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‘Witte Graven’ 
In dit hoofdartikel treft u de preek waarmee de Edese predikante 
Jacqueline Dam genomineerd werd voor de preekprijs 2019. De 
uitdaging was dit keer: schrijf een te preek bij een moeilijke tekst. 
Mattheus 23: 27-33 was één van de teksten die hierbij gekozen 
kon worden. Jacqueline Dam kreeg hiervoor de tweede prijs. De 
jury gaf haar slechts één punt minder dan de winnaar Piet van 
Veldhuizen. Zijn preek kunt u terug lezen op de website van Libe-
raal Christendom. 

Stelletje opgepoetste lijkkisten!…, je zult er maar voor uitgemaakt 
worden.
Okay, we zijn tegenwoordig wel wat gewend na de k’ Marokkanen, 
blanda’s, negers of christenhonden. ‘Achterlijke… dit of dat’ .... 
Het woord homo wordt ook te pas, maar vaker te onpas gebruikt. 
Zo kunnen we nog wel even door.
Straattaal en niet alleen daar.. Soms hebben we het nog over ‘ver-
ruwing’, vaker reageren we er niet eens meer op. Het hoort erbij. 
Een beetje eelt op je ziel, eelt op je oren. Moet kunnen… Vrijheid 
van meningsuiting…

En wat blijkt…of lijkt..: Jezus deed het ook al. Gewoon hoppa, vol 
ertegenaan, met krasse termen. Niet bepaald diplomatiek in de 
bewoording.
Witgepleisterde graven zijn jullie.
Jezus kan dus schelden en flink ook. 

In de traditie is Jezus maar al te vaak afgebeeld als een zoete 
lieve Gerrit. 
De 19e-eeuwse RK beeldjes of de 20e-eeuwse Protestantse zon-
dagsschoolplaten beelden hem lievig af. Blank en ingetogen, in 
ieder geval zonder eelt op de handen of zon op de huid. 
In het evangelie zelf komt hij toch echt iets menselijker over. Ver-
moeid, angstig, boos, teleurgesteld. Een mens met emoties en 
hier als mens met het hart op de tong en recht voor z’n raap. 
Stelletje huichelaars, zegt hij in klare taal.
Moet alles maar gezegd kunnen worden, zoals tegenwoordig 
vaak beweerd wordt?
Kun je met een beroep op deze tekst in de bijbel scheldend en 
beledigend door het leven? … “Immers Jezus deed het ook...? “
Of geldt hier het “quod licet Jovi non licet bovi? 
Wat Jupiter mag, mogen de runderen nog niet, zei mijn leraar 
Latijn vroeger.
Vrij vertaald: wat Jezus mag, mogen wij “gewone mensen” nog 
niet.

Wat is hier aan de hand?
Twee opvallende dingen, die ik graag met u deel:
1. Jezus is oprecht verontwaardigd.
Hij noemt misstanden, die we allemaal ook herkennen als mis-
standen.
Er is dus een oprechte reden en niet zoiets als haat of ‘hekel aan’.
Jezus valt er n.l. over dat de heren theologen mooie woorden 
spreken, maar het blijkt niet in hun dagelijks leven.
Hun geloof blijkt niet uit daden van gerechtigheid, zorgzaamheid 
en trouw. 
En daar draait de hele wet van Mozes om!
Er zijn heel veel voorschriften waaraan ze zich houden. Vrome 
vormen, maar het blijken lege hulzen.
Het tweede wat opvalt en wat ik graag met u deel:

Het gaat hier om kritiek van binnen uit.
Jezus is niet hatelijk naar een andere groep, die hij zwart (in dit 
geval juist ‘wit’ maakt), nee hij gaat met ‘collega religieuze leiders 
in debat.
Jezus blijkt niet van de school van de mooie woorden of prachtige 
vormen te zijn. 
Een prachtige graftombe (in die dagen een gewit graf), blijft een 
dooie boel.
Het gaat Jezus om het leven. Een goed leven voor allen en om 
onze inzet daarvoor.
Een Rotterdams clublied zou Jezus’ motto kunnen zijn. (sorry, Mo-
kum), 
Geen woorden maar daden.
Waar het voor Jezus om draait, hij ziet het niet terug in synagoge 
of tempel, zeg maar: in de kerk van zijn dagen.
Mocht het op verjaardagfeestjes eens over de kerk gaan. (als ze 
mijn beroep horen, gebeurt dat me nog wel eens…) dan krijg ik 
altijd dìt thema op een of andere manier terug: het verschil tussen 
de zondagen en de maandagen van kerkmensen. 

Bedroefd denk ik dan: waarom zie je nou ook niet al dat vrijwilli-
gerswerk dat er door de week door kerkmensen gebeurt. Statis-
tisch vormen zij de grootste groep vrijwilligers. 
Maar toch, ik moet ze ook gelijk geven: geen rook zonder vuur. Er 
is veel misgegaan en er kan nog steeds veel mis gaan. We weten 
allemaal van de schandalen en we herkennen de regel uit dat 
liedje over Malle Babbe: over de kerkmensen die “Zuinig een cent 
in het zakje doen.., zo koop je je ziel weer terug en je fatsoen, .. 
Hier zit volgens mij de boodschap voor wie vandaag deze tekst ter 
harte wil nemen, n.l. dat het wèl rijmt: jouw binnen- en buitenkant. 
Jouw zondag en maandag.
Daar past het nìet bij om anderen te beledigen of te kleineren.
Daar past wel bij om kritisch naar jezelf te kijken en aan de eigen 
groep en te zeggen waarop het staat: 
“practice what you (we) preach!”

SCHRIFTLEZEN

Na overleg in de algemene kerkenraad is besloten om te stoppen 
met deze rubriek. In de praktijk bleek dat er verschillende lees-
roosters in gebruik zijn. Dan is het niet zo zinvol om er één rooster 
uit te lichten.
Wie toch graag een leesrooster wil gebruiken, kan terecht op de 
website van de Raad van Kerken,
https://www.raadvankerken.nl/fman/6443.pdf

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 29 september 2019  
Moldavië; Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen. 
Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan ge-
beurt er ineens heel veel in je leven. Zekerheden vallen weg, toe-
komstplannen worden ruw verstoord en allerlei emoties komen 
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Bijbelrooster
September
zo 29 1 Samuel 21:2-10 Gewijde sfeer?

ma 30 1 Samuel 21:11-22:5 Gek genoeg

Oktober
di 1 1 Samuel 22:6-23 Moordpartij
wo 2 1 Samuel 23:1-13 Bevrijding en verraad
do 3 1 Samuel 23:14-28 Achtervolging
vr 4 1 Samuel 24:1-8a Respect
za 5 1 Samuel 24:8b-23 (Zonder) kleerscheuren

zo 6 1 Samuel 25:1-19 Belediging

ma 7 1 Samuel 25:20-35 Wijs en dwaas

di 8 1 Samuel 25:36-44 Hartaanval
wo 9 1 Samuel 26:1-12 De geschiedenis herhaalt zich
do 10 1 Samuel 26:13-25 Confrontatie
vr 11 1 Samuel 27:1-28:2 Dubbelrol
za 12 1 Samuel 28:3-14  Geestelijke strijd

zo 13 1 Samuel 28:15-25 Verlamd van schrik

ma 14 1 Samuel 29:1-11 Hoog spel
di 15 1 Samuel 30:1-15 Moord en brand
wo 16 1 Samuel 30:16-31 Eerlijk delen
do 17 1 Samuel 31:1-13 Vallen in je eigen zwaard
vr 18 Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen
za 19 Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar

op. Ook is er zorg nodig. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel 
en spiritueel. In Moldavië is er vaak geen zorg voor handen. 
Home Care geeft thuiszorg aan ongeneeslijk zieke mensen en 
biedt ondersteuning mantelzorgers. Zorgen voor medische hulp-
middelen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan 
van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van pa-
tiënten met een chronische ziekte en hulp aan hun familie, vrien-
den of vrijwilligers. 
Dankzij de financiële ondersteuning kan Home Care ieder jaar 
200 mensen met ongeneeslijke ziekten hoogwaardige palliatieve 
zorg geven. Ook worden 210 zorgverleners, mantelzorgers, maat-
schappelijk werkers en vrijwilliger getraind in het verlenen van 
verantwoorde zorg. 
Door de jarenlange ervaring is er bij de medewerkers van Home 
Care veel kennis aanwezig. Deze kennis wordt ruimschoots ge-
deeld met andere organisaties in Moldavië. Daarmee is Home 
Care ook een kenniscentrum en is hun bereik veel groter dan al-
leen de mensen die zij rechtstreeks bereiken. 
U kunt dit werk steunen via Kerk in Actie door uw bijdrage over te 
maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
te Utrecht, o.v.v. het projectnummer W 012536. 
Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, Noord en 
de Open Hof gecollecteerd. 

 

 
De volgende activiteiten vinden binnenkort 
plaats. Wanneer u ook nog wilt deelnemen, 
meldt u dan aan via de website. 
U bent van harte uitgenodigd! 

www.bespreekhetsamen-ede.nl

 

 
Op zaterdag 28 september 19:00 uur in de 
Beatrixkerk door het BHS projectkoor en orkest 
o.l.v. Myra van der Jagt en Arjen Threels. Bach-
cantate BWV138 
We voeren dit jaar de advents cantate “Warum 
betrübst du dich, mein Herz?” BWV 138 van Bach 

in een vesper uit. Van harte welkom (hiervoor is aanmelding niet 
nodig)

Op donderdag 26 september 2019 om 14:00 uur in de St. Anto-
niuskerk - Franciscuszaal door ds. Caroline Oosterveen en pastor 
Hans Lucassen: Gebruik kleur & symbolen in de Liturgie
De geschiedenis van de christelijke liturgie is veelkleurig en veel-
vormig en getuigt van een grote creativiteit. Maar elk symbool, 

elke rite blijkt in elke tijd opnieuw onderhevig aan tal van veran-
deringen.

Op maandag 30 september 2019 om 19:30 uur in de Beatrixkerk 
door Piet Poot en Janet Mol: 
Zangen van Zoeken en Zien
Een avond ontspannen zingen met Piet Poot aan de vleugel. Dit 
keer zingen we uit de oecumenische liedbundel Zangen van Zoe-
ken en Zien een aantal liederen van Huub Oosterhuis. Janet Mol 
(sopraan) zal enkele solopartijen vertolken.

Op donderdag 3 oktober 2019 om 20:00 uur in het Kerkelijk Cen-
trum Emmaus door drs. Gerko Tempelman Ongeneeslijk religi-
eus
Er is geen ontkomen meer aan: religie is terug in het publieke 
domein. Islamieten, nieuwe christenen en een wildgroei aan oos-
terse en Germaanse spiritualiteit – de Groene Amsterdammer 
noemt het ‘de verrassende comeback. Hoe is dat gebeurd?

 

Op zondag 6 oktober 2019 om 14:00 uur 
in de Turkse Moskee met Imam Zühdü El-
veren & ds. Jan-Peter Prenger: Interreli-
geuze ontmoeting
We luisteren naar de interpretatie van het 
Abraham verhaal zoals het is doorverteld 

in Christelijke en Islamitische traditie. Na afloop is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten.

 

 
Op dinsdag 8 oktober 2019 om 20:00 uur in 
de Beatrixkerk door Willem de Vos: 
De kracht van korte verhalen
Een tweede avond over de kracht van ver-
halen van alle tijden, uit alle windstreken of 
taalgebieden. Omdat verhalen de taal van 

het hart spreken. Omdat ze ons brein op vele fronten in beweging 
zetten en in ons geheugen blijven hangen.

Op woensdag 9 en 16 oktober 2019 om 20:00 uur in de Taborkerk 
zijzaal door ds. Gerben H. Westra:
De Bijbel in het midden
Is de titel van een brochure die de Dienstenorganisatie van de 
PKN beschikbaar stelt – in een ‘opkomende vrijetijds- en gevoels-
cultuur’ raakt de Bijbel buiten beeld. Als heilige tekst en als inspi-
ratiebron, schrijft Maarten Wisse.

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
14  11 oktober  20 en 27 oktober, 3 november
15  1 november 10, 17 en 24 november

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.
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Op vrijdag 11 oktober 2019 om 19:30 uur in 
Cultura door ds. Caroline Oosterveen 
Fascinerende films...
Babette’s Feast
in het kader van Film Food Festival Ede 2019, 
deze keer in samenwerking met Cultura, kijken 
we samen een film waarin voedsel een ver-
rassend bepalende rol speelt in de levens van 
mensen.

Op zaterdag 12 oktober 2019 vanaf 12:00 uur: Bezoek aan de 
Hindoe tempel in Wijchen
We gaan op bezoek bij de Hindoetempel Shree Raam Mandir in 
Wijchen. Wilt u wat meer weten over het Hindoeisme en bent u 
benieuwd hoe een Hindoeistische tempel eruit ziet? Meld u dan 
aan! 

Graag tot ziens! 
Het Bespreek het Samen team

 

 
Begroting 2020
Jaarlijks stelt de Algemene Kerkenraad 
de begroting voor het komende jaar vast.
De begroting wordt voorbereid door het 
College van Kerkrentmeesters. Het lijkt 
ons goed om u als gemeentelid nu alvast 
kennis te laten nemen van het voorstel 
van ons college.
De verwachting is, dat de begroting 2020 

zal sluiten met een tekort van € 104.000, -. Dat is € 23.000, - meer 
dan vorig jaar. Hoe kan dat, zult u zich afvragen. De Actie Kerkba-
lans heeft begin dit jaar toch een heel mooi resultaat opgeleverd. 
Dat is ook zo. Maar ondanks dat stijgt het tekort toch nog. De 
belangrijkste oorzaken:
- Stijging van de predikantskosten vanwege 
 verhoging van de traktementen €   14.000,-
- Stijging van de exploitatiekosten van 
 onze gebouwen    €   17.000,-
- Stijging overige kosten    €    4.000,-
- Minder inkomsten omdat het rente 
 egalisatie fonds leeg is   €  20.000,-
 --------------
 €  55.000,-
- We ramen voor 2020 meer opbrengst 
 uit Actie Kerkbalans 2020  €  32.000,-
         
 --------------
Toename van het tekort:    € 23.000,-

De verwachting is, dat de tekorten de komende jaren zullen stij-
gen. De Algemene Kerkenraad is zich bewust van de noodzaak 
om maatregelen te nemen om onze kerk financieel gezond te 
houden.
Volgens plan zijn er twee activiteiten:
- Verhoging van de financiële bijdragen van onze leden
- Geld genereren uit ons onroerend goed.
Voor de eerste actie hebben we u nodig. Wij hopen en verwach-
ten in de jaren 2020 – 2028 een stijging te kunnen realiseren van 
de opbrengst van de Actie Kerkbalans van € 100.000,-. Dankzij 

Kerkdiensten
ZONDAG 29 SEPTEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. A. Pilkes-van Delft, Rhenen
19.00 uur ds. L. van der Laan, 
  Zomerzangdienst

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. J. Meijer  

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur mevr. L. van Laar. 

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur dr. C.F.G.E. Hallewas 

Hartenberg:
10.00 uur ds. P. ‘t Hoen 
14.30 uur Jan van Riessen sr. 
   zangviering 

De Gelderhorst:
10.30 uur dhr. H.W. Reijn - met tolk .

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. J.E. Akihary 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 28 september
19.30 uur nog niet bekend.

ZONDAG 6 OKTOBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur ds. T. Werner

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong 

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. Y. Voorhaar

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. ds. A. Gilles  

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  ds. J.P. Prenger,
  Maaltijd van de Heer

Harskamp:
10.00 uur ds. E.S.A.van Buuren, Rheden 

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. A.J. van Zanden 

Hartenberg:
10.00 uur  ds. van Rouendal 
14.30 uur Wynette Schouten
   zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur  ds. A. Dingemanse  

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. R. van Laar 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 5 oktober
19.30 uur  ds. A. Romein

ZONDAG 13 OKTOBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. C. Oosterveen 

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. G.H. Westra,
  Heilig Avondmaal

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  ds. A. Gilles,
  Maaltijd van de Heer 

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur  ds. A. Pilkes-van Delft,
  Rhenen 

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. A.J. van Zanden 

Hartenberg:
10.00 uur  ds. Blok 
14.30 uur  Jan van Riessen jr. 
  vertelviering 

De Gelderhorst:
10.30 uur  ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. J.E. Akihary 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 12 oktober
19.30 uur  ds. Zwanenburg 
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u hebben we bij de Actie Kerkbalans begin dit jaar daarvan al 
€ 40.000,- gerealiseerd. De komende jaren zal verdere verhoging 
tot € 100.000,- nodig zijn.
Voor de tweede actie gaat een nog op te richten ‘Commissie Toe-
komst’ aan het werk. Veel voorwerk is daarvoor al verricht. De 
Commissie zal de Algemene Kerkenraad o.a. advies geven over 
de toekomst van onze kerkgebouwen, pastorieën, wijken etc.
Al met al spannende tijden. Niet alleen voor de Algemene Ker-
kenraad en het College van Kerkrentmeesters, maar ook voor alle 
gemeenteleden, omdat iedereen hiermee te maken zal krijgen.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang van onze acties.

Met groet,
College van Kerkrentmeesters

 

 
Ga je mee naar Taizé! Jongeren-
reis in herfstvakantie 2019
Wat is Taizé? Taizé is de naam 
van een klein Frans dorpje, waar 
sinds de tweede wereldoorlog een 
christelijke kloostergemeenschap 

van nu in inmiddels 100 broeders woont. Zij komen uit zo’n 25 
verschillende landen en zijn afkomstig uit allerlei verschillende 
christelijke stromingen. De gasten zijn voor 90 % jongeren en blij-
ven meestal een week in Taizé. Het is moeilijk te omschrijven wat 
Taizé verder precies is, maar mensen die er een week geweest 
zijn, vinden het bijna altijd een belangrijke ervaring in hun leven. 
Wat doe je in Taizé? Je ontmoet veel jongeren uit verschillende 
landen. Je maakt dagelijks 3 gebeden van de broeders mee (die 
duren ongeveer een half uur en zijn niet te vergelijken met een 
Nederlandse kerkdienst; muziek en een moment van stilte zijn de 
belangrijkste elementen.) Een van de broeders geeft ’s ochtends 
na het ontbijt een korte inleiding over een bijbeltekst en in groe-
pen kun je vervolgens praten/discussiëren over wat jou beweegt 
(of over allerlei andere dingen waar je het met mensen uit ande-
re landen over zou willen hebben). ‘s Middags help je mee met 
een kleine praktische taak: koken, afwassen, mensen ontvangen, 
schoonmaken, etc. Na het avond gebed is er vrije tijd en kun je 
wat drinken, kletsen en/of feesten in het café, waar het altijd heel 
gezellig is. 
Wie komen er in Taizé? De jongeren, die in Taizé komen, zijn heel 
verschillend: sommigen zijn helemaal niet gelovig, de meeste zijn 
‘zoekers’ en weten het allemaal zo net nog niet en sommigen zijn 
diep gelovig en op zoek naar verdieping of naar contact met an-
dere gelovigen. 
- Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar.
- Het is de bedoeling dat we vertrekken op zondag 20 oktober en 
de terugkomst is zondag 27 oktober 2019. 
- De kosten zijn rond de € 200 (inclusief vervoer met bus vanaf 
Utrecht naar Taizé, maaltijden en verblijfskosten inbegrepen, af-
hankelijk van het aantal deelnemers).
Een week in Taizé betekent: - jongeren uit heel Europa leren ken-
nen; - ontdekken wie God is en wat Hij voor je betekent; - even 
een stapje terug uit je drukke leven; - 3x per dag naar de kerk (en 
ja, na een week wil je niet meer anders); Het is lastig om duidelijk 
te maken wat Taizé precies is. Je komt er nog het snelst achter, 
door dit filmpje te bekijken. https://vimeo.com/53988156
Heb je interesse bel of mail even! els.moller@live.nl / 06-36078331
Contactpersoon: Mariëlle Jellema, Bespreek het Samen
Website: www.taize.fr of http://www.taize.fr/nl_article4792.html

Vredesweek 2019 in Ede

 

 
‘Kind onder Vuur’
Met leerlingen uit groepen 7 en 8 van 
lokale basisscholen heb ik actief meege-
daan aan de tentoonstelling ‘Kind onder 
Vuur’ op de locatie van ‘het Streek’ aan 
de Zandlaan in Ede-Zuid. Deze tentoon-
stelling is van het Rode Kruis en Huma-
nity House en was hier in de week vooraf 
aan en tijdens de vredesweek van 21 t/m 
29 september. De vrijwilligers van onze 
lokale Rode Kruis afdeling hebben 10 
dagen lang jongeren bij de activiteiten 
begeleid van de verhalen van vier kinde-

ren onder vuur. Farah uit een vluchtelingenkamp in het Palestijnse 

gebied Gaza; Angie in Colombia die een been mist vanwege een 
ontplofte mijn; Vian die gevlucht is uit Allepo in Syrië en nu woont 
in Sofia de hoofdstad van Bulgarije en Otim die als kind soldaat is 
ontsnapt in Oeganda. Levensechte verhalen met actuele beelden 
om stil van te worden.
Elk kind kreeg een activiteitenboek en las daarin dat er wereld-
wijd 30.000.000 Kinderen onder Vuur zijn. Dit is de helft van alle 
vluchtelingen. Over het Rode Kruis leerden wij dat het als neutrale 
organisatie staat voor de humanitaire verdragen van Genève. Mi-
litairen vechten niet tegen burgers en het Rode Kruis weet van de 
verschrikkingen van oorlogen, rampen en van ontplofte landmij-
nen. Zij staat ook achter de oproep ‘Mijnen de wereld uit’.
De jongens en meisjes raakten heel even betrokken bij de vier 
leeftijdgenoten op onder vuur. Als begeleiders en vrijwilligers 
deelden wij de ervaringen van de jonge leerlingen uit onze multi-
culturele Edese samenleving. Wij leerden dat het Rode Kruis me-
dische noodhulp biedt aan kinderen onder vuur, voor eten zorgt, 
onderwijs regelt, noodpakketten uitdeelt en wereldwijd ouders op-
spoort en in contact brengt met hun zoekgeraakte kinderen. 

50-jarig jubileum Raad van Kerken Ede
Wanneer u dit leest zit de Vredesweek 2019 er bijna op en mag 
ik zondag 29 september voorgaan in ‘de Hartenberg’. Het 50-jarig 
jubileum van de Raad van Kerken in Ede heeft plaatsgevonden op 
zaterdagmiddag 28 september in het
Kerkgebouw ‘Emmaüs’. Het thema ‘Grenzeloos verbonden’ was 
afgeleid van die van de vredesweek ‘Vrede verbindt over grenzen’. 
Als gastspreker was wijsgerig theoloog Erik Borgman aanwezig 
en hebben wij begrepen dat de wereldlijke realiteit ons gezamen-
lijk kerkelijk geloof vrijelijk, zonder grenzen of muren, aanspreekt, 
uitdaagt en oproept tot actie. Deze wereldlijke werkelijkheid mengt 
zich vrijelijke onder, over en in de vele kerkelijke gemeentes in 
Ede. Voorwaarde is wel, dat wij voor het wereldlijke toegankelijk 
zijn. De onderlinge en vrije kerkelijke toegangen deed mij terug 
denken aan hoe ver wij in de afgelopen halve eeuw tot en met 
elkaar gekomen zijn en hoe wij gezamenlijk onderweg zijn met 
het onthullen van het Koninkrijk van God. Met minder leer en meer 
spiritualiteit; meer wereldlijke gebeurtenissen en minder liturgie 
en minder apart en meer samen. 

Grenzeloos verbonden
Gods genade komt tot ons door de Heilige Geest die overal waait 
en mensen beweegt voorbij aan welk geloof of levensbeschou-
wing zij belijden. Gods Geest beweegt mensen en wij ontmoeten 
hen zoals Jezus Christus mensen dagelijks en onderweg ont-
moette. Ik beschouw het bewegen van Gods Geest onder mensen 
van buiten naar binnen. Van buiten komt het bij mij binnen en raakt 
mij en daagt mij uit. 
Het zingen, bidden en overdenken tijdens de viering van het ju-
bileum kenden geen belemmeringen, grenzen of muren richting 
de hemel. Het samen bidden van het oecumenisch ‘Onze Vader’ 
was, is en blijft boven alles de grenzeloze verbinding onderling. 
Zo dicht bij God en bij elkaar met de wereldlijke mensen om ons 
heen zoals de vier kinderen van de tentoonstelling ‘Kind onder 
Vuur’.

Jezus ons ‘Kind onder vuur’
In de vredesweek 2019 heb ik de grenzeloze ontmoetingen van 
kinderen uit Ede met de vier ‘Kinderen onder Vuur’ mogen meebe-
leven dankzij ons Rode Kruis. Jezus is ook een ‘Kind onder Vuur’ 
geweest toen hij met Jozef en Maria vluchtte naar veilig Egypte 
om zo te ontsnappen aan de moord van de jongentjes in Beth-
lehem door wrede koning Herodes. 

Bombardement Ede-Zuid op 17 september 75 jaar geleden

 

 
Op dinsdag 17 sep-
tember vertelde Petra 
Ossenkoppele, één 
van de vrijwilligsters, de 
kinderen over de bom-
men die zijn gevallen 
in Ede-Zuid tijdens de 
oorlog en vooraf aan de 
luchtlandingen op de 
Ginkelse heide 75 jaar 
geleden. ’s Middags 
legde Petra bloemen bij 
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het monument aan de Parkweg en vertelde zij mij over haar moe-
der Tientje Boorsma die met haar zus Riek toen uit de kerk kwam 
in hun verwoeste buurt met nog eens 200 gewonden. De verhalen 
van de kinderen onder vuur waren de aanleiding voor haar om 
over haar kindertijd na de oorlog te vertellen. Het zijn wereldlijke 
gebeurtenissen die zich opdringen en zich grenzeloos met elkaar 
vermengen. God zij dank dat wij leven in Vrijheid, Vrede, Verbon-
denheid, Vriendschap en Verantwoordelijkheid om niet de Verza-
ken. ‘Vrede verbindt over grenzen’.

Ds. Peter ’t Hoen
PKN Krijgsmacht predikant b.d. in Ede

Klinkenberg 
De bijbelkring is op dinsdag 10 september weer gestart in de Roe-
kel buurtkamer Populier. 
Met de bewoners van gebouw ‘de Sysselt’ hebben wij gesproken 
over ‘Het gebed’ n.a.v. Mattheus 6: 9-13. Ik had meerdere verta-
lingen van dit bijbelgedeelte meegenomen en de bewoners la-
ten kiezen welke vertaling hen het meeste aansprak. Dit bleek de 
NBG 51 te zijn. 
Maar ook de BGT vond men makkelijke te begrijpen, omdat het 
onze hedendaagse taal is. 
In het eerste deel van het Onze Vader geven wij God de eer en in 
het tweede deel vragen wij datgene wat nodig is om in het Konink-
rijk van God in te gaan. 
Het was verrassend te horen in welke vorm iedereen individueel 
bidt. 
Er waren ook twee nieuwe bewoners van het gebouw de Ginkel 
aanwezig. 
Woensdag 18 september heb ik mijn jaarverslag aangeboden aan 
de voorzitter van de cliëntenraad. 
De volgende bijbelkring zal zijn op 24 september en daarna weer 
op 8 oktober. 
Op 4 oktober is het wereld dierendag en gaan we met elkaar in 
gesprek over Franciscus en Hubertus. Wat hebben bieden ge-
meen met dieren? 
Ik wens u allen Gods nabijheid toe. 

Een hartelijke groet van, 
Marie-José Eberson

INTERRELIGIEUZE VIERING in de TURKSE GROTE MOSKEE

  
Op zondag 6 oktober 
2019 vindt er een interre-
ligieuze viering plaats in 
de Turkse Grote Moskee, 
Verlengde Blokkenweg 
12. De werkgroep Pluri-

forme Samenleving van de Raad van Kerken Ede en leden van de 
Turkse Grote Moskee organiseren deze bijeenkomst samen. 
Deze viering is een unieke gebeurtenis – niet alleen in Ede, maar 
ook in Nederland.
De viering begint om 14.00 uur. De voorgangers in deze viering 
zijn ds. Jan-Peter Prenger van Kerkelijk Centrum Emmaüs en 
imam Zühdü Elveren van de Turkse Grote Moskee. 
Het thema van de viering is: het verhaal van Abraham/Ibrahim.
Zowel de predikant als de imam lezen dit verhaal uit de geschrif-
ten (bijbel en koran) en geven hier dan vervolgens een uitleg over. 
Beide voorgangers spreken gebeden uit. Jan Willem Donkers ver-
zorgt een muzikaal intermezzo.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten onder het genot van Turkse thee of koffie.
Wij hopen van harte, dat we u bij deze bijzondere viering mogen 
verwelkomen.

Namens de werkgroep Pluriforme Samenleving en de leden van 
de Turkse Grote Moskee,

Voor eventuele vragen: wimenerna@hulstein.eu

  
Wij zoeken VRIJWILLIGERS ten behoeve 
van de KERKDIENSTEN
In het ziekenhuis is iedere week een team van 
vrijwilligers actief om de kerkdiensten mogelijk 
te maken. We zijn op zoek naar “vragers”, die 
patiënten uitnodigen om de kerkdienst bij te 

wonen. Op zondagochtend is er een team van beddenrijders en 
kosters die alle praktische zaken rond de kerkdiensten regelen. 
Wij zoeken nog beddenrijders. 
Eén keer per maand bent u als vrijwilliger actief voor de dienst 
geestelijke verzorging. 
Hebt u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met Lyska 
van der Elst (afdelingsondersteuner Geestelijke Verzorging). U 
kunt mailen naar elstl@zgv.nl of bellen; 0318 - 433875 van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 uur tot ± 14.00 uur. 

Uitnodiging zangmiddag
Op woensdag 16 oktober verzorgt het koor Fiducia in samenwer-
king met de activiteitengroep ouderen van de Beatrixkerk een 
zangmiddag voor en met ouderen in het kader van Ede doet. 
Hiertoe is een mooi programma samengesteld waaraan ook 
het tiener- en kinderkoor Jedaja zal meewerken. Het belooft een 
prachtige middag te worden in de Beatrixkerk. Vanaf 14.30 uur 
bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee en om 15.00 
uur begint het middag programma. De toegang is gratis en aan 
het einde zal er bij de uitgang een collecte worden gehouden ter 
bestrijding van de te maken kosten. Samen luisteren naar en zin-
gen met het prachtige koor Fiducia en het tiener- en kinderkoor 
Jedaja, dat beloofd wat. Welkom en graag tot horens en ziens op 
woensdag 16 oktober in de Beatrixkerk. Meer informatie is te ver-
krijgen bij het secretariaat van Fiducia, tel. 0318 - 620705 of 0318 
846661. Ook op de website van het koor is uitgebreide informatie 
terug te vinden. www.fiducia-ede.nl/activiteiten 
De activiteitenwerkgroep ouderen van de Beatrixkerk is bij het 
geheel betrokken en kan ook meer informatie verstrekken even-
als bij de overige kerken (ouderencommissies of scriba’s) en de 
activiteitenbegeleiders van de zorginstellingen. Ook de ouderen 
die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, b.v. vanwege het 
gebruik van een rolstoel, kunnen dit aangeven door dit op een van 
de beide bovenvermelde telefoonnummers aan te geven. Er zal 
een rolstoelbus worden ingezet om rolstoelers ook de gelegen-
heid te geven deze middag bij te kunnen wonen. 

Evert Hoogendoorn,
Coen van Klinken 

Educatieve avond Ein Deutsches Requiem van Johannes 
Brahms
Vooruitlopend op het concert van COV Excelsior uit Ede nodi-
gen wij u uit voor het bijwonen van een educatieve avond die op 
donderdag 17 oktober a.s. zal worden gehouden in de Evange-
lisch Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 in Ede. Deze avond is in sa-
menwerking met Bespreek het Samen. Tijdens deze presentatie 
zingt het koor geleid door dirigent Gerben Budding en met me-
dewerking van Dick en Elly Meijer op piano enkele delen uit Ein 
Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Gerben Budding zal 
een toelichting geven op de uit te voeren delen, de componist en 
de relatie tussen de tekst en de muziek. Een educatieve avond 
is geen compleet concert. Het is slechts een voorproefje op het 
concert van 15 november in de Beatrixkerk. De avond is zonder 
pauze en na afloop wordt u uitgenodigd om nog even na te pra-
ten onder het genot een kopje koffie of een ander drankje in het 
gemeentecentrum om de hoek van de kerk. Aanvangstijd 20.00 
uur. Vanaf 19.30 uur is de deur open. De toegang is gratis en er is 
een collecte bij de uitgang ter dekking van de kosten. U bent van 
harte welkom. 

Meezingproject Bachcantate 
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar in de herfst een cantatedienst 
in de Lutherse kerk, Beukenlaan 12 in Ede worden gehouden. 
De morgendienst op 17 november, de voorlaatste zondag van het 
kerkelijk jaar, staat dan in het teken van de Bachcantate ‘Wachet! 
betet! betet! wachet! (BWV 70). 
Enthousiaste zangers worden opgeroepen om met de Lutherse 
Cantorij één koor te vormen om de verschillende koordelen van 
deze imposante cantate in te studeren. 
Deze elfdelige cantate, opgesplitst in twee delen, werd voor het 
eerst op 21 november 1723 in Leipzig uitgevoerd tijdens Bachs 
eerste ambtsjaar aldaar. 
Het werk knoopt aan bij de evangelietekst Mattheüs 25: 31-46 
waarin de komst van Christus in verband wordt gebracht met zijn 
wederkomst als rechter aan het einde der tijden. 
De koorrepetities vinden plaats in de Lutherse kerk op de zater-
dagen 26 oktober, 2 en 9 november van 09.00 tot 10.30 uur. De 
generale repetitie (met orkest) wordt gehouden op zaterdag 16 
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november van 11.45 tot 12.45 uur. Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Dick Troost. 
Zangers kunnen zich vóór 19 oktober per mail aanmelden bij An-
nelies Smit: smit.stein.callenfels@upcmail.nl graag met vermel-
ding van de stemsoort. 
Dit Bachproject is tevens opgenomen in het toerustingsprogram-
ma Bespreek het Samen. 
Wij hopen veel zangeressen en zangers te mogen begroeten! 

Commissie Bachcantate

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
 

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

KOFFIE PLUS – ‘KOFFIE +’, 29 SEPTEMBER 
Na de dienst van 29 september is er weer een ‘koffie +’. Tijd en 
gelegenheid weer eens wat bij te praten over wat er zoal op het 
Edese (en taboriaanse) kerkelijk erf speelt. 
Verder zal mevrouw Ria Buitenhuis, die het ouderen-bezoekwerk 
coördineert, ons over haar werk vertellen. Werk dat in een ver-
grijzende gemeente alleen maar aan belang wint! 
Met deze bijeenkomst markeren we óók het begin van een 
nieuw seizoen, vandaar dat er gezorgd wordt voor iets lekkers bij 
de koffie – een extra aangezette ‘plus’ dus. Wees welkom. 

SENIORENKRING 
Deze kring komt, als eerder gemeld, voor het eerst weer bij 
elkaar op woensdag 2 oktober: voor een goed gesprek in een 
prettige omgeving én een aangename sfeer. Wilt u eens ver-
kennen of de kring iets voor u is: kom gerust langs (en binnen!). 
Vanaf 10.30 uur in de zijzaal van de Taborkerk. 

LEERHUIS 
Oók op 2 oktober gaat het Leerhuisseizoen van start. 
Net als in de Seniorenkring zal mijn aandacht in mijn bijdragen 
zich dit seizoen richten op teksten en verhalen: de Bijbel in het 
midden. Onder andere Micha en Exodus komen uitvoerig aan de 
orde. Maar eerst twee avonden over lezen, leren en leven ‘Rond-
om het Woord.’ 

Met goede groet, 
Gerben H. Westra 

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
 

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
 
UIT DE WIJK
Het was een prachtige special Sunday over Ede 75 jaar geleden, 
met de heer Evert van de Weerd.
We leerden een stukje geschiedenis dichtbij, en hoe de olijftak 
uit het verhaal van Noach nog altijd actueel kan zijn….Haast ter 
bevestiging ontdekte ik gisteren één (en de eerste) olijf aan het 
olijfplantje dat ik van gemeenteleden heb gekregen. Erg leuk.

 

 
Op 13 oktober is het thema 
van de dienst: “Genade zij 
u, en vrede…..”
We laten ons inspireren 
door enkele schilderijen en 
kunstwerken rondom dat 
aloude bijbelse kernwoord: 
genade. Rembrandt, Roth-
ko en anderen: wat laten zij 
ons zien; wat raakt hen in 
dit ruime, maar soms ook 
weerbarstige woord? Je 

voelt er soms wel iets van aan, dat genade en vrede woorden zijn 
waarin je goed kunt vertoeven. Verlangen daarnaar zie ik om me 
heen, bij veel mensen die het moeilijk hebben. En het kan moeilijk 
zijn om jezelf te laten zegenen.
Daarom voor/ met een ieder een bede:

Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord;
and by thy great mercy defend us from all perils and 

dangers of this night;
for the love of thy only Son, our Savior Jesus Christ.

Amen.

(Verlicht onze duisternis, smeken wij U, Heer, 
en om Uw grote genade: verdedig ons tegen alle nood en gevaren 
vragen van deze nacht)

Deze woorden hoorde ik op het preekfestival in Amersfoort in de 
slotviering. Daarin ook een lied dat ik graag doorgeef. 
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De tekst is van H. Jongerius.

Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt,
De woorden die nog schuilgaan in mijn mond,
Mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:
Hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.
 
Gij die mij ziet vanaf de moederschoot,
mij aan het licht roept in het morgenrood,
mij hebt gekend, bemind van meet af aan:
hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam.
 
Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U,
Gij meldt U in mijn hartslag hier en nu,
Als adem die mij sterkt en voort doet gaan:
Wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam.

Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht,
Herschep mij in het duister van de nacht:
Dat k als mens mag leven in uw licht
En eenmaal schouwen zal uw aangezicht.

De gespreksgroepen gaan weer van start, activiteiten als Noor-
dercafë en special Sundays worden voorbereid, alles start. Daar-
bij tot slot een gedeelte uit een lied van Paul van Vliet:

….in vandaag ligt een deel van het verleden
en dat samen neem je weer naar morgen mee
en uit de dingen dij wij gisteren deden
ontstaat uiteindelijk ieder nieuw idee

Het is niet nieuw, het is niet ‘anders’ of bijzonder
en het is in het verleden meer gedaan
maar voor een kind is het het grootste wereldwonder
als het zit en voor de eerste keer gaat staan

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen

DE KERKENRAADSVERGADERING VAN DE NOORDERWIJK 
VAN 3 SEPTEMBER 2019. 
Op 3 september kwam de kerkenraad van de Noorderwijk voor 
de eerste keer na de zomer bijeen. Tijmen Apeldoorn opent de 
vergadering met het gedicht “Najaar” van Marill Meijs. 
In het moment van bezinning vraagt Caroline ons aan te geven op 
welke plek in het kerkgebouw we het liefst gefotografeerd zouden 
worden en waarom. Er wordt teruggeblikt op de zomerdienst met 
Stef Bos en de startzondag. Aan de orde komen onder meer: 
- De vernieuwing van de liturgie.
- De ledenadministratie van de PGE; 
- Deelname aan de Open monumentendag op 14 september; 
- De Special Sunday met Evert van der Weerd op 15 september.  
 Joke de Jong zal na de dienst lavendelzakjes verkopen voor   
 een goed doel. 
- De activiteitenlijst voor 2019/2020 wordt samengesteld. 
- De begroting voor 2020 van de Diaconale Raad wordt behan- 
 deld. 
De vergadering wordt besloten met het gedicht “Elkaar vast hou-
den” van Jolanda Holleman. 

Tijmen Apeldoorn

Heidewandeling 2019
Op zaterdag 12 oktober is onze jaarlijkse spirit heidewandeling. 
Dit keer rond de nieuwe ‘schaapskooi’ op de Mossel. We vertrek-
ken om 13.30 uur vanaf de Noorderkerk met de (eigen) auto of 
gaan zelf met de fiets. Rond 14.00 verzamelen we ons bij boer-
derij Mossel voor een wandeling in de mooie omgeving. Na de 
wandeling praten we na en genieten van koffie met wat lekkers. 
Opgeven vóór 7 oktober bij 
Jan van ’t Hof: jmvthof@xs4all.nl, 
Jan Klok: h.janklok@gmail.com of 
Sander van Voorst: sandergunny@kpnmail.nl. 
Vermeld ook even of je met de fiets gaat of per auto. Heb je vragen, 
bel dan met Jan van ’t Hof 0651226960 of Jan Klok 0614660075.

HARSKAMP GEREFORMEERD

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
Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend zal D.V. zon-
dag 20 oktober Adriaan Ploeg bevestigd worden in het ambt van 
diaken en we nemen dan afscheid als diaken van Weiert Waaij-
enberg.
Morgen en zondag is het startweekend. U hebt zich toch wel op-
gegeven? Zondag is ook de landelijke “kerkproeverij”. Misschien 
hebt u er over gehoord of gelezen. Natuurlijk is de kerk elke zon-
dag geopend voor iedereen zoals ook op de flyer van onze kerk 
staat, maar op deze zondag wordt dit door veel kerken nog eens 
extra benadrukt. Kent u iemand die niet zo vaak, of misschien he-
lemaal niet meer in de kerk komt, dan is dit het moment om deze 
kennis uit te nodigen voor deze dienst.
Maandag 23 september mochten Nicoline en Adriaan Ploeg hun 
25-jarig huwelijksjubileum vieren. Vanaf deze plek nog onze har-
telijke gelukwensen en nog veel goede en gezegende jaren sa-
men met jullie kinderen.
Op vrijdag 25 oktober gaan Lisa Ortse en Richard Schimmel trou-
wen. Zij geven elkaar hun ja-woord om 13.00 uur in het gemeen-
tehuis van Barneveld. Om 14.30 uur willen zij graag Gods zegen 
over hun huwelijk vragen in een dienst in de Gereformeerde Kerk 
in Zwartebroek. Deze dienst zal geleid worden door dominee Vol-
genant. Wij wensen Lisa en Richard een heel mooie dag toe en 
Gods zegen voor de toekomst. 

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

SENIOREN
Er zijn activiteiten op de volgende data: 1 november, 29 november 
en 16 december. 
We zien u graag op die dagen.

Met vriendelijke groet,
Janny en Elly

HALLO JONGENS EN MEISJES

29 september - De Heer roept Samuël

 

 
Zoals we in de vorige verhalen hebben kun-
nen lezen is de jonge Samuël bij Eli bij het 
heiligdom van de Heer. Om daar te dienen 
voor de Heer. Op een nacht liggen Eli en 
Samuël te slapen toen de Heer Samuël riep: 
‘Ja’ antwoordde Samuël. Hij liep snel naar 
Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch 
geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je 

niet geroepen. Ga maar weer slapen.’ Samuël ging weer naar 
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zijn bed en viel weer in slaap. Opnieuw riep de Heer Samuël. 
Samuël stond op en ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me 
toch geroepen?’ ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen ga maar 
weer slapen.’ Samuël had nog nooit eerder met de Heer gespro-
ken dus dit was helemaal nieuw voor hem. Opnieuw riep de 
Heer Samuël. Samuël ging naar Eli. Toen begreep Eli dat het de 
Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuël: ‘Ga maar 
weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: 
‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ Samuël ging weer slapen en 
de Heer riep opnieuw: Samuël!, Samuël!’ Samuël antwoordde: 
‘Spreek, uw dienaar luistert.’ Toen zei de Heer tot Samuël: ‘Bin-
nenkort breekt de tijd aan dat ik zal uitvoeren wat ik heb beloofd 
aan Eli en zijn familie. Dit vanwege het gedrag van zijn zonen. 
(hierover hebben de vorige week gelezen). De volgende ochtend 
moest Samuël het aan Eli gaan vertellen. Hij zag er wel een 
beetje tegenop, maar gelukkig vroeg Eli er zelf naar. ‘Samuel, 
mijn jongen, Wat heeft hij tegen je gezegd?’ Zonder iets te ver-
zwijgen vertelde Samuël aan Eli wat hij had gehoord en Eli zei: 
‘Hij is de Heer. Laat hij doen wat hij het beste vindt.’ Samuël 
groeide verder op en de Heer deed wat hij Samuël had verteld. 
Iedereen leerde Samuël kennen als de profeet die door de Heer 
was aangewezen.
Er is een verschil tussen horen en luisteren. Je kunt iets horen 
en toch niet luisteren. Het dringt niet tot je door, omdat je er met 
je gedachten niet bij bent. Samuël werd door God geroepen om 
Zijn woorden door te geven aan Israël. Hij luisterde goed, dacht 
goed na en zei ja. En Eli? Hij ging gewoon door met zijn leven 
en trok zijn nergens iets van aan. Hij hoorde alles, maar luisterde 
niet. Zijn hart zat dicht. 

6 oktober – De Filistijnen veroveren de ark van de Heer

 

 
Enige tijd later trokken de Israëlieten ten 
strijde tegen de Filistijnen. Helaas verloren 
ze. Toen ze terugkeerde naar het kamp vroe-
gen ze zich af: ‘Hoe komt het dat de Heer 
ons vandaag niet heeft laten winnen? We 
moeten de Ark van het verbond uit Silo 
halen dan is de Heer in ons midden. Dan 
zullen we wel winnen.’ De Ark van het ver-

bond werd naar de Israëlieten gehaald en de Israëlieten hadden 
weer moed. Ze juichten zo hard dat de Filistijnen het konden 
horen. Die werden bang, want nu was de Heer in hun midden en 
dat was dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met 
allerlei plagen heeft getroffen. Maar ze moedigde elkaar aan en 
zeiden tegen elkaar: ‘Verlies de moed niet, Filistijnen, laat zien 
wat je kunt! Ten aanval!’ De Filistijnen vielen de Israëlieten aan 
en die verloren. Ook hadden de Filistijnen de ark van het ver-
bond veroverd en de zonen van Eli waren omgekomen bij de 
gevechten. Een Benjaminiet kon zich bevrijden en ging verslag 
doen bij Eli. Hij vertelde het hele verhaal. Toen Eli hoorde dat de 
Filistijnen de ark van het verbond hadden, viel hij achterover, 
brak zijn nek en stierf. De Israëlieten dachten dat ze God als 
gelukspoppetje konden gebruiken. Als ze de Ark van het verbond 
meenamen in de oorlog moet God hen wel laten winnen. Dan 
zouden ze de Filistijnen zeker verslaan. God is daar verdrietig en 
boos over. Zo is het niet: God wil helpen wie Hem gehoorzamen. 
Maar de Israëlieten willen niet naar God luisteren, maar hun 
eigen dromen waarmaken. God leert de Israëlieten een lesje: 
ook met de Ark erbij verliest Israël. Het gaat niet om de Ark, 
maar om de Heer zelf.

13 oktober – Gods ark bij de Filistijnen

 

 
De Filistijnen hebben gewonnen van de 
Israëlieten. De ark van het verbond is nu bij 
de Filistijnen in Asdod. Ze denken dat hun 
God Dagon sterker is dan de Heer, de God 
van Israël. Daarom plaatsen ze de ark in 
de tempel van Dragon naast hun goden-
beeld. De volgende morgen zien de inwo-

ners dat Dagon voorover is gevallen en voor de ark van de Heer 
op de grond ligt. Ze pakken het beeld op en zetten het weer op 
zijn plaats. Maar als ze de volgende dag vroeg terugkomen, ligt 
Dagon weer voorover op de grond voor de ark. Het beeld is zelf 
gebroken. Dit maakten de mensen angstig, maar ze doen verder 
niets. De Heer pakt de inwoners Asdod hard aan. Ze worden 
allemaal ziek. De inwoners kunnen het niet langer aanzien en 
zeiden tegen elkaar: ‘De ark van de God van Israël kan hier niet 
blijven.’ De ark wordt verplaatst naar een andere stad. Op dat 
moment worden al deze inwoners ziek. De ark wordt weer ver-

plaatst. Maar deze inwoners willen de ark niet hebben. Ze 
schreeuwden: ‘Stuur de ark van de God van Israël terug naar 
waar hij vandaan komt, anders worden we allemaal gedood.’ 
Via de Filistijnen zal Israël horen, dat met God niet te spotten 
valt. Hij is de Enige die de macht heeft. 

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
29-09 Lisa en Djoerd
06-10 Nicoline en Anouska
13-10 Elly en Mark
20-10 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.
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Ds. T. P. de Jong
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VANAF PROOSDA BEATITUDINUM
Het is avond. Met zachte muziek op mijn telefoontje heb ik mij 
terug getrokken op mijn kamer op het Hydepark. Na een paar 
maanden heb ik mijn collega’s/studiegenoten vandaag weer ont-
moet en werden we geïnspireerd door een bezielend betoog van 
Erik Borgman. Zijn dringende oproep aan ons, dromers en doe-
ners was om nu eens wat meer te durven vertrouwen op wat we 
toch zeggen te geloven. De kerk is van Christus. ‘Hij die in jullie 
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een goed werk begonnen is…’ De Katholieken zeggen zo mooi 
van de kerk dat zij een ‘teken en instrument’ is van God op deze 
wereld… Allereerst zijn wij een teken van Gods trouw. Dat er nog 
steeds een kerk is, ondanks ons gestuntel en ongeloof, dat is een 
regelrecht Godswonder… Een téken van Zijn trouw en aanwezig-
heid. En pas dáárna is zij ook een instrument in Gods handen. 
Wij hoeven God niet present te stellen, wij hoeven God niet te ver-
dedigen, wij hoeven de wereld niet te bekeren, wij hoeven Gods 
koninkrijk niet te bouwen of dit-en-dat te brengen… nee, in deze 
tijd (die gekenmerkt wordt door een epidemie aan burn-out, zowel 
binnen als buiten de kerk!) is dat misschien wel een verrassende 
kant van het evangelie: jij hoeft niets. Jij mag gewoon zijn wie je 
bent; levend bewijs van Gods trouw. Teken van Zijn aanwezigheid. 
Kind van de Allerhoogste. Voorwerp van Zijn genade. Je hoeft het 
evangelie niet te ‘brengen’, je mag het leven. Woorden waar ik 
graag nog lang over mijmer. En heilzaam, vooral zo aan het begin 
van een nieuw seizoen.
Hier zit ik dus, op mijn kamertje in het Hydepark. Maarten en Wup 
zijn thuis. En gelukkig hebben mijn ouders hen opgezocht. Mor-
gen zullen zij samen de herdenking op de Ginkelse Hei bezoeken 
– en ’s avonds zal ik de verhalen dan wel horen. 
Maar eerst komen morgen vier kerkenraadsleden hier naar Hy-
depark, om samen met andere kerkenraden na te denken over 
alles wat er gaande is in de gemeente. En hoe wij gemeente van 
Christus mogen zijn, Hem erend en onze naasten dienend. Hoe 
mogen en kunnen wij Ede dienen? Het is bemoedigend dat de di-
aconie ons als gemeente dit seizoen bijvoorbeeld is gaan helpen 
concreter voor Ede te bidden. Het helpt ons hopelijk om ook wat 
meer te ‘voelen’ dat ons geloof met onze buren en waar zij tegen 
aanlopen te maken heeft. 
Wat geweldig ook – wat een zegen, de kinderen, kleintjes maar 
ook tieners in onze gemeente. Ontroerend, hoe zij aan de middel-
ste lange rij tafels zaten tijdens de startzondag. Natuurlijk willen 
we niet stappen in die rare en ongezonde fixatie van onze tijd 
en cultuur op jeugdigheid. Alsof grijze haren niet een schitteren-
de kroon kunnen zijn en verbonden zouden kunnen worden aan 
wijsheid, bedachtzaamheid, ervaring en mildheid… Graag breek 
ik een lans voor meer waardering van senioren! Maar daarnaast 
ben ik ook met de ruimte die jongeren en tieners in onze gemeen-
te krijgen. Volgens mij is dat ook hard nodig. Wat een compliment 
dus van de jeugd aan de ouderen in onze gemeente nu zij heb-
ben aangegeven van harte bereid te zijn om als Helpende Hand 
in elke eredienst mee te werken. Spreek ze eens aan en stel ze 
gerust vragen. Ze zijn ook benieuwd wie u bent!
Over de diensten gesproken, op 6 oktober hopen we als gemeen-
te vereerd te zijn met gasten. Net als twee jaar geleden doen we 
weer mee aan de landelijke Kerkproeverij. Maar dat lukt natuurlijk 
alleen als u en jij ook daadwerkelijk gasten uitnodigen. Gastvrij 
zijn is nog weer wat anders dan ‘uitnodigend’ zijn…! 
In de dienst op 6 oktober (die heus niet zo compleet anders zal 
zijn dan ‘gewone’ diensten) hopen we gasten te laten proeven aan 
dat bijzondere fenomeen van een kerkdienst… Wat is dat eigen-
lijk? Het is geen lezing, geen borrel, geen concert, geen sympo-
sium, maar wat dan wel? En waarom doet het ons goed – om 
in een kerk te zijn? Of… is dat eigenlijk wel de bedoeling? Ga 
ik naar de kerk om er wat te halen, of om er wat te brengen? Of 
allebei? En wat is dat dan? Geweldig, dat gasten met hun bezoek 
ons dus eigenlijk ook een geschenk geven. Alle reden om ze blij 
te ontvangen. Maar eerst moet u/jij ze wel uitnodigen natuurlijk. 
Hoe zullen ze weten dat ze welkom zijn, als je ze niet uitnodigt en 
meeneemt? Van harte aanbevolen! 
Tot slot, in de startdienst is Mart Blokhuis voorgesteld als nieuwe 
stagiair. Net als Stijn Sies (die vorig jaar zijn eerste jaar stage 
GPG in onze gemeente gelopen heeft en nu ook zijn tweede jaar 
stage bij ons doet) volgt Mart het tweede jaar van de opleiding. 
We wensen Stijn en Mart van harte zegen op hun opleiding toe! 
Bemoedigend, hoe studenten zich voorbereiden op het werk in 
Christus’ kerk…! Wist u trouwens dat ook Hidde Luiten en Petra 
Ittman uit onze gemeente aan de studie GPW zijn begonnen? (Ui-
teraard lopen zij in een andere gemeente stage). Binnenkort heb 
ik een kennismakingsgesprek met Tim Versluijs, die ook aan GPW 
begonnen is en graag zijn eerstejaars stage in onze gemeente wil 
doen. Met het moderamen is afgesproken dat wij als gemeente 
per jaar maximaal 3 stagiairs een leerplaats kunnen aanbieden. 
Dat zouden dan in het komend jaar Stijn Sies (2e jaars), Mart 
Blokhuis (2e jaars) en Tim Versluijs (1e jaars) zijn. 
Tot zover weer even. 

Een hartelijke groet, ook van Maarten,
ds. Theo Pieter

P.S. blijf je meebidden om nieuwe ambtsdragers? Het is een ze-
gen dat er op 13 oktober nieuwe ambtsdragers bevestigd zullen 
worden – maar er blijven toch nog steeds vacatures. Het is te 
merken dat er daardoor dingen niet gaan zoals zou moeten. Het 
zou vooral gezond voor de gemeente zijn als er enkele ambts-
dragers uit de generatie 30-ers zouden willen meewerken in het 
leiding geven aan de gemeente. Een gezonde gemeente laat ook 
in de samenstelling van de kerkenraad een afspiegeling van de 
gemeente zien. Hoe kunnen we 30-ers helpen om ook hierin ac-
tief betrokken te zijn?
P.S. van 20 tot 27 oktober ga ik mee met de jeugd naar Taizé. Er 
is tot 1 oktober nog plaats voor jongeren om zich aan te melden. 
Van harte aanbevolen!
P.S. Uiteraard zou er nog veel meer te melden zijn. Naast dat er 
pastoraal gezien veel zorgen zijn is het gelukkig ook ‘mooi druk’ 
in de gemeente. Bij deze daarom een hartelijke oproep aan alle 
taakgroepen en commissies om anderen te vertellen over het vele 
goede wat er gebeurt. Vaak weten en horen we van elkaar niet 
waar er voor gedankt zou kunnen worden, terwijl er eigenlijk zo-
veel ‘zegeningen te tellen zijn’. Met alle plezier en dankbaarheid 
ben ik uiteraard graag ‘brenger van goed nieuws’ – maar bij dezen 
dus ook een hartelijke uitnodiging om dat zélf te doen… ;-) 

GEBOORTE
Op 31 augustus is geboren Mila Adriana van der Eijk, dochter 
van Remco en Kim van der Eijk, Jagermeester 17. We zijn blij 
met Remco en Kim en feliciteren hen (en heel de familie!) met de 
geboorte van Mila. Het is mooi dat in de namen van Mila we ook 
Sjanie’s naam terug horen. Mila betekent ‘glorie’ en komt wellicht 
van het Spaanse ‘milagro’, wat ‘wonder’ betekent. Dat is zij zeker. 
Een wondertje… We zien uit naar de dag waarop zij de kerk bin-
nen gedragen zal worden. Maar eerst is het wachten nog op het 
andere kleine ‘van der Eijkje’… 

OVERLIJDEN
Als moderamen bereikte ons het bericht dat de vader van onze 
oud-stagiair, Jeroen Stomphorst, plotseling is overleden. Er is een 
kaart naar hem en zijn familie gezonden om hen te condoleren. 
Als gemeente kijken we goed terug op Jeroens stage in onze wijk. 
Kort na zijn stage, waarin hij ook twee keer mocht voorgaan in 
een kerkdienst, trouwden Jeroen en Dionne en zijn zij in Amster-
dam gaan wonen. Na een jaar met mooie gebeurtenissen is er 
nu dus opeens dit plotselinge verdriet. We leven met hen mee en 
bidden met hen om troost en Gods nabijheid. 

VERSLAG ALPHA-CURSUS 2018-2019
Opnieuw met ‘Vier gemeenten SAMEN één cursus. Met deze leus 
zijn wij, de ‘Kleopasgemeente, Nieuwkerkgemeente, de Bethel-
kerk en onze Beatrixkerk’ vorig jaar gestart met de Alpha-cursus.
Het begin was spannend. We kwamen met drie teamleden bij el-
kaar en er waren een paar aanmeldingen. Met zo’n klein team 
en die enkele aanmelding zagen wij het niet zitten om de cursus 
te starten. Dus hoe hiermee verder? Willen we het goed doen 
en vinden we dat de Alpha-cursus door moet gaan, dan hebben 
we een Helper nodig. We legden daarom onze vragen in gebed 
in Gods handen. En wat gebeurt er? Enkele weken later waren 
er al acht teamleden, die graag mee wilden werken en was het 
aantal cursisten gegroeid naar achttien. Ons gebed was verhoord. 
We waren verrast, blij en dankbaar dat we met zo’n mooie groep 
konden / mochten starten.
De thema’s zijn iedere cursus hetzelfde, maar nu met weer een 
heel andere groep mensen, ouderen, van middelbare leeftijd en 
een aantal jongeren. Een prachtige mix. Wat hebben we mooie 
momenten meegemaakt. Vooral in en na het weekend met het 
thema van de Heilige Geest gebeurde er veel met deelnemers 
en leiding. 
Indrukwekkende gesprekken maakten we mee, de Geest deed 
Zijn werk! Met velen mochten we bidden.
De slotavond was één groot feest, vriendschappen waren geslo-
ten, mensen veranderden zienderogen. Een aantal mensen zijn 
doorgegaan en vormen nu een gespreksgroep onder leiding van 
ds. Fred Boon. 
Heel dankbaar zien wij terug op een prachtige tijd.
Ook het komend seizoen 2019-2020 hopen we in januari weer 
een Alpha-cursus te starten, en de voorbereidingen zijn al weer 
begonnen. We zien er naar uit …. Natuurlijk kunt u zich al vast bij 
ons opgeven ……. 

De teamleden Beatrixkerk,
Aly Batterink en Kil de Koning
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PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF 

 

HHoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Predikant: 
Ds. Agnès Gilles 
Wilhelminalaan 9, 6721 ER BENNEKOM 
Tel. 06-41866969 E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl 
Bij geen gehoor, kunt u contact opnemen met de scriba, zie ge-
gevens hieronder.

Scriba:
B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029 of 06-15686248

Wijkkas De Open Hof 
Giften kunnen worden overgemaakt naar: 
Protestantse Gemeente Ede 
t.n.v. Wijkkas De Open Hof 
NL62 RABO 0162 3002 12 
Wijkpenningmeester J. Hiddink e-mail: jenghiddink@hetnet.nl

START VAN HET NIEUWE SEIZOEN
Zondag 22 september hebben wij met een gezellig ontbijt en een 
feestelijke dienst vol goede verhalen een veelbelovende start aan 
het nieuwe seizoen gegeven. Vrijdag 20 september waren alle 
vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige avond en ik heb mijn 
ogen uitgekeken: zoveel vrijwilligers en wat een enthousiasme! 
Ook dat belooft wat! Voor mij begint het eerste hele kerkelijke sei-
zoen in De Open Hof. En ik kan u zeggen: ik heb er zin in! Samen 
werken aan een bloeiende Open Hof.
‘Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.’

JEUGDWERK
Net voor de zomer zijn er gesprekken op gang gekomen tussen 
de Beatrixkerk en De Open Hof ten aanzien van het jeugdwerk. 
Die gesprekken maakten de ‘jeugdwerkers’ zo enthousiast dat we 
besloten onze kerkenraden toestemming te vragen om zo snel 
mogelijk het jeugdwerk samen te gaan oppakken. 
Beide kerkenraden waren verheugd en zo ontstond het volgende 
plan: 
Dit jaar biedt zowel De Open Hof als de Beatrixkerk al hun ac-
tiviteiten voor de jeugd niet alleen aan hun eigen jongeren aan, 
maar ook aan die van de andere kerk. Dat betekent dat uw zoon 
of dochter een uitnodiging voor een activiteit van de Beatrixkerk 
kan krijgen.
Het gaat om de volgende activiteiten: 
- Onze basiscatechese (8-12 jaar) staat open voor de kinderen  
 uit de Beatrixkerk
- De jongeren catechese (12-16 jaar) van de Beatrixkerk staat  
 open voor onze jongeren: ‘Woensdag 18 september 2019 
 begint een nieuw, maar zeker ook uitdagend, catechese 
 seizoen. Dit seizoen staat in het teken van doen, met veel 
 excursies en activiteiten. See You 18.00u @ Beatrixkerk!. 
 Aanmelden bij: catechese.beatrix.openhof@gmail.com
- Voor de nieuw te starten Jongerenkring (16+) worden de 
 jongeren van beide kerken uitgenodigd: Elke vierde zondag van
 de maand om 19.30 uur in De Open Hof. 
 We beginnen 22 september. 
- Voor jongeren/studenten (18-25 jaar) is er de bijbelkring 
 Table Talk. Samen eten en samen praten over wat je 
 bezighoudt. Info opvragen via tabletalk@beatrixkerk.nl 
Ook de club en de soos hopen meer en meer samen te gaan.
Ook de jeugdkerk is onder de aandacht. Maar daarover later meer.

Met een heel hartelijke groet, 
Ds. Agnès Gilles

 

COLLECTE DOELEN VOOR DE KOMENDE WEKEN IN DE 
OPEN HOF
Zondag 29 september
Eerste collecte voor het eigen wijkwerk
Tweede collecte voor ZWO - Moldavië: Zorg en aandacht voor 
kwetsbare ouderen.
Zie ook het ZWO stukje in algemene deel van deze kerkbode
Zondag 6 oktober
Eerste collecte voor het eigen jeugdwerk
Tweede collecte voor de wijkdiaconie
Zondag 13 oktober
Eerste collecte opnieuw voor het eigen wijkwerk, helaas is dit echt 
nodig omdat bijna alle zaken in de Open Hof door ons zelf bekos-
tigd moeten worden
Tweede collecte voor ZWO - werelddiaconaat - Bendejongeren 
opgeleid tot topkok in Colombia
 
VANUIT DE WIJKERKENRAAD 
De eerste wijkkerkenraadsvergadering is het nieuwe seizoen was 
op 2 september jl. De voorzitter opende de vergadering met het 
lezen van “Vrije mensen worden” uit het dagboek van Henri Nou-
wen. 
Een speciaal welkom voor onze nieuwe jeugdouderling Arie 
Trouwborst. Zijn bevestiging zal samen met Roelof Vogelzang, als 
ouderling, plaatsvinden op 6 oktober a.s. 
Voor de startzondag van 22 september wordt een filmpje gemaakt 
waarin een oproep gedaan wordt voor nieuwe wijkkerkenraads-
leden. 
Vanaf deze startzondag kunt u de kerkdienst voortaan ook live 
bekijken. 
De vrijwilligersavond op vrijdag 20 september staat in de start-
blokken. Het is een leuk en gevarieerd programma. 
Onze wijkgemeente wil zich meer profileren in de wijk. Hiervoor 
zijn diverse creatieve ideeën ontstaan die verder uitgewerkt wor-
den. 
De begroting van de PGE 2020 wordt besproken en vragen wor-
den meegenomen naar de AK. 
Voor de jeugdactiviteiten is samenwerking gezocht met de 
Beatrixkerk. De plannen worden verder uitgewerkt. 
Vanuit de diverse werkgroepen zijn geen mededelingen. De ver-
gaderingen worden binnenkort weer opgestart. 
Als sluiting leest de scriba uit de 40-dagenkalender van 2018; “Je 
uitstrekken naar de ander”. 

Betty Pluimers

STEM MET ONS MEE
KRO-NCRV is gestart met ‘Actie Warm Hart 2019’. Leden van 
KRO-NCRV kunnen voor deze actie een goed doel aanmelden 
dat zij een warm hart toedragen en/of waarvoor zij vrijwilligers-
werk doen. Het goede doel maakt daarmee kans op een donatie 
van € 10.000, € 5.000 of € 2.500.
Kerken met Stip is als netwerk met 70 kerken één van de deelne-
mers aan Actie Warm Hart. Zij zetten zich in voor (ex-)gedetineer-
den, hun familie en voor psychisch kwetsbare mensen zonder 
detentieverleden. Zij vragen om uw stem om zo misschien wel 
€10.000 te verdienen om perspectief te scheppen voor mensen 
in de knel.

Zoals u weet behoort De Open Hof binnen de Protestantse Ge-
meente Ede ook tot dit netwerk. Elke zondag ontvangen wij mo-
menteel ruim 20 gasten die wij voorzien van een warme maaltijd 
en zijn we met deze doelgroep in gesprek. Met deze mooie groep 
mensen hebben we ondertussen een goede band opgebouwd.
Voor de voortgang van het landelijke werk van Kerken met Stip 
is een donatie belangrijk, waar we uw hulp dan ook voor vragen 
door uw stem uit te brengen voor de ‘Actie Warm Hart 2019’. 
Stemmen kan tot 30 september 2019 via onderstaande link. Als 
u meerdere mailadressen hebt kunt u vanaf elk adres een stem 
uitbrengen.
Wilt u deze mail doorsturen aan familie en vrienden, aan uw net-
werk en delen op social media en daarbij vragen om ons te steu-
nen? www.kro-ncrv.nl/warmhart/kerken-met-stip 
 

Bij voorbaat dank, 
werkgroep Kerk met Stip Open Hof Ede

P.S. Als u deze link aanklikt voegt de KRO-NCRV de mogelijkheid 
toe voor een lidmaatschap. 
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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:
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen 
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: NL21 RABO 0307 0772 33 
t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Ede

Als u slechts de knop met ‘Stem’ aanklikt, krijgt u een vervolgpa-
gina: ‘Breng uw stem uit’. Als u ook daar vervolgens klikt op ‘stem’, 
ontvangt u per kerende post een email om uw stem te bevestigen. 
Daarmee maakt u uw stem geldig.

WANDELEN? WEET JE WELKOM! 
We hebben weer 4 wandelingen bedacht. Samen op pad, 1 tot 1 
½ uur. Opgeven is niet nodig. Voor wie wil en kan meelopen een 
hartelijk welkom. Hier vast de data voor in de agenda: 
- Donderdag 24 oktober om 9.30 uur. Paradijswandeling. 
 Start duidelijke parkeerplaats (met slagboom a/h eind) aan de  
 Nieuwe Kazernelaan, even voor Pizza en Pizza. 
- Donderdag 28 november om 9.30 uur. Uitzichtwandeling. 
 Start parkeerplaats Driebergweg. (Hondenuitlaatgebied, 
 rotonde bij de Langenberg) 
- Vrijdag 27 december om 13.30 uur. 
 Midwinterwandeling met begeleiding van midwinterhoorns 
 Startpunt: Doesburger Molen, Doesburger Molenweg. 
- Donderdag 23 januari om 9.30 uur. Edese bos. 
 Startpunt: Vroeger restaurant Vroeger, nu Stam, Otterloseweg 40. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerda Hiddink tel. 
0621908209 of 618618, Wim Pluimers tel. 0621988729 of 591029, 
Truus van Otterloo tel. 06 33754367 of 621059 en Dora vd Velde 
tel. 0318-482269 of 06 30965515. 

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS 
SAMENWERKENDE KERKEN

 

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

Secretariaat Cora: 
Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede, 
donkers@emmaus-ede.nl

BIJ DE VIERINGEN
Zondag 29 september gaat Loes van Laar voor. Een jaar gele-
den nam ze afscheid van de NPB – en dus ook een beetje van 
ons, maar gelukkig is ze deze dag weer in ons midden!
Zondag 6 oktober is er geen viering in Emmaüs, maar is er een 
interreligeuze viering om 14.00 in de Turkse Grote Moskee, Ver-
lengde Blokkenweg 12. De werkgroep Pluriforme Samenleving 
van de Raad van Kerken en leden van de Turkse Grote Moskee 
organiseren deze bijeenkomst samen. Deze viering is een unie-
ke gebeurtenis – niet alleen in Ede, maar ook in Nederland. De 
voorgangers in deze viering zijn ds. Jan-Peter-Jan Prenger van 
Kerkelijk Centrum Emmaüs en imam Zühdü Elveren van de Turk-
se Grote Moskee. Het thema van de viering is: het verhaal van 
Abraham/Ibrahim. Zowel de predikant als de imam lezen dit ver-
haal uit de geschriften (bijbel en koran) en geven hier dan ver-
volgens een uitleg over. Beide voorgangers spreken gebeden 
uit. Jan-Willem Donkers verzorgt een muzikaal intermezzo. Na 
afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van Turkse thee of koffie. Wij hopen van harte, 
dat we u bij deze bijzondere viering mogen verwelkomen.
Namens de werkgroep Pluriforme Samenleving en de leden van 
de Turkse Grote Moskee,
Voor eventuele vragen: wimenerna@hulstein.eu

Erna Hulstein-Heinsdijk

Zondag 13 oktober is een feestelijke viering waarin Joris Fran-

ciscus Prinsse, zoon van Emma Klever en Eline Prinsse gedoopt 
zal worden. We lezen volgens het leesrooster uit Lucas 17: 11-19, 
over 10 mensen die genezen worden en die terug komt om 
Jezus te bedanken.

IN MEMORIAM
Op 24 augustus is in alle rust in het ziekenhuis Gelderse Vallei 
overleden Wicher Derk (Widé) Brouwer, echtgenoot van Koos, in 
de leeftijd van bijna 79 jaar. (adres: van Steenbergenweg 4) De 
afscheidsdienst vond plaats vrijdag 30 augustus, de dag van zijn 
verjaardag (30-8-1940), in het kerkelijk Centrum Emmaüs. Gebo-
ren in Dalfsen, als kleuter school gegaan in Lemelerveld op een 
RK Bewaarschool waar nonnen hem in contact brachten met 
enkele katholieke tradities. 
Hij trouwde met Koos in Dordrecht, studeerde agrarische 
geschiedenis in Wageningen waar ook hun kinderen Mariët, Die-
derik en Petronel werden geboren. Als leerkracht gaf hij geschie-
denis op het Marnixcollege in Ede. In 2001 ging hij met pensi-
oen. Veel hebben Widé en Koos gereisd, vooral de ski-vakanties 
in Zwitserland. 
Widé was de pater-familias van het gezin, als vader duidelijk, 
soms streng, vooral betrokken op zijn kinderen en kleinkinderen. 
Hij stond altijd voor hen klaar, hielp hen graag bij school; maar 
vooral was hij de vader en opa die als een echte leraar mooie 
verhalen kon vertellen, geschiedenis over christendom en de 
ontwikkelingen in onze samenleving. Belangrijk thema voor hem, 
wat ook in de dienst naar voren kwam, was verdraagzaamheid. 
“verdraagzaamheid is alleen mogelijk als men bereid is naar 
anderen te luisteren….als je aanvaardt dat eigen opvattingen wel 
eens minder juist en opvattingen van anderen wel eens minder 
onjuist zijn dan met gedacht had. Dogmatisch denken sluit ver-
draagzaamheid uit!”
Uiteindelijk heeft de ziekte Parkinson hem na twee weken zie-
kenhuis geveld. “Ik hou dit niet meer vol!” Voor hem hebben de 
kleinkinderen vanuit het Licht van Pasen rondom hem 6 kaar-
sen ontstoken. “Vaderlijk licht, steevaste schouder” hebben we 
gezongen. Mattheus 13, 1-9 “een zaaier ging uit om te zaaien” is 
het verhaal dat Jezus vertelde voor ons, zoals Widé zijn verhalen 
vertelde…

Hans Lucassen



advertenties

www.drukkerij-amv.nl

Indrukwekkend werk
Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van 
Drukkerij AMV dat als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties 
kiezen voor AMV. Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

CORAVERGADERING 2 SEPTEMBER 2019
In deze vergadering is onder meer het vol-
gende besproken:
- We zijn nog bezig met het benaderen 
van Emmaüsgangers voor de diverse 
vacatures. Voor de afvaardiging naar de 
AK van de PGE is een voorlopige invulling 
gerealiseerd. Daarnaast is er een nieuwe 
vacature bijgekomen, voor de commissie 
Toekomst van de PGE. Ook hiervoor zul-
len we geschikte kandidaten benaderen.
- We gaan in het kader van de begroting 
voor 2020 over naar een constructie waar-
bij we als wijkkas van de PGE gaan begro-
ten. Dit heeft diverse voordelen. De begro-
ting voor 2020 komt op de agenda van de 
volgende vergadering op 30 september.
- Jan-Peter Prenger zal vijf (extra) diensten 
vanaf 2021 ruilen met de collega-voor-
gangers van de PGE. Dit is goed voor de 
samenwerking en heeft praktische voorde-
len. 
- De viering van 6 oktober vindt plaats om 
14.00 uur in de Grote Turkse Moskee aan 
de Blokkenweg (er is dan ’s morgens om 
10.30 geen viering in Emmaüs). De voor-
bereiding van deze viering is in volle gang.
- Er komt in 2019 een avond over de plan-

nen rond Kerk in de wijk.
- De behoefte aan extra zaalruimte bij 
Kleopas heeft geleid tot plannen voor een 
verbouwing van ons gebouw.
- Tijdens de startzondag zal de keuken 
feestelijk in gebruik worden genomen. Ook 
zal de nieuwe informatiegids worden uit-
gedeeld, daarna blijft ze verkrijgbaar na 
afloop van de vieringen.

- De werkgroep Kunst in de Kerk heeft een 
evaluatie van het laatste project aangele-
verd. We kijken met tevredenheid terug op 
dit project en zijn blij met de inzet van de 
werkgroep. De werkgroep heeft inmiddels 
een afspraak gepland om te starten met 
een vervolgproject.
- Onlangs zijn er wat foto’s gemaakt van 
Emmaüsgangers die de bloemengroet 
hebben ontvangen. Het zou leuk zijn als 
dit regelmatiger op Facebook of tijdens de 
viering getoond wordt.
- Later dit jaar zal de werkgroep Vieringen 
tijdens een CoRa-vergadering aanwezig 
zijn. Hiervoor zullen we ook de contactper-
soon voor de gastvoorgangers en de coör-
dinator van de pianisten uitnodigen.

ALGEMEEN

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, Cock Walra-
ven, Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en 
Daan Laban. Presentatie: Rita Tijmes, 
Sijnie Fredrikze en Ike Nijhof. Herhaling: 
zondag 11.00 – 12.00 en 22.00 - 23.00 uur.

• 20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Pre-
sentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, 
Carin Modderkolk, Maty Romein. Herha-
ling: zondag 10.00 en 21.00 uur.


