klank te geven.
Op Pinkstermorgen 09.00 uur wordt u van harte uitgenodigd om
in minder dan een uur tijd een “mini oratorium” te oefenen. Een
aantal liederen uit de oratorium “Aanwezig” ( een vervolg op de
Graankorrel die we vorig jaar met Pasen zongen) leiden ons
langs de lezing van Handelingen 2.
Zingt u mee? Dan vindt u hieronder alles wat u weten moet:
08.45 uur inloop in de kleine kerkzaal
09.00 uur start repetitie
09.45 uur koffie met iets lekkers voor de zangers
10.00 uur start kerkdienst in de grote zaal
In De Open Hof zijn er nogal wat zangers die lid zijn van een van
de vele Edese koren. Zou het niet leuk zijn om op pinkstermorgen onze stemmen te bundelen in één taal en klank? Ook als u
niet in een koor zingt, is dit uw kans om het eens te proberen.
Om als een echte ‘eenheid’ over te komen, willen we u uitnodigen (dit is niet verplicht) iets roods of een rood accent te dragen
in - of op de kleding.
Als u zich vooraf aanmeldt bij Albert Brink (brinkoprel@hetnet.nl),
dan zorgen wij voor een kopie van de muziek. Het is voor ons
fijn om te weten waarop we rekenen kunnen, maar u kunt ook op
het laatste moment (09.00 uur) aansluiten bij het koor. Druk dan
zelf een exemplaar van de pinksterliturgie af (deze ontvangt u in
de week vooraf aan deze dienst in uw mailbox).
Graag tot ziens op Pinkstermorgen 09.00 uur (stipt)!

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl
Pastores:
Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184
Secretariaat Cora:
Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl
Uit het vierkerkenoverleg
Op 18 maart 2018 heeft het vierkerkenoverleg weer plaatsgevonden. Aan de vier moederkerken is toegelicht hoe Emmaüs
onder leiding van Jan-Peter Prenger de afgelopen maanden in
gesprek is via huiskameravonden en hoe we opnieuw ontdekken
wat we samen hebben als oecumenische geloofsgemeenschap.
Interessant is dat ook gesprekken worden gevoerd met mensen
die de laatste tijd niet of minder vaak in Emmaüs komen.
Naast inhoudelijke uitwisseling van informatie, is er op dit
moment vooral aandacht voor de zakelijke kant. Het vijfentwintig
jaar oude convenant met de moederkerken is onderwerp van
gesprek en over de begroting en zakelijke kaders vindt overleg
plaats tussen een afvaardiging van de beheerscommissie en
CoRa van Emmaüs en het College van Rentmeesters van de
PGE.
In de ontwikkeling van de geloofsgemeenschap Emmaüs is
sprake van een nieuw elan door de aanstelling van de nieuwe
voorganger: de huiskamergesprekken en activiteiten laten zien
dat een tweede pioniersfase is aangebroken. Ook op bestuurlijk
niveau zijn gesprekken gevoerd met de verschillende moederkerken. Over en weer ontstaat het gesprek weer, na een periode
van relatieve radiostilte.

Albert Brink en Jacqueline Dam
Pinksteren 2018
Op zondag 20 mei vieren we het Pinksterfeest. Het feest van de
Heilige Geest. We vieren dat Gods Geest bij ons wil zijn om ons
te troosten en ons in beweging te zetten. Gods Geest wordt ook
wel vergeleken met de wind. Je kan de wind niet zien, maar wel
voelen. En je kunt zien wat de wind doet. Wind laat dingen
bewegen. Zo is het ook met God. Zijn Geest zet ons in beweging
om het goede te doen. Tijdens de kindernevendienst zetten we
de boel in beweging: we gaan een windmolen maken én we
komen zelf in beweging!
Wij hebben er zin in, kom je ook?
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst
Verantwoording:
Op 2 mei €20,00 euro ontvangen voor de bloemen in de kerk.
ds. Jacqueline Dam

De ‘houtskoolschets’ die Emmaüs heeft voorgelegd aan de vier
kerken bevat een stand van zaken, een stap in de ontwikkeling.
Vanuit daar wordt verder gewerkt naar visie en beleid voor de
oecumenische gemeenschap. De aanpak is ‘bottom up’, met
andere woorden: de gemeente is aan zet. De visie en uitgangspunten voor Emmaüs moeten voortkomen uit het luisteren naar
deze gemeente, waarin diverse achtergronden, behoeften en
beleving van geloof worden verenigd. Behoeften en beleving van
gemeenteleden zullen bouwstenen vormen voor het beleid dat
we na de zomer willen formuleren.
Emmaüs hanteert de aanpak van ‘waarderende gemeenteopbouw’. Er is geen sprake van een in beton gegoten format. Out
of the box durven denken is een belangrijke randvoorwaarde.
Alle belangrijke onderwerpen voor de geloofsgemeenschap zullen onderdeel zijn van een weloverwogen visie en beleidsrichting
van Emmaüs.
Op 8 oktober 2018 20:00 is het volgende een vierkerkenoverleg.
Op de agenda zal in elk geval de visie en beleidsrichting van
Emmaüs staan.
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PODIUM
Reactie op CvK artikel ‘Andere tijden’
In de vorige editie van het kerkblad (jaargang 26 nr. 6) stond een
artikel van het College van Kerkrentmeesters (CvK) met de titel
‘Andere tijden’. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat het vermogen
van onze Protestantse Gemeente Ede (PGE) in een tiental jaren
dreigt te verdampen en dat de tering naar de nering moet worden gezet.
Als betrokken en op dit gebied toch tamelijk deskundig gemeentelid werd ik recent onaangenaam verrast door deze informatie
over het huishoudboekje van onze gemeente. Kennelijk is het
beeld in korte tijd sterk verslechterd. Eind vorig jaar was er nog
weinig aan de hand: de begroting 2018 (zie website) is sluitend
en de in dat document opgenomen meerjarenbegroting laat weliswaar beperkte tekorten zien, maar niet zorgwekkend ten
opzichte van het vermogen. Bij de Aktie Kerkbalans begin dit
jaar voelde ik dan ook geen aandrang tot verhoging van de VVB.
De jaarrekening 2017 laat echter (ineens?) een fors tekort zien.
En volgens het CvK artikel worden we binnenkort geconfronteerd met sterk stijgende kosten van het pastoraat, terwijl de
rentebaten vanaf 2021 sterk gaan verminderen.
Tegen deze achtergrond is het verstandig dat het CvK de
gemeente attendeert op deze ontwikkelingen en alvast warm
maakt voor verhoging van de VVB - vanaf Aktie Kerkbalans
2019.
Ook is het goed en belangrijk dat de Algemene Kerkenraad (AK)
zich gaat bezinnen op de situatie en op afzienbare termijn
besluiten wil gaan nemen over de toekomst van onze gemeente.
Ik heb het gevoel dat de geschiedenis zich herhaalt. Tien jaar
geleden stonden we (= Gereformeerd) voor een vergelijkbare
situatie. Daaruit vloeiden voort het afstoten van kerkgebouwen
en het verminderen van predikantsplaatsen. Uit het CvK artikel
proef ik dat we hier wellicht opnieuw rekening mee moeten gaan
houden.
Toch laat het CvK artikel, na bezinking, ook een onbestemd en
enigszins onaangenaam gevoel achter. Het lijkt alsof we het grotendeels gelaten over ons heen laten komen: het is niet anders,
we moeten ons er op aanpassen. Ik mis ambitie, lef en vertrouwen. Natúúrlijk moet geprobeerd worden de VVB inkomsten te
verhogen, maar dat mag wat mij betreft met meer nadruk worden gebracht. De economie trekt aan, velen kunnen best wat
extra geven voor de kerk. Als gelijktijdig met het verhogen van
de VVB een periodieke giften overeenkomst wordt afgesloten
kan een gemeentelid zelfs netto kosten besparen door een
hogere belasting aftrek. Wat mij betreft zou onze gemeente niet
mogen accepteren dat een vermogen van ruim 1,5 miljoen euro
nauwelijks rendement oplevert. Er zijn altijd mogelijkheden hier
meer geld uit te halen; dan maar wat meer risico lopen.
Een wijkgemeente als de Open Hof dreigt nu verder weg te zakken. Tot die wijk behoort de nieuwbouwwijk Kernhem, met veel
jonge gezinnen. Dat kan een belangrijk stuk voor onze toekomst
zijn, maar dat vergt wel bearbeiding. En zonder extra maatregelen zal na de Open Hof de ene na de andere wijkgemeente met
problemen worden geconfronteerd.
Dit schrijven is niet alleen bedoeld als oproep aan AK en CvK om
meer ambitie te tonen, lef en vertrouwen te hebben en niet gelaten een achterhoedegevecht te leveren. Het is ook een oproep
aan alle PGE gemeenteleden. Met elkaar zijn we gemeente, op
ieder van ons rust verantwoordelijkheid die gemeente van onze
Heer gestalte te (blijven) geven. We zijn met duizenden, samen
kunnen we heel veel voor elkaar krijgen. Laten we daarom het
goede blijven doen, om het samen goed te houden. Daarmee
doel ik niet alleen op financiële bijdragen, maar ook op al die vrijwilligerstaken en op constructieve inbreng in het proces om
onze PGE voor de toekomst gestalte te geven.

Misschien denkt u: mooie woorden, maar zijn er ook daden?
Daarom sluit ik af met een persoonlijke actie. Ik ga contact
opnemen met het kerkelijk bureau om mijn VVB te verhogen en
dat vast te leggen in een periodieke overeenkomst. Niet volgend
jaar, nu. Volgt u mij?
Roelof Vogelzang
Voormalig voorzitter CvK, voormalig voorzitter AK (Geref.)

ALGEMEEN
KERKVENSTER
EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo
93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via
www.edefm.nl
Programma’s elke maandagavond:
18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en
Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk
leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton
Kanis en Daan Laban.
Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.
20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra,
Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.
PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ MEI 2018
Alle liederen van de week komen van de CD ‘De vreugde vrolijk
tegemoet’ en zijn te vinden in de bundel ‘Zingende gezegend’
van André Troost.
7 MEI 2018
Interview met Ds. Peter Sinia over zijn proefschrift met als onderwerp ‘Kinderen aan het avondmaal’. Lied van de Week: ‘Weest in
de Heer standvastig.’ Column: Maarten Vermeulen. Actuele
berichten. Vocale en instrumentale muziek.
14 MEI 2018
Vraaggesprek met Eefje Rodenburg en Caroline Eisma over
‘Vrouwen voor Vrouwen.’ Lied van de week: ‘Ook al zitten wij
gevangen.’ Column: Peter Jansen. Muzikale fragmenten. Actuele
berichten.
21 MEI 2018, TWEEDE PINKSTERDAG
Gesprek met Kees en Sija de Jong over ‘New Wine’. Lied van de
Week: ‘Zoals een bruid haar bruidegom begroet.’ Pinkstergedicht gelezen en besproken. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.
28 MEI 2018
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten drie redactieleden over treffende
lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van
de Week: ‘Blijf bij ons, Heer, de avond is gekomen.’ Boekbespreking door Wim Drost van het boek: ‘Kruislabyrint’ door André
Troost. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.
NIEUWS
Start project over mogelijke aanpassingen in Protestantse Kerk
De komst van diverse
nieuwe vormen van
kerkzijn in de afgelopen tien jaar, roept
vragen op rond de
structuur en organisatie van de Protestantse
Kerk. Scriba René de
Reuver
roept
alle
betrokkenen op om
hierover mee te denken, in het project 'Mozaïek van Kerkplekken'. In 2018 wordt nog
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niet besloten over mogelijke aanpassingen in ons kerkzijn; dit
jaar staat in het teken van onderzoek en het gesprek hierover.
Vanuit de praktijk van nieuwe kerkplekken zoals pioniersplekken,
kliederkerken en leefgemeenschappen onstaan allerlei vragen,
zoals: Is het belangrijk dat alle pioniersplekken uiteindelijk
ouderlingen, diakenen en een predikant krijgen? Past lidmaatschap zoals we dat nu kennen in een netwerksamenleving? En:
Hoe worden nieuwe kerkplekken in de synode gehoord?
Seminar 30 mei
Op woensdag 30 mei is er een seminar in Amersfoort rond de
eerste resultaten van een onderzoek, waarin 25 plekken zijn
onderzocht waar sprake is van een bestaande gemeente en een
nieuwe vorm van kerkzijn. Mensen die betrokken zijn bij nieuwe
vormen van kerkzijn, kerkelijke bestuurders en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om mee te praten.
In het najaar volgt een rapport met meer reflectie en oplossingsrichtingen. Ook worden gespreksbijeenkomsten georganiseerd
op verschillende plekken in het land.
Hofkerk Goor trekt jongere kerkenraadsleden door kerkenraad nieuwe stijl
Te weinig ambtsdragers? Niet in de Hofkerk
in Goor! De kerkenraad
telt ruim tachtig ambtsdragers die vier keer per
jaar vergaderen. Een
nieuwe vorm van samen
kerk-zijn
waar
de
betrokkenen
heel
enthousiast over zijn.
De grote vergaderruimte in zalencentrum de Klokkenkamp naast de
Hofkerk mist wat kleur. Het vloerkleed, de achterwand én de stoelen
zijn grijs. Het aanwezige gezelschap is echter verre van kleurloos. Er
zijn maar liefst 37 kerkenraadsleden bij elkaar voor de kerkenraadsvergadering-nieuwe-stijl. Naast diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters zijn er jeugdwerkers, pastoraal bezoekers, communicatiemedewerkers en andere vrijwilligers aanwezig. Ook de koster is van
de partij; een hele zaal vol.
‘Sinds oktober 2016 is onze kerkenraad opgedeeld in twee groepen’, legt dominee Wim de Jong uit. ‘De kleine kerkenraad bestaat
uit de predikant en vijf ambtsdragers. Die komt maandelijks bijeen
en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de kerk.
Daarnaast is er de grote kerkenraad die vooral richtinggevend is.
Deze bestaat uit leden die zich actief inzetten voor de gemeente en
zich beschikbaar hebben gesteld als ambtsdrager. Er zijn nu al ruim
tachtig gemeenteleden officieel bevestigd.’
Besluitvorming
De belangrijkste aanleiding voor deze nieuwe bestuursindeling was
de terugloop van het ledenaantal van de kerkenraad. ‘Die bestond
vrijwel alleen uit ouderen’, vertelt De Jong. ‘Mensen uit andere leeftijdsgroepen hebben vaak geen tijd om elke maand naar de kerkenraadsvergadering te komen. Nu we de vergaderfrequentie stevig
hebben verlaagd, is er een opkomst van veertig tot vijftig leden, wat
een brede besluitvormingsbasis geeft. Bovendien neemt een deel
van de nieuwe ambtsdragers de verantwoordelijkheid voor een rol
in de erediensten of voor andere taken op zich. Daardoor hoeven
we geen vacatures meer in te vullen.’
Er zijn verschillende werkgroepen actief binnen de Hofstadkerk:
pastoraat, diaconaat, erediensten en kerkmuziek, en jeugd en gezin.
De 30-jarige Kirsten Ongena is koster én jeugdwerker. ‘Ik vind het
goed dat we als vrijwilligers op deze manier bij de besluitvorming
worden betrokken’, vertelt ze, terwijl ze de koffiekopjes voor de vergadering klaarzet. ‘Er wordt niet meer over de hoofden heen besloten. Vroeger las ik de informatie vanuit de kerkenraad pas achteraf
in het kerkblad, nu pik ik gelijk allerlei punten mee en kan ik ook
direct reageren. Bovendien leer ik gemeenteleden nu op een andere
manier kennen.’
Bezinning
De grote kerkenraad komt maximaal vier keer per jaar bijeen. Tijdens die vergaderingen worden de grotere beleidsterreinen, zoals
financiën, beheer, eredienst en pastoraat besproken. Vandaag staan
vorming en toerusting op de agenda. Dominee De Jong geeft er

eerst een korte uitleg over en vertelt welke kernactiviteiten daar in
de Hofkerk bij horen, zoals versterking van Bijbelkennis en het organiseren van ontmoetingen rond leven en geloof. Dit krijgt vorm in
een basiscursus geloven, voor ouderen georganiseerde gesprekken
rond de Bijbel en een ontmoetingsgroep voor rouwverwerking.
Voordat de kerkenraad zich over deze onderwerpen gaat buigen, is
er eerst een moment van bezinning. In groepjes wordt gediscussieerd over een tekst uit Matteüs 26, met een ets van Rembrandt over
de in slaap gevallen discipelen in de hof van Getsemane op het projectiescherm.
Na dit ijsbrekende en vormende bezinningsmoment concentreert de
bespreking zich op de vraag waar de prioriteit bij vorming en toerusting moet liggen. Bij kennisvergroting, gemeenteopbouw,
geloofsontwikkeling of gewoon bij ontmoeting? ‘Dat laatste natuurlijk’, zegt een dame gedecideerd. ‘De kennis is minder belangrijk.
Tijdens alle door de kerk georganiseerde bijeenkomsten praat je
met elkaar, of doe je samen een activiteit. Het gaat om de ontmoeting.’ Daar is iedereen aan tafel het mee eens. Als dominee De Jong
even later met een microfoon door de zaal loopt, blijkt de hele kerkenraad zich bij dit basisbeginsel aan te sluiten.
Minder werk
Tijdens het laatste deel van de vergadering komen de vooraf rondgemailde kwartaalrapportages van de verschillende werkgroepen
aan bod. In rap tempo vraagt voorzitter Cees van der Sluijs per rapportage of er nog vragen of opmerkingen zijn. Dat blijkt nauwelijks
het geval, waardoor de punten razendsnel passeren. Alleen een
mogelijke zaalverbouwing krijgt wat langer aandacht. Ter afsluiting
van de vergadering speelt hij zelf op de piano alle vijf coupletten van
lied 556. Iedereen zingt mee.
‘Ik vind het heel fijn om als vrijwilliger nu ook bij kerkzaken betrokken te worden. Iedereen kan hier zijn zegje doen. Ook mijn inbreng
telt en wordt meegenomen in de besluitvorming’, zegt de 76-jarige
Roelie Nielander na afloop. Ze is coördinator van de maaltijdgroepen en inloopochtenden. ‘Ook de verdieping vind ik mooi. Het is
goed om samen na te denken over een Bijbelverhaal en over de
kern van onze gemeente.’
Bron: Woord&Weg mei 2018

Financiën en
adressen
Redactie
Wijnand Rietman
Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com
Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad
bij het

Kerkelijk Bureau
W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl
Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,
betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van
20 stuks à € 0,50 = € 10 (rose), à 0,75 = € 15 (wit) en
à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste
bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen.
Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal
Portaal van de Protestantse Gemeente Ede (www.skgcollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.
Diaconie
Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede

