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Gemeente-aanbouw of gemeente-opbouw? 
Er zijn van die boeken, die kun je wel heel stoer willen lezen – 
maar in je eentje beter niet aan wagen. Blij ben ik daarom met 
de afspraak die ik met mijn goede vriend, ds. Dirk de Bree ge-
maakt heb om elke maand één dag samen te komen en weer 
een volgend gedeelte te bespreken uit een boek dat we samen 
uitkiezen. In de afgelopen tien jaar hebben we zo al van alles 
gelezen, variërend van Pascal, de Institutie, tot prof. Kuitert. Een 
zegen. In het laatste halve jaar zijn we nu bezig met ‘wat de lief-
de doet’ van S. Kierkegaard. Geen gemakkelijke stof. Om eerlijk 
te zijn ben ik bang dat ik zelfs, zo samen lezend, de diepte van 
deze briljante maar ook licht tragisch geleerde maar ten dele peil. 
Toch blijf ik steeds opnieuw weer nieuwe gedachten en inzichten 
tegenkomen die me aansporen het boek niet weg te leggen maar 
dóór te bikkelen. Zo ook een poosje geleden.
Eén van de stellingen rondom liefde die Kierkegaard in dit boek 
op schitterende manier bespreekt is dat liefde ‘opbouwt’. Maar wat 
is opbouwen? Het heeft alles te maken met wat Christus zegt 
over het bouwen op een fundament. Als het over opbouwen gaat, 
gaat het er om dat je ín de grond bouwt, zo stelt Kierkegaard. Als 
een huis zomaar los op grond geplaatst wordt, gaat het niet goed. 
Daarom begint dat opbouwen ín de grond. 

“Het is prachtig, verheffend, om een groot kunstenaar zijn mees-
terwerk te zien voltooien, maar het is niet opbouwend. Stel dat 
dit meesterwerk van een wondere schoonheid was – als de kun-
stenaar het nu eens uit liefde voor een mens in stukken sloeg, 
dan zou het opbouwend zijn om te zien. Overal waar het opbou-
wende is, is liefde, en overal waar liefde is, is het opbouwende. 
Daarom zegt Paulus dat een mens zonder liefde, ook al sprak hij 
met tongen van mensen en engelen, toch lijkt op klinkend metaal 
en een rinkelende cimbaal.” (…) “Opbouwen is iets van de grond 
af aan optrekken. Als er in direct zin sprake is van een huis, en ge-
bouw, weet iedereen wat er verstaan wordt onder ‘de grond’ en 
de ‘grondslag’. Maar wat is geestelijk verstaan ‘de grond’ en de 
‘grondslag’ van het leven van de geest, die het gebouw dienen te 
dragen? Niets anders dan de liefde.” (pag. 234/235) 

Regelmatig schuif ik aan bij de ‘Taakgroep Gemeente-opbouw 
en toerusting’. Ik moest aan deze Taakgroep denken, toen ik dit 
hoofdstuk bij Kierkegaard las. Het is een zo voor-de-hand-liggend 
inzicht dat we het risico lopen het soms te vergeten. Liefde bouwt 
op. Diaconaat zonder liefde is nutteloos. Pastoraat zonder lief-
de bouwt mensen niet op. En een gemeente? Die bouw je ook 
niet op zonder liefde… Erediensten zonder liefde? Stop er maar 
mee… Gij zult de HEER Uw God liefhebben, met heel uw hart, 
ziel en verstand,… en de naaste als uzelf… 
Je hebt misschien wel gehoord over de commissie Toekomstvisie 
Protestantse Gemeente Ede. Prachtig om met deze materie bezig 
te zijn. In de Algemene Kerkenraad mag ik er gelukkig zijdelings 
ook in meedenken. Want het is iets moois om samen na te denken 
over de weg van de gemeente van Christus in deze tijd. Een tijd 
vol mogelijkheden en kansen… Maar al die kansen en mogelijk-
heden – het zou eindeloos vermoeiend en deprimerend zijn als 
het ‘Gemeente-aanbouw’ in plaats van ‘opbouw’ zou zijn, zo reali-
seer ik me, terwijl ik Kierkegaard lees,…

“Opbouwen is gevormd uit ‘bouwen’ en het voorvoegsel ‘op’, 
waarop dus de nadruk moet liggen. Ieder die opbouwt bouwt, 
maar niet ieder die bouwt, bouwt op. Wanneer iemand bijvoor

beeld een zijvleugel aan zijn huis (of kerk!? TP) bouwt, dan zeg je 
niet: hij bouwt een vleugel op, maar hij bouwt aan. Dit ‘op’ lijkt dus 
de richting naar boven aan te geven, de richting omhoog. Toch is 
ook dat niet het geval. Als iemand bijvoorbeeld een gebouw dat 
dertig el hoog is tien el hoger maakt, dan zeggen we niet dat hij 
het huis tien el hoger opbouwde, we zeggen dat hij er bovenop 
bouwde. Hier begint de betekenis van het woord al iets bijzon-
ders te vertonen. Ook op de hoogte blijkt het namelijk niet aan te 
komen. Als iemand echter een huis optrekt, hoe laag en hoe klein 
het ook is, maar hij doet dat van de grond af aan, dan zeggen 
we: hij bouwt een huis op. Opbouwen is dus vanaf de grond iets 
optrokken naar omhoog”. (Pag. 230) 

De grond van al ons bouwen en onze toekomstplannen moet dus 
liefde zijn… 
Woorden die al een poosje met me mee gaan. En die ik hierbij 
graag doorgeef. 
Liefde, om te ontvangen, liefde om te delen, en liefde om op te 
bouwen. 

ds. Theo Pieter de Jong

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Z.W.O. collecte zondag 1 december:  verzenden van “Gered 
Gereedschap” naar projecten
De landelijke vrijwilligersorganisatie “Gered Gereedschap” be-
staat al ruim 35 jaar en zamelt gereedschap in, knapt het op en 
verstuurt het op aanvraag naar kleinschalige ontwikkelingsprojec-
ten. Of je nu stoelen maakt, kleding naait of huizen bouwt; goed 
gereedschap is een eerste vereiste om er ook daadwerkelijk je 
brood mee te kunnen verdienen. In veel landen moet gereed-
schap geïmporteerd worden en dat maakt de aanschaf van ge-
reedschap tot een kostbare zaak. Tegelijkertijd wordt er in Ne-
derland veel overcompleet gereedschap zomaar weggegooid. 
Voordat het gereedschap wordt opgeknapt vindt er een selectie 
plaats om er voor te zorgen, dat er alleen kwalitatief goed ge-
reedschap verstuurd wordt. Onder het motto “Iedereen verdient 
een tweede kans” zet de organisatie Music Crossroads zich in 
voor een betere toekomst voor ex-gedetineerden in Malawi. Hoofd 
opleidingen Msendera zegt: “Samen met Gered Gereedschap zijn 
we in 2017 een metaalopleiding gestart in Lilongwe. Jonge gevan-
genen krijgen hier na hun vrijlating een opleiding tot metaalbe-
werker en daarmee een reëel uitzicht op een stabiele toekomst. 
Sinds de start van de opleiding hebben al meer dan 360 jongeren 
bij ons een opleiding gevolgd. Een fantastisch resultaat, waar we 
bijzonder trots op zijn. Vooral omdat er bij de start nogal wat weer-
stand was tegen ons project en in het bijzonder tegen onze leer-
lingen.” Inmiddels staat de opleiding zo goed bekend dat naast 
ex-gevangen steeds meer andere jongeren zich melden, die hier 
ook een opleiding willen volgen. Er hadden nog meer leerlingen 
opgeleid kunnen zijn, ware het niet dat de opleidingswerkplaats 
maar een beperkt aantal leerlingen aan kan. Daarnaast is er een 
toenemende vraag naar opleidingen in andere vakgebieden zoals 
kleermaken en schoenmaken. Daarom wil de organisatie graag 
uitbreiden, zodat ze nog meer jongeren een nieuwe start kunnen 
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Bijbelrooster
December
zo 1 Micha 2:1-5 Advent 1, Expansiedrift

ma 2 Micha 2:6-11  Wil je de waarheid horen?
di 3  Micha 2:12-3:4 Lijden door leiders
wo 4 Micha 3:5-12 Valse profeten zorgen voor 
   valse gerustheid
do 5 Filippenzen 1:1-11 Verlangen
vr 6 Filippenzen 1:12-26 Doelgericht
za 7 Psalm 80 Gebed om terugkeer
zo 8 Micha 4:1-8 Advent 2, Verenigde naties

ma 9 Micha 4:9-14 Verloskunde
di 10 Micha 5:1-5 Zicht op Betlehem

wo 11 Micha 5:6-14 Hoe komt er vrede op aarde?
do 12 Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven
vr 13 Filippenzen 2:12-18 Inspanning
za 14 Filippenzen 2:19-30 Meeleven
zo 15 Psalm 146 Advent 3, Bijstand
ma 16 Micha 6:1-8  Moet de HEER zijn oudste
   kind geven voor wat wij hebben
   misdaan?
di 17 Micha 6:9-16 Teleurstellende resultaten
wo 18 Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol?
do 19 Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish
vr 20 Filippenzen 4:1-9 Vreugde
za 21 Filippenzen 4:10-23 Voldaan

bieden. Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, 
Noord en de Open Hof gecollecteerd. 

Z.W.O. collecte zondag 8 december:  verbetering van het in-
komen van kleine boeren in Pakistan
Meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking werkt in de land-
bouw. Helaas bezitten de gezinnen slechts kleine stukjes grond, 
waardoor de opbrengst onvoldoende is om in het levensonder-
houd te kunnen voorzien. Bij tegenvallende oogsten zijn deze 
gezinnen extra kwetsbaar omdat zij geen andere bron van inkom-
sten hebben. In de arme regio Zuid-Punjab ondersteunt de part-
nerorganisatie van KerkInActie REEDS christenen en kasteloze 
hindoes om hun inkomsten te vergroten. Als religieuze minder-
heden zijn deze mensen extra kwetsbaar. Velen van hen hebben 
nauwelijks onderwijs kunnen volgen, omdat dat in de afgelegen 
gebieden nauwelijks voorhanden is of onbetaalbaar voor hen 
was. De organisatie REEDS ondersteunt de gezinnen om naast 
de landbouw ook inkomsten te verwerven uit andere activiteiten, 
bijvoorbeeld als loodgieter, elektricien, assistent-veearts of met 
een winkeltje. De organisatie geeft vaktrainingen en verstrekt 
leningen aan gezinnen die niet in aanmerking komen voor een 
lening bij een bank. Ook helpt REEDS deze gezinnen om hun 
inkomsten uit de landbouwproductie te verhogen. Zo leren boe-
ren te onderhandelen om een betere prijs voor hun producten te 
krijgen op de markt. De organisatie brengt boeren in contact met 
afnemers om zo de tussenhandel uit te schakelen, waardoor de 
boeren een betere prijs voor hun producten kunnen krijgen. Dank-
zij de inzet van REEDS kunnen al 215 gezinnen hun inkomsten 
verhogen en daarmee hun levensstandaard verbeteren. Voor dit 
doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, Noord en de Open 
Hof gecollecteerd. 

Namens de ZWO bestemmingscommissie, 
Breus Versteeg

 

 
www.bespreekhetsamen-ede.nl

De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. Wanneer u ook 
nog wilt deelnemen, u bent van harte welkom!

Op zaterdag 30 november 2019, 19:30 uur, Evangelisch Lutherse 
kerk Ede: Ensemble Fresco: Jong Talent
Op dinsdag 10 december 2019 om 20:00 uur in De Open Hof door 

ds. Agnès Gilles: Draag mij door de nacht
De Bijbel vertelt prachtige verhalen van ‘doortocht’; van uittocht en 
intocht; van dood en opstanding. Wat vertellen deze verhalen ons 
over ‘wat Jezus in ons leven wil betekenen’? Een dogmatische 
verkenning brengt het verhaal dichtbij.

Op woensdag 11 december 2019 om 19:00 uur in de Oude Kerk 
in Ede door ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen: 
Adventsvesper. de Raad van Kerken in Ede heeft een inmiddels 
jarenlange traditie om in de Adventsperiode een oecumenische 
vesper te organiseren. Door samen te zingen, te bidden en in stilte 
samen te zijn, willen we de komst van de Messias in ons bestaan 
overdenken.

 

 
Op zondag 15 december 2019 om 19:30 uur in 
de Noorderkerk door ds. Caroline Oosterveen 
Festival of Lessons and Carols
Festival of Lessons and Carols is een dienst die 
traditioneel rond Kerst plaatsvindt. Het Toren-
kamerkoor uit Wageningen olv Elly Meijer zingt 
carols, ook samen met ons. Er is warme choco-

lademelk en een warm vuur verlicht de donkere avond.

 

 
Op dinsdag 7 januari 2020 om 19:30 uur in de 
Beatrixkerk door Myra vd Jagt en Arjen Threels
Start repetitie: The Armed Man - Jenkins
Dit jaar voeren we met het projectkoor en pro-
jectorkest The Armed Man van Karl Jenkins 
uit. De ondertitel van dit werk luidt: A mass for 
peace. We hebben voor dit stuk gekozen, omdat 

Ede in 2020 75 jaar bevrijd is. Zing je ook mee!

Graag tot ziens! 
Het Bespreek het Samen team

 

Begroting 2020

De Actie Kerkbalans van vorig jaar heeft 8% 
meer opgebracht dan het jaar daarvoor.
Daar zijn we heel blij mee, want hieruit blijkt dat 
onze gemeenteleden zeer betrokken zijn bij het 
voortbestaan van onze gemeente. Ondanks dit 

goede resultaat van vorig jaar wordt toch in 2020 een begro-

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
17  13 december 22 en 29 december,
   5 januari 2020
1  3 januari  12, 19 en 26 januari

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.

Sluiting kerkelijk bureau
Van 13 december tot 8 januari is het kerkelijk bureau 
gesloten.
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tingstekort verwacht van ruim € 100.000,-. Dit wordt hoofdzake-
lijk veroorzaakt door een lager ledental, hogere traktementen, 
het verlengen van het tijdelijke contract van de predikant van de 
wijkgemeente Harskamp, stijgende kosten van onze gebouwen 
en het opdrogen van de rentebaten

Wij doen er alles aan om dit tekort de komende jaren terug te 
brengen. Wij hopen en vertrouwen dat dat voor een groot deel 
mogelijk zal worden door verdere verhoging van de financiële bij-
dragen van onze gemeenteleden. Daarenboven zullen we kijken 
naar mogelijkheden om meer rendement te genereren uit ons 
onroerend goed. De Commissie Toekomst zal op korte termijn de 
Algemene Kerkenraad daartoe adviseren.

Uitgangspunt is dat we zo goed mogelijk gaan proberen om de 
wensen van alle wijken zoveel mogelijk te honoreren. Wij hopen 
daardoor de leden te stimuleren hun financiële bijdragen ook in 
2020 weer te verhogen.
De begroting kan als volgt worden samengevat: 

Baten (in euro) 
Vrijwillige Bijdragen  530.000
Bijdrage Solidariteitskas  12.000
Collecten voor de kerk 0
Inkomsten exploitatie kerkgebouwen 179.000
Rente middelen  31.000
Rente egalisatie 
Huuropbrengst pastorieën  22.000

Kerkblad  25.250
Wijkactiviteiten  20.000
Beschikking voorziening extra pastoraat  56.000
Bijdrage Emmaüs  4.200
totale inkomsten   879.450

Lasten (in euro) 
Pastoraat € 457.700
Exploitatie kerkgebouwen 344.050
Exploitatie Pastorieën  11.250
Wijkactiviteiten  20.500
Bovenwijkse voorzieningen   21.000
Centrale voorzieningen PKN  38.000
Ondersteuning/overhead  66.100
Kerkblad  25.250
totale lasten  983.850

TEKORT   €  -104.400
   
Een verdere toelichting op de begroting, evenals een vergelijking 
met de bedragen van de rekening 2018 en de begroting 2019, 
kunt u vinden op www.protestantsegemeente-ede.nl/financiën

College van Kerkrentmeesters

Vesper volgens Benedictijnse orde 
Op dit moment volgt een groep studenten op de Christelijke 

Kerkdiensten
ZONDAG 1 DECEMBER

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

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong
4 dec 19.30 uur vesper 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,
   Maaltijd van de Heer

Harskamp:
10.00 uur  ds. K.Santing 

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

Hartenberg:
10.00 uur  ds. R. Reiling 
14.30 uur  Wynette Schouten,
   zangviering  

De Gelderhorst:
10.30 uur  dhr. C. Ippel 
Voorbereiding Heilig Avondmaal.

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

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 30 november
19.30 uur  ds. W. de Vos

ZONDAG 8 DECEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. A. Gilles

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong
11 dec 19.30 uur ds. T.P. de Jong

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

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

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

Harskamp:
10.00 uur  ds. K. dijk, Duiven 

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. M.L. van Wijngaarden,  
Rotterdam 

Hartenberg:
10.00 uur  ds. T. Vos
14.30 uur Jan van Riessen jr.
   vertelviering
 
De Gelderhorst:
10.30 uur  ds. K.D. Smit
  Heilig Avondmaal 

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

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 7 december
19.30 uur  ds. L. Kruijmer 

ZONDAG 15 DECEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. C. Oosterveen 
19.30 uur  Festival of Lessons and Carols
  Torenkamerkoor Wageningen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong
18 dec 19.30 uur ds. T.P. de Jong
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. K. Santing

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

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

Harskamp:
10.00 uur  dhr. van Riezen, de Glind 

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

Hartenberg:
10.00 uur  ds. L. van Rouenda
14.30 uur  Jan van Riessen sr.
   zangviering 

De Gelderhorst:
10.30 uur  mevr. D.M. Rietveld-Hup 

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. D. Th. de Mildt 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 14 december
19.30 uur  dhr. C. Fraanje 
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Hogeschool Ede een minor Expeditie Benedictus. Gedurende 
een aantal weken maken zij kennis met het Benedictijnse kloos-
terleven. Hiertoe bezoeken zij verschillende kloosters en volgen 
het daar gebruikelijke levensritme. 
Onderdeel van de minor is een college over zingen in het kloos-
ter, resulterend in een door de deelnemers gezongen vesper. 
Naar goed Benedictijns gebruik is deze voor iedereen toegan-
kelijk. De vesper vindt plaats op donderdag 12 december 16.30 
uur in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Ede (hoek Beuken-
laan-Maanderweg). 

Inloop- Open Kerk.  

 
De komende drie donderdagen zijn er weer de 
inloopochtenden in “Ons Huis” bij de Taborkerk. 
Op 5 december is er een Sinterklaasprogram-
ma. Op 12 december is er handenarbeid en 
spel. 
Op 19 december vieren we het Kerstgebeu-
ren. Vanaf 9.30 uur staan de deuren open en is 

iedereen van harte welkom! 
Werkgroep Kerk en Buurt

 

 
Amnesty International 
schrijfacties
Tussen 20 november “Dag 
van De Rechten van het 
Kind” en 10 december 

“Dag van De Rechten van de Mens” wordt overal in Nederland 
aandacht gevraagd voor deze rechten door schrijfacties voor 
gerechtigheid voor gewetensbezwaarden. De mensenrechten 
komen wereldwijd steeds meer onder druk te staan. 
Tijdens de schrijfactie Write for Rights 2019 vraagt Amnesty 
mensen in de hele wereld om brieven te schrijven voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en het mogelijk te maken om te blijven durven 
waar anderen tekortschieten.
Dit jaar staan in Ede in december weer op verschillende plaat-
sen de schrijftafels klaar. U bent onder meer welkom op:
- zondag 1 december van 11:00 tot 12:00 uur in de Franciscus- 
 school, Mesdagstraat 5
-  zaterdag 7 december van 10:00 tot 16:00 uur in de 
 Bibliotheek Cultura-Stadspoort, Stadspoort 27 & 28
-  zondag 8 december na de diensten in De Open Hof, de   
 Noorderkerk en de Taborkerk van 11:00 tot 12:00 uur en in 
  kerkelijk centrum Emmaüs van 12:00 tot 13:00 uur.
Tijdens de schrijfacties kunnen brieven worden geschreven aan 
verschillende regimes. 
Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het lot van vaak jonge 
gewetensbezwaarden, strijders voor de rechten van de mens, 
LHBTI, het milieu, enz. Ook kunt u een handtekening zetten op 
een lijst waardoor de betreffende brief wordt ondersteund. Er zijn 
bovendien groetkaarten om gevangenen een hart onder de riem 
te steken.
Voor kinderen is er de mogelijkheid om kaarten te kleuren. Die 
worden dan naar de gewetensbezwaarden zelf gestuurd. De 
teksten van de brieven en voor de kaarten zijn opgesteld door 
Amnesty International Nederland.
Wij nodigen u van harte uit op een van de locaties.

Werkgroep decemberschrijfactie Ede

Groot (Familie) Kerstconcert 
Op vrijdag 20 december 2019 organiseert het koor Choir4Hope 
uit Barneveld o.l.v. Peter Overduin een groot FamilieKerstconcert 
in de Beatrixkerk, Beatrislaan 54 te Ede. 
Verder werken aan deze avond mee het bekende Kinder- en Tie-
nerkoor Jedaja o.l.v. Wilna Sierksma, de sopraan Judith Sportel, 
de pianist Hans Veldhuizen en de organist André de Jager.
Het belooft een zeer afwisselende avond te worden waarin ook 
plaats is voor samenzang van bekende (Kerst)liederen.
De opbrengst van deze avond is voor de kankerbestrijding. In het 
bijzonder voor de Stichting Support Casper van de bekende arts 
prof. dr. Casper van Eijck. Deze stichting financiert onderzoek 
naar alvleesklierkanker.
Op de avond zelf zal het doel verder worden toegelicht.
Aanvang: 19.30 uur. Kerk open: 19.00 uur.

Toegangsprijs 7,50, t/m12 jaar 3 euro.
Kaartverkoop en inlichtingen: Diana Pul, 0342-412602 of 
info@jdpul.nl 
Verder zijn er kaarten bij de koorleden en ‘s avonds aan de kerk 
verkrijgbaar.

 

Adventsvesper
Onder auspiciën van de Raad 
van Kerken te Ede wordt er in 
de komende adventsperiode 
een oecumenische vesper in 

de Oude Kerk aan de Grotestraat gehouden. 
Op woensdagavond 11 december bent u van harte welkom 
om samen te komen voor wat ook wel een avondgebed wordt 
genoemd. Dit avondgebed vindt zijn oorsprong in het getijdenge-
bed van de kloosters. De monniken bidden dagelijks op gezette 
tijden hun gebeden in verbondenheid met de traditie van eeu-
wen. In deze adventstijd nodigen we u uit om u bij deze tradi-
tie aan te sluiten. We zullen in dit gebedsmoment vooral de stilte 
laten spreken. Daarbij zullen we samen de psalmen bidden en 
zal er een meditatief moment zijn rond de lezing. Tijdens de vie-
ring zullen we met de voorzanger a capella zingen. 
In deze opzet komen we terug bij de eenvoud die het avondge-
bed en de andere getijdengebeden zo krachtig maakt. De litur-
gische leiding is in handen van pastor Hans Lucassen en ds. 
Caroline Oosterveen.
U bent van harte welkom in de Oude Kerk van Ede aan de Gro-
testraat op woensdag 11 december om 19.30 uur (inloop vanaf 
19.00 uur).
Informatie bij Rita Aelbers, Secretaris Raad van Kerken Ede, 
0318-625188

PCOB-afdeling Ede
Maandag 16 december a.s. heeft onze laatste bijeenkomst van 
dit jaar plaats. Op deze middag, die uiteraard in het teken van 
het Kerstfeest staat, houdt ds. Wijnand Sonnenberg, zeker geen 
onbekende in Ede, eerst zijn presentatie en meditatie. Waar-
in veel samenzang waarvoor Anton Kanis èn de muziek en de 
techniek verzorgt. Na de pauze verzorgt Miny Sonnenberg haar 
inleiding over leven en werk van de Duitse theoloog Dietrich 
Bonhoeffer. Na afloop van deze bijeenkomst, zo rond kwart voor 
vier, is er nog gelegenheid voor nadere ontmoeting. Leden en 
belangstellenden zijn hartelijk welkom! 
Datum en tijd: maandag 16 december a.s. van 14.30 uur tot 
ongeveer 16.30 uur. 
Plaats: “Ons Huis”, Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk, 
Hovystraat 2 te Ede. 

 

 
4 gemeenten SAMEN één Alpha-cursus!
De Beatrixkerk, de Bethelkerk, de Kleopasge-
meente en de Nieuwe Kerk te Ede. 
Voor wie is deze Alpha-cursus? Voor iedereen 
die zijn of haar kennis over het christelijk geloof 
wil opfrissen of er gewoon meer over wil weten. 

Het maakt daarbij niet uit of je bijna nooit in de kerk komt of dat 
je geen kerkdienst mist. Bij de Alpha-cursus is iedereen wel-
kom, van jongeren tot en met vitalo’s (ouderen)! Wekelijks, op 
de maandagavonden, komen we als groep bij elkaar en begin-
nen we met een warme maaltijd. Na het eten wordt een inleiding 
gehouden over het thema van die avond en praten we hierover 
in kleine groepjes verder.
Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn:
‘Christelijk geloof’, ‘Waarom Jezus?’, ‘Hoe kan ik het kwade weer-
staan?’, ‘De Bijbel lezen en bidden’, waarom en hoe?’ en ‘Wie is 
de Heilige Geest?’ 
Zo maak je in twaalf weken tijd kennis met het christelijk geloof. 
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven, dat doe je 
bij Alpha, een cursus die jouw leven kan veranderen! Je ontmoet 
daar mensen van verschillende achtergronden.
Interesse? Heb je nog vragen en/of wil je je aanmelden: 
Contactpersonen: Aly Batterink: afbatterink@upcmail.nl 
(0318-613867) en Kil de Koning: kil_de_koning@hotmail.com 
(06-38307562). Meer informatie over de cursus vind je op: 
www.alpha-ede.com. Je bent van harte welkom op: 
Maandagavond 14 januari 2019 om 18.45 uur in de Nieuwe Kerk, 
Verlengde Maanderweg 33, Ede. 
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De cursusavonden zijn wisselend in de Beatrixkerk en in de 
Nieuwe Kerk. Meld je aan! 
Vacatures: We zoeken voor de Alpha-cursus nog:
Kokers: mensen die voor een groep van ongeveer vier tot zes (of 
meer) personen, voor de cursusavonden, willen koken.
Team-ondersteuner:. O.a. organisatie van de inleiders, kokers en 
financiën. 

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

Advent: lezingen uit de profeet Micha - ‘om het recht lief te 
hebben’
‘Jou is aangezegd, mens,
wat goed is;
en wat vraagt JHWH anders van je,
dan recht te doen
en goedertierenheid lief te hebben
en bescheiden te gaan met je God.’ (Micha 6, 8)
Het ‘Magna Charta der profetie‘ wordt deze tekst wel genoemd: hij 
brengt kernachtig het hart van Micha, ja van de profetie überhaupt 
onder woorden. 
Het boekje Micha wordt gerekend onder de 12 ‘kleine profeten’ en 
het gaat fel de confrontatie aan met de bovenbazen van zijn (en 
onze) dagen –de machthebbers in staat en godsdienst.
We lezen Micha op de zondagen van Advent in de zondagse dien-
sten.

‘Koffie plus’ op 1 december: toekomstscenario’s
De kerkenraad had een oriënterend gesprek met leden van de 
‘Commissie toekomst’ van de PGE. Die commissie denkt na over 
de toekomst van de PGE-als-geheel. En dus ook over die van de 
afzonderlijke wijkgemeenten. De Algemene Kerkenraad ziet het 
jaar 2022 als een ‘kantelpunt’ – in dat jaar gaat de wijkpredikant 
van de wijk Tabor met emeritaat en zal ook de wijk Harskamp niet 
langer een predikant hebben. De commissie denkt dat er in 2022 
geen middelen zijn voor de opvolging van Ds. Westra. Dat staat 
natuurlijk nog te bezien. 

Maar het is wél zaak met elkaar in gesprek te gaan over de scena-
rio’s die op de middellange termijn denkbaar en/of wenselijk zijn: 
met of zonder predikant (of een andere betaalde ‘kracht) – hoe 
gaan we verder? Daarover wisselen we na de dienst op 1 decem-
ber van gedachten. Uw mening en inbreng zijn even nodig als 
gewenst. Welkom!

8 december: Schrijfactie Amnesty International
20 November was de ‘Dag van de Rechten van het Kind’, 10 de-
cember de ‘Dag van de rechten van de Mens’ – daartussen wordt 
op tal van plaatsen in Nederland aandacht gevraagd voor deze 
rechten, die -wij weten het en zien het- in talloos veel landen ‘on-
der druk staan’, om het met een understatement te formuleren. 
Wij kunnen daar niet veel tegen doen, maar wij hebben wél pen 
en papier om godgeklaagde regimes tenminste te bedelven onder 
brieven die opkomen voor de rechten van kleine en grote vechters 
voor vrede, voor de rechten van LHBTI-ers, van allen die ‘het recht 
liefhebben’. En we kunnen kaarten sturen aan wie vanwege hun 
gevecht voor het recht gevangen zitten, bij wijze van bemoediging. 
Er wordt dus actie gevoerd, onder de welluidende naam ‘Write for 
Rights’: hoog- en broodnodig. 
Na de dienst op 8 december ligt allerlei schrijfgerei voor u klaar: 
er wordt op u gerekend!

Adventsviering 17 december
Voor, met en door de ‘senioren’: noteer alvast de middag van 17 
december, 15.30 uur in Ons Huis. De zaal is open vanaf 15.00. 
Advents- en Kerstteksten gezongen en gelezen, een fijn gesprek 
en een goede maaltijd tot besluit. Alles gelardeerd met fraaie mu-
ziek. Opgave uiterlijk vrijdag 13 december bij mevrouw Ria Bui-
tenhuis, tel. 610679. Er is haal- en brengverkeer mogelijk! 
Goede weken gewenst – naar Kerst toe!

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
Op 19 november vond voor de tweede keer het Noordercafé 
plaats. Aan de hand van vragen leerden we op ludieke wijze el-
kaar, mensen die voor het eerst kwamen en sommigen die elkaar 
al eerder ontmoetten, kennen. Daarvoor en erna, met een heerlijk 
gevulde Kippie-pan en een drankje, liepen gesprekken door. Het 
werd zomaar later dan gedacht: maar dat kan soms, en in dit ge-
val zeker, een kadootje zijn. Kijk eens op Instagram. Daar staat 
ook de volgende keer vermeld: 17 maart 20202 !
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Komende diensten:

 

 
Zondag is het de eerste zondag van advent. 
Voorganger is dan ds. Caroline Oosterveen.
Op 8 december gaat ds. Agnès Gilles bij ons 
voor.
15 december twee keer een mooie viering. ’s 
Morgens met ds. Caroline Oosterveen. 
Om 19.30 uur ’s avonds is er ons jaarlijkse Fes-

tival of Lessons and Carols, met het Torenkamerkoor uit Wage-
ningen o.l.v. Elly Meijer. 
Deze viering op de voorlaatste adventszondag heeft de vorm 
van het ‘Festival of Lessons and Carols’ dat in de Anglicaanse 
Kerk bekend is geworden. Het eerste ‘Festival’ werd ontworpen 
door de bisschop van Truro in 1880, maar grote bekendheid 
heeft deze liturgie pas gekregen sinds de vieringen in de kapel 
van King ‘s College (Cambridge), vanaf 1918. Ook buiten Enge-
land is dit Festival bekend geworden, vooral dankzij de jaarlijkse 
uitzending door de BBC. De opzet van de viering is een serie 
lezingen uit de Bijbel en enkele gedichten (‘Lessons’) die wor-
den afgewisseld door koorzang en samenzang (‘Carols’). Het 
thema is: “Die was en is en komen zal”. De lijn van de lezingen 
en de gedichten is afgestemd op advent: vanuit de beloften in 
het Oude Testament naar de vervulling in het Nieuwe Testament. 
De muziek van het koor is zeer afwisselend - zoals u van het 
Torenkamerkoor mag verwachten. Enerzijds zijn er mooie bewer-
kingen van klassieke Engelse kerstliederen. Anderzijds zijn er 
ook sfeervolle stukken van bijvoorbeeld Tomas L. de Victoria. Het 
koor zingt deze prachtige muziek, sommige Carols uiteraard ook 
samen met ons. Er is warme chocolademelk en een warm vuur 
verlicht de donkere avond. 

Ik wens dat je
net als de herders
ten diepste voor niets hoeft te vrezen,
dat onrust je mag inspireren
en dat je in kinderogen
Gods vrede mag lezen.

Ik wens dat je
net als de wijzen
je moedig op weg durft bewegen,
dat je blijmoedig van je gaven kunt geven
en dat je, verbonden met velen,
hoopvol zult mogen leven.

Ik wens dat je
net als Jezus’ leerlingen
met moed en inzet mag werken,
mensen in nood mag opmerken
en dat je bij velen
vertrouwen kunt helpen versterken.

Ik wens dat in je eigen hart,
als vanouds, vandaag en mórgen,
een Redder mag wonen
zodat je van binnenuit
aan ieder mens
Gods liefde zult tonen.

 

 
Op zondag 22 december gaat ds. Rob Visser 
voor, onder meer bekend geworden als predikant 
van de Grote Kerk in Apeldoorn en stadspastor in 
Amsterdam.

Tot slot nog een stukje uit een indrukwekken-
de adventsteksttekst, een stiltegebed, van Huub Oosterhuis, bij 
deze foto die ik maakte van een beeldje dat ik ooit kocht:

Daar staan wij, omschitterd van licht,
omschenen van U – zo staat geschreven.
Maar zie ons hier, zoals wij zijn:
de één niet stralender dan de ander,
de één nog weerlozer dan de ander.
Zie onze kinderen.
Zie de wanhopigen, met hun opgekropte verdriet, 
zie allen van wie wij niet weten
in hun stikdonkere kerker.

Zo staat geschreven.

Moge dat worden vervuld:
geen mens meer geknecht en wanhopig,
geen kind meer vernederd.
Gij die dit visioen in ons ontstoken hebt –

“Word licht”, zegt Gij.
Kom met uw woord-
zoals geschreven staat:
het woord, het eigenlijke licht
dat ieder mens verlicht.

Goede adventstijd toegewenst, 
Caroline Oosterveen

Pastorale Raad 12 november 2019 
Wim den Ouden opent met ‘Het gemis’ van Frits Spits op weg naar 
Eeuwigheidszondag. 
Het project ‘vriend’ is afgerond en heeft mooie resultaten opge-
leverd. 
De ledenadministratie is nu eenvoudiger. 
De kerstattenties voor 80+ers en zieken worden op zaterdag 21 
december rondgebracht. 
Het infoblad 2019 van de Noorderwijk is gereed. 
Tijdens het inhoudelijk deel toont Caroline Oosterveen ons 6 
Christus voorstellingen, die ons aantrekken of afstoten. Sander 
van Voorst sluit met het gnostisch Jezusgebed. 

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 5 november 
2019
Henk Wildschut opent de vergadering met een artikeltje uit Ede 
Stad en “Deeltje” van Toon Hermans. In het moment van bezinning 
worden reacties gegeven op het gedicht “Jasmijn” van Etty Hille-
sum. Er zijn aanpassingen in de ledenregistratie door gevoerd, 
waardoor deze overzichtelijker is geworden. Er zullen instructies 
worden gemaakt voor de vrijwilligers bij de erediensten. Op zon-
dag 10 november wordt aandacht besteed aan de mantelzorgers. 
Op 24 november (eeuwigheidszondag) worden de in het afge-
lopen jaar overleden gemeenteleden herdacht. Op 15 december 
is er een “Lessons en Carols” dienst. De uitnodigingen voor het 
Noordercafé zijn verzonden. Er wordt gewerkt aan de invulling van 
de bijzondere erediensten in 2020. De volgende “Preek van de 
Leek” dienst is op 5 april 2020. De vergadering wordt besloten met 
het gedicht “Geloof” van Toon Hermans. 

Tijmen Apeldoorn

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
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WIJK
Op 4 november is Jan Wilgenburg verhuisd naar Verpleeghuis 
Walraven in Bennekom. Een grote verandering voor Jan die bij 
hem voor veel onrust en verdriet zorgt, het zal tijd nodig hebben 
om op deze nieuwe plek te wennen. Ook voor Jellie, Ymke en Jan-
ne is deze periode extra moeilijk, het valt niet mee om de moeite 
en het verdriet van je man en vader die je zo lief is, te zien. Jan, 
Jellie, Ymke en Janne, wij wensen jullie veel sterkte en Gods hulp 
en troostende nabijheid toe in deze zware periode. Het nieuwe 
adres van Jan is:
Jan Wilgenburg, Verpleeghuis Walraven huiskamer 11, Oost Breu-
kelderweg 1, 6721 PG Bennekom
Deze week moest mevrouw Kroon in het ziekenhuis worden op-
genomen vanwege klachten waar ze al langer mee tobt. Als al-
les is verlopen zoals gehoopt, dan is ze inmiddels weer thuis. Wij 
wensen u van harte beterschap en Gods zegen toe.
Op 4 december is het 50 jaar geleden dat Margreet en Joop van 
Bostelen elkaar het ja-woord gaven. Zo veel jaren al samen waar-
in jullie veel mooie dingen mochten beleven maar ook verdriet is 
niet altijd aan jullie deur voorbij gegaan. Namens ons allemaal van 
harte gefeliciteerd met dit jubileum en onze wens is dat God jullie 
nog veel jaren voor elkaar en voor jullie kinderen mag sparen.

Zondag 1 december start het adventsproject, het thema is: “God 
belooft de Vredekoning”.
Aan het begin van de dienst zal er weer een adventskaars door 
een van de kinderen worden aangestoken. In plaats van het op-
zeggen van een gedichtje door de kinderen zingen we samen een 
couplet van het Lichtjeslied. Er zal ook een vertelling zijn voor de 
kinderen als voorbereiding op de kindernevendienst. Deze wordt 
afgesloten met een couplet van het projectlied. Er zal een stencil 
in de kerk liggen waarop beide liederen zijn afgedrukt.

Zaterdag 21 december is de gezinskerstviering waarvoor u na-
tuurlijk allemaal van harte wordt uitgenodigd. Het belooft een heel 
mooie dienst te worden. Neem gerust buren vrienden en beken-
den mee want het zou fantastisch zijn als er veel stoelen bijgezet 
moeten worden. Het bekende kerstlied KOMT ALLEN TEZAMEN 
spoort ons daartoe ook aan !!!
Woensdag 25 december mogen we samen de geboorte van onze 
Heer vieren in de dienst die om 10.00 uur begint. Dominee Volge-
nant zal in deze dienst voorgaan. Evenals in de gezinsdienst van 
21 december zullen ook in deze dienst Wieke, Berthilde en Willize 
zorgen voor de muzikale invulling.

Gedurende vele jaren werd in de wijk in de decembermaand de 
kerstcollecte gehouden waarbij alle adressen in onze wijk door 
een vrijwilliger werden bezocht. De opbrengst werd gebruikt voor 
het betalen van de kosten van de kinderkerstviering en alles wat 
daarbij kwam kijken. Wat daarna overbleef, werd toegevoegd aan 
het kinderproject. 
Nu dit alles niet meer op die manier wordt ingevuld zijn ook de 
kosten minder geworden en het werd ook steeds moeilijker om 
de collecte te organiseren en in te vullen. De kerkenraad heeft 
daarom besloten om de collecte niet meer in deze vorm te hou-
den. Wij nodigen u van harte uit om het geld dat u andere jaren in 
de collectebus deed nu te geven aan het kinderproject Siloam op 
Curacao waar zo veel goede dingen worden gedaan. Kijkt u maar 
eens op https://siloamvillage.org/. U komt elke zondag na afloop 
van de dienst langs het uitnodigende huisje en als het geld even 
niet door de schoorsteen wil, dan kunt gewoon het laadje openen, 
daar is plek genoeg!!

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Catechisatie bericht
Sinds september draait het catechisatieseizoen volop. We hebben 
een groep van 4 meiden en 4 jongens in de leeftijd van 12 – 18 
jaar. Iedereen doet enthousiast mee, waardoor open gesprekken 
ontstaan. Ook onderling is er veel aandacht voor elkaar en willen 
wij ook aan anderen denken. Mensen uit onze gemeente, mensen 
bij stichting de Hoop (we hebben kerstkaarten geschreven voor 
hen) en mensen in de wereld. 
Zondagmiddag 17 november zijn we met de catechisanten en hun 
ouders naar kamp Amersfoort geweest voor een publieksrondlei-
ding. We hebben gehoord en gezien wat daar allemaal gebeurd is 
in de oorlog. Indrukwekkend.

Blikken we vooruit naar 2020 dan hopen we op zondagmorgen 8 
maart om 10:00 uur de catechisatiedienst te houden.
Hartelijke groeten, namens de catechisanten en leiding,

Jellie en Rian

Senioren
Maandag 16 december wordt de kerstviering voor de senioren 
gehouden met afsluitend een gezamenlijke warme maaltijd. De 
aanvang is 14.30 uur. Verdere informatie volgt. 
Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,
Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes

1 december – De Heer zalkoning zijn

 

 
Wat vind jij erger, als je vader boos is over iets of 
als hij zegt dat hij teleurgesteld is in jou? Wat is 
het verschil? Boos gaat meer over wat fout ging 
en teleurgesteld over het gevoel daarbij. 
God is boos op zijn volk en wil het straffen. Maar 
Hij is vooral teleurgesteld. Het had zo mooi 
kunnen zijn in het beloofde land, als mensen 

van Hem zouden houden en voor elkaar opkomen. Maar nu 
loopt alles scheef: onrecht en geweld. Micha zegt dat God niet 
opgeeft. 
Hij wil heel zijn schepping redden en daarover koning zijn. Daar-
om zal de Messias (Jezus) komen. Hij zal zijn volk voorgaan 
in het geloof. In alles wat =hij doet zal hij een knecht van de 
Heer zijn. Hij zal het goede voorbeeld geven. Wapens zijn dan 
niet meer nodig, alleen gereedschap om het land te bewerken, 
zodat er voedsel zal groeien. Het leven zal prachtig zijn: iedereen 
bij zijn wijnstok en vijgenboom. God belooft ons een prachtige 
wereld waarin Hij koning is. Jezus gaat daar voor zorgen. 

8 december – Waarom God soms straft

 

 
Op school zijn er regels waar iedereen zich aan 
moet houden. Waarom zijn die regels er? Als de 
klas zich er niet aan houdt, moet de juf steeds 
herhalen: ‘Jullie weten toch wat de regel is?’ Wat 
gebeurt er als er na een paar waarschuwingen 
nog steeds klasgenoten zijn die er niet van aan-
trekken? (Straf. Voor heel de klas?)

Micha herhaalt bij de Israëlieten steeds Gods geboden. De Isra-
elieten vinden dat maar lastig. ‘En wat een gezeur dat hij ook 
dreigt met straf als we niet luisteren!, denken ze. Zo is God toch 
niet, Hij heeft eindeloos geduld. Hij zal ons nooit laten vallen. We 
kunnen doen wat we willen en hoeven niet te luisteren.’ Micha 
zegt: ‘God wil altijd je zonden vergeven, als je maar echt berouw 
hebt en het voortaan beter wilt doen. Het doel van Gods gebo-
den is dat Hij geëerd wordt en dat de liefde die Hij voor ons heeft 
de ruimte krijgt. Als jij anderen pijn doet of besteelt of op een 
andere manier slachtoffer laat worden, wil God voor die ander 
opkomen. Als jullie zo door gaan dan komt de straf echt. Luister 
dus naar Hem, dan is Hij ook goed voor jullie!’ Israël moet echt 
veranderen, want hun manier van leven met vijandigheid, roof en 
onreinheid passen daar niet bij.

15 december – Iedere dag Gods weg gaan

 

 
Hoe kunnen we als mensen gelovig leven? Moe-
ten we enorme offers brengen, zodat we God 
gunstig stemmen? Als je God iets wilt geven, 
zoek het dan niet in enorme offers en grote woor-
den. Zoek het niet in de spectaculaire dingen. 
Wees trouw naar God en je naaste in jouw leven. 
Trouw zijn in het kleine in je eigen omgeving is 

het belangrijkste. Dat lijkt onbelangrijk, maar dat is wat God van 
ieder van zijn kinderen verwacht. Trouw van velen in het kleine is 
veel groter en invloedrijker dan wij denken. Dan zien de mensen 
om jou heen jouw geloof en Gods liefde voor hen. 

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
01-12 Erica en Gea  15-12 Alice en Marike
08-12 Elly en Hennie  22-12 Hennie en Djoerd
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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 6714 AK Ede
tel. 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraat en uitvaart voor 80-plus, m.u.v. verpleeghuizen
drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede, 
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl 

Scriba:
Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat 
Breus Versteeg 0318 - 63 43 38
Janny Westmaas 0318 - 62 52 68 06-30301174
Het centrale emailadres is: pastoraat@beatrixkerk.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

Vanuit Proosda Beatitudinum
Achter mij is het een drukte van belang. Mijn zus en zwager zijn 
met de kinderen aangekomen en blijven logeren. Gezellig! Ze 
hebben cadeautjes meegenomen – alvast ‘voor de kerst’... Nog 
even wachten en het huis mag weer versierd worden in kerstsfeer. 
Ook in de kerk komen de versieringen weer van de zolder en 
de kinderen gaan aan de slag in en rondom een echte kerststal 
in de kerk…! Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de dien-
sten natuurlijk ook volop bezig. En muzikaal pakken we uiteraard 
extra uit… Toen ik de wijkbrief van deze week zojuist las viel me 
weer op hoeveel er juist in de decembermaand georganiseerd 
wordt. Mooi, en waardevol denk ik. Maar ook veelzeggend dat 
de ‘onderweg naar kerst’-groep dit jaar aandacht schenkt aan 
het thema ‘eenzaamheid’. De Beatrixwijk schijnt bovengemiddeld 
veel eenzaamheid te kennen. Zou het lukken om met ál die ex-
tra ‘december-activiteiten’ iets te kunnen betekenen voor mensen 
die zich eenzaam voelen? Het blijft mij altijd intrigeren dat we in 
Christus een God leren kennen die niet vanuit de verte iets roept, 
maar naar Zijn schepping toekomt… Op een bijzonder kwetsbare, 
breekbare en ‘ontwapenende’ manier… En ik hoop en bid dat iets 
van die houding ook bij ons gevonden mag worden. Het is in ieder 
geval al enorm verheugend dat we als vier wijkgemeenten (Tabor-
kerk, Nieuwe Kerk, RK-parochie en Beatrixkerk) ons gezamenlijk 
richten tot deze buurt. Ik ben dankbaar voor deze ontwikkeling. 

Sinds kort ben ik iedere donderdagmorgen in de stilte van de kerk 
te vinden. De voordeur gaat open. Er staat een tafel, met een kruis 
daarop, een bijbel, een liedboek en een brandende kaars. Een en-
kele keer kan ik zelf niet aanwezig zijn en is er iemand anders (of 
twee personen). Nu bedacht ik me dat we misschien een logboek-
je konden beginnen – waarin we elkaar op de hoogte houden. 
Maar een halve seconde later bedacht ik me dat we dat nu juist 
níet moeten doen. We noteren geen bezoekersaantallen – want 
voor we het weten trappen we daarmee in de valkuil van com-
mercieel denken in de kerk. De verleiding van denken in ‘vraag 
en aanbod’. Bezoekersaantallen en kijkcijfers… Godzijdank is dat 
in de kerk gelukkig niet bepalend en maatgevend. God wordt ge-
prezen, niet omdat daar zoveel vraag naar is, maar omdat dat 
goed is… (waarlijk, dit is rechtvaardig…) De deur staat open naar 
onze buurt, niet per se omdat hier in een petitie met tientallen 
aanvragen uit de buurt om gevraagd is, maar omdat we geloven 
dat het goed is dat er deuren open staan en wij de gewijde stilte 
die zo weldadig is graag delen. En een luisterend oor bieden. Of 
gevouwen handen. 
Afgelopen donderdag sprak ik een man die voor het eerst sinds 
zijn kindertijd weer eens in deze kerk was. “Ik zag het bord waarop 
staat dat de deur open was. Bedankt… Dit gebouw heeft mij dicht 
bij God gehouden. Fijn om hier weer even te zijn”. 
 
Bij de diensten 
In de afgelopen weken hebben we op de zondag na Allerheiligen 
onze overledenen herdacht. Het was troostend en bijzonder om 
dit te doen op de dag waarop de kerk álle heiligen die ons zijn 
voorgegaan herdenkt. Wij mogen geloven dat zij niet in het grote 
Niets zijn – maar dat God Zijn Woord houdt. Zijn liefde is sterker 
dan de dood. 
Enkele weken daarvoor hebben wij nieuwe ambtsdragers be-
vestigd. Een zegen – dat steeds weer mensen bereid zijn om te 
dienen in en vanuit de gemeente van Christus. Ook in pastorale 
gaven. Het was goed dat onze Pastoraal Werker betrokken was bij 
het afnemen van de belofte van geheimhouding. Ook mooi, hoe 
ouderling gebed, Betty de Jong, de nieuwe gebedsteams aanstel-
de met een belofte van geheimhouding en gebed om zegen over 
hun dienende werk rondom de erediensten.
Vooruitblikkend: de diensten in de advent zullen wat betreft de 
kinderen dus rondom een groeiende kerststal zijn. Herders, scha-
pen, een ster, Jozef en Maria – langzaam vult de stal zich – tot op 
kerstmorgen het kindje in de kribbe gelegd wordt. We hopen dat 
dit samen aanschouwelijk beleven ons als kinderen en volwasse-
nen zal helpen dicht bij het Kerstevangelie te komen. Over dicht-
bij komen gesproken; ook de drie wijzen komen natuurlijk steeds 
dichterbij… Iedere week worden zij wat dichter bij de kerststal ge-
plaatst, tot ook zij op het feest van Drie-Koningen (begin januari) 
in de kerststal zullen arriveren… Vier je mee? 
Op de adventszondag van de blijdschap (zondag Gaudete) vieren 
wij samen het Avondmaal. In die dienst zijn we ook weer bezig 
met ons jaarthema ‘leer ons bidden’. Het maakt me dankbaar om 
te horen dat het thema mensen inderdaad verder helpt. Op 15 
december denken we ook na over een onderwerp wat bij bidden 
hoort, ‘bidden en zalven’. Heel af en toe maak ik het mee dat in het 
pastoraat bij zieken gevraagd wordt of ik, zoals Jakobus het be-
schrijft, een zieke wil zalven. Wat is dat? We zullen er die zondag 
verder over nadenken. 
Op zondag 12 januari, waarop de doop van de Heer gevierd wordt, 
hopen we in de Beatrixkerk ook weer kinderen te dopen. Het aan-
tal dopelingen is nu nog onzeker, het kunnen er 6 zijn, of 4 of 1… 
In dat laatste geval zal de doopdienst van 15 maart (alles onder 
het voorbehoud van diezelfde Jakobus… ;-) ) wat drukker zijn…
Tot slot – 
ik ben blij dat op de wijkbrief dit jaar ook vermeld staat op welke 
dagen ik mijn verplichte opleidingsdagen heb. Het is fijn om in 
een kerk te werken waarin ook vastgelegd is dat de predikant 
er niet af en toe ‘voor de leuk’ wat bijstudeert – maar dat dit de 
broodnodige input geeft om gezond te blijven, en ook intellectueel 
en geestelijk ‘in vorm’ te blijven. De weken waarin ik afwezig ben 
voor studie heb ik uiteraard wat minder tijd voor vergaderen, be-
zoeken, mails beantwoorden, etc. etc. Heel hartelijk bedankt voor 
het begrip daarvoor!
Een vriendelijke groet vanuit de pastorie, ook van Maarten, en 
een warme groet met name aan hen voor wie dit geen makkelijke 
tijden zijn.

ds. Theo Pieter de Jong
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Adventsvesper
In de adventsperiode is er ook de mogelijkheid een Adventsves-
per bij te wonen.
Deze worden gehouden op 3,10 en 17 december, aanvang 19.30 
uur in de Beatrixkerk.
Na afloop van die Adventsvesper kunt u in de Rank van de Nieuwe 
Kerk een Lectio Divina bijwonen over het zelfde Bijbel gedeelte.

Kerstviering activiteitengroep ouderen Beatrixkerk 
U bent van harte uitgenodigd voor de kerstviering op woensdag 
18 december in de Beatrixkerk. Tussen 14.30 en 15.00 uur is de 
ontvangst met koffie of thee. De kerstviering wordt geleid door Els 
Hoogendoorn en muzikaal ondersteund door Gert Jansen (zang) 
en Piet Poot (vleugel). Na een informeel samenzijn met een hapje 
en drankje wordt u een stampottenbuffet aangeboden. Het streven 
is de middag af te sluiten tussen 18.00 en 18.30 uur. 
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst t/m donderdag 
12 december bij Etteke Onnink tel 301434 of per mail onnink.e@
gmail.com. Graag tot woensdag 18 december in de Beatrixkerk. 

Evert Hoogendoorn, 
voorzitter 

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF 

 

Hoflaan 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 gegevens 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

Die ons gedenkt
‘Die ons gedenkt en van geen mensenkind de naam vergeet: 
hecht dan uw hart aan wie wij U hier noemen.’ (NLB 201). In dit 
licht noemden wij zondag 24 november in onze dienst de namen 
van onze gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn: 

Nicolaas Servaas van Zalinge  21-03-1944 - 13-01-2019
Edith van Sevenhoven  13-03-1960 - 22-02-2019
Geesje Timmerman-Heuvelman 16-06-1939 - 20-03-2019
Trijntje Koenen-Hansma  16-01-1927 - 08-04-2019
Klaas Neerken   30-11-1929 - 13-04-2019
Lammert Pastoor   29-12-1941 - 22-04-2019
Emelie Lens-Panhuyzen  01-05-1930 - 29-05-2019
Gerrit ten Lohuis   22-10-1925 - 31-05-2019
Maartje (Mart) Postema-Hauwert 23-03-1930 - 15-07-2019
Jan Hoevelaken   13-11-1927 - 17-07-2019
Cornelia Catharina Jansen-Boegman 23-06-1931 - 03-09-2019
Jan Oege Zijlstra   25-02-1950 - 07-09-2019
Sieuwke Antje Bakker  16-03-1938 - 08-09-2019
Pauline Jeane Elgersma – Cramer 01-07-1936 - 12-09-2019
Janna Cornelia Goossen  03-05-1927 - 16-09-2019
Izaäk (Ies) Lagendijk  03-07-1950 - 22-09-2019
Trijntje van Hardeveld – Jongeneel 09-09-1933 - 26-09-2019

Arnout Huig (Nout) van Bennekom 30-12-1956 - 30-09-2019

‘Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken. Hoed hen God, 
tot in eeuwigheid.’

ds. Agnès Gilles

Advent
In de Adventstijd staat in de zondagse viering de profeet Micha 
centraal. Aan de hand van een voorwerp deelt hij zijn zorgen en 
verlangens met ons. 
Op de eerste zondag van Advent – 1 december – vraagt hij zich 
af wat er van de wereld moet worden (Micha 2). Hij ziet zoveel 
onrecht, zoveel geweld en zoveel ellende dat hij niet meer in een 
toekomst voor de kinderen van Israël kan geloven. Wij herkennen 
dat wel. Wanneer je het nieuws bijhoudt dan vraag je je toch gere-
geld vertwijfeld af in wat voor een wereld wij leven en of het tij ooit 
nog zal keren? Micha heeft daar wel een antwoord op. Maar het 
is niet het antwoord dat mensen graag horen………. Wie maakt 
het licht?
Op de tweede zondag van Advent – 8 december - laat de pro-
feet Micha ons dromen (Micha 4: 1-8 en 5: 1-3). Eens, op een dag, 
zullen alle volken naar het huis van de Heer optrekken om naar 
het Woord van God te horen. En dat Woord zal een krachtig woord 
blijken. Het zal richting geven, het zet in beweging, het wordt 
vlees. De volken die dat Woord verstaan zullen hun kinderen niet 
langer de oorlog leren. En zij zullen hun wapens omsmeden tot 
nuttig gereedschap! Een stralende dag!
Op de derde zondag van Advent – 15 december - waarschuwt 
de profeet Micha ons nog een keer(Micha 6: 1-8). Als jullie zo 
doorgaan op jullie eigen wegen dan wordt dat jullie ondergang! 
Keer je om – naar God toe - voor het te laat is! Misschien willen 
we wel omkeren, maar weten we niet hoe dat moet. Sorry zeggen 
tegen een medemens, dat is vaak al niet gemakkelijk. Laat staan 
wanneer je beseft dat alleen sorry zeggen niet genoeg zal zijn. 
Hoe zouden we het dan met God goed kunnen maken? Micha 
weet wel een manier. Maar het gaat niet buiten jou om. Hoe maak 
je het goed!? Op deze zondag zal er in de liturgie veel gezongen 
worden samen met de cantorij onder leiding van Albert Brink. 
Op de vierde zondag van Advent – 22 december - spreekt de 
profeet Micha zijn geloof uit: het licht zal overwinnen (Micha 7). 
Want zoals de Heer is er geen andere God. Zoals Hij is er maar 
1! De God die trouw is en de mens dus niet los zal laten. De God 
die vergeeft en al het onrecht weg zal werpen. Die God zal zich 
opnieuw over ons ontfermen. Het wordt weer licht!
Elke zondag in advent zullen wij zien hoe dit indrukwekkende ver-
haal van Micha – die meer dan 28 eeuwen geleden leefde - zo op 
onze tijd gelegd kan worden. En hoe God in Jezus Christus daarin 
een plek krijgt.

Kerstnacht
Dit jaar is er op Kerstavond 24 december om 19.30 uur één Kerst-
feest voor alle leeftijden in De Open Hof. Iedereen is uitgenodigd 
het Kerstverhaal op verrassende wijze te horen, te zien en te be-
leven. Iedereen heeft ook een eigen rol in het geheel. Uiteraard 
zijn er herdertjes, een Jozef en een Maria, een herbergier en 
ga zo maar door. Zij gaan vanaf 1 december hard aan het oefe-
nen. Maar uw stem – als gemeentelid of gast – is ook nodig. Het 
kerstspel en het kerstlied vullen elkaar aan en vormen samen dat 
prachtige evangelie dat wij die nacht mogen vieren: Een kind is 
ons geboren! Een kind dat ons licht en vrede brengen zal! Een 
kind dat ons de weg zal wijzen naar een prachtige toekomst. Dan 
moeten wij die weg natuurlijk wel gaan: Geef licht!
Na afloop dan ook veel licht en gezelligheid met chocolademelk 
en glühwein.
En dan wordt het Kerstmorgen… over dit feest de volgende keer 
meer.

Collecte doelen van de komende weken in de Open Hof
Zondag 1 december
De eerste collecte is voor de centrale diaconie met als doel Meet-
Inn
De tweede collecte is voor ZWO met als doel “gered gereedschap”
Zie ook het stukje van ZWO in het algemene deel van dit kerkblad
Zondag 8 december
De eerste collecte is voor de centrale diaconie met als doel “va-
kantie weken”
De tweede collecte is voor ZWO met als doel “een inkomen voor 
boeren in Pakistan”
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Zie ook het stukje van de ZWO in het algemene deel van deze 
kerkbode
Zondag 15 december
De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk
De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie met als doel 
“kerstgiften en pakketten”.

Actie voedselbank een succes
Namens alle gebruikers van de voedselbank veel dank voor alle 
meegebrachte etenswaren en andere goed bruikbare spullen. 12 
kratten vol zijn naar de voedselbank gegaan. Ook de collecte was 
warm makend, bijna 300 euro. De ZWO commissie is er in haar 
nopjes mee. Ook mee doen met ons? We kunnen best nog wel 
enthousiaste gemeente leden gebruiken. Voor info en andere za-
ken kan je Janneke Odie aanspreken of mailen. 
Janneke Odie - odie.janneke@gmail.com

Kindernevendienst Open Hof 

Adventsproject: Geef licht!
Kerst is het feest van het licht. We horen deze advent verhalen 
van de profeet Micha. In een donkere tijd zegt hij dat er iets kan 
veranderen: het licht kan doorbreken. Micha vertelde ook dat in 
Bethlehem een bijzondere koning geboren zou worden. Iemand 
die voor de mensen zou zorgen en vrede zou brengen; een kind 
van God. Het thema van deze adventstijd is: ‘Geef licht!’ Dat is een 
gebed en een opdracht tegelijkertijd. Wij bidden God om het licht 
te maken in ons leven. En wij kunnen zelf licht geven aan elkaar. 
Eerste advent vertelt Micha de mensen in Jeruzalem dat het niet 
goed gaat in hun stad. Jeruzalem is een donkere stad geworden, 
maar dat hoeft niet zo te blijven. Hij zegt dat het weer fijn kan 
worden in de stad; dat een donkere stad kan veranderen in een 
vrolijke, lichte stad. Maar dan moeten mensen wel zelf iets doen. 
Na de verhalen gaan we een gezicht tekenen met licht. 
Tweede advent gaan we verder met de opdracht ‘Geef licht!’ 
Micha voorspelt een stralende dag, zonder ruzie en oorlog; een 
feestdag. Ook als het om ons heen niet zo stralend is, kunnen we 
vrolijkheid en gezelligheid brengen. We maken er een feestje van 
en versieren de boel met slingers. 
Derde advent is het grote licht van kerst steeds meer voelbaar. 
Het licht dat Jezus brengt, maar ook het licht dat we zelf kunnen 
geven. God wil dat het goed is tussen Hem en ons. Dat is ook de 
boodschap die Micha het volk geeft. Micha zegt dat God wil dat je 
goed doet en Zijn weg gaat. Zo maken ook wij het goed met God 
en met de mensen om ons heen. Na het verhaal maken we een 
mooie kaart om iemand mee te verrassen, misschien wel voor 
iemand met wie jij het goed wilt maken. 

Wij hebben er zin in! Kom jij ook?! 

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst.

Uitnodiging voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid
Voor de meeste mensen is december een maand vol gezelligheid. 
Sommige mensen zien tegen deze maand op. Daarom organi-
seren we een gezellig middag in de Open Hof op woensdag 18 
december van 14.30-16.30 uur. 
Van harte welkom bij deze middag. In plaats van de gebruikelijke 
kerstattenties wordt deze middag op verzoek van de wijkkerken-
raad door ons georganiseerd.
U kunt zich tot 13 december opgeven bij één van ons. Vanaf zon-
dag 1 december ligt er ook een intekenlijst in de hal waarop u uw 
naam kunt schrijven. Hebt u vervoer nodig? Geen probleem maar 
geef het dan ook even door als u zich opgeeft.
Wij zijn nog op zoek naar een paar helpende handen bij het orga-
niseren van deze middag. Wilt u hieraan een bijdrage leveren door 
bijvoorbeeld het bakken van muffins, het verzorgen van hapjes of 
vervoer, dan kunt u zich opgeven bij Janneke.
Wilt u zich opgeven voor deze gezellige middag en/of uw helpen-
de handen aanbieden? Neem dan contact met een van ons op.
Met een hartelijke groet,
Janneke Odie (0318) 63 50 40 (odie.janneke@gmail.com)
Hennie Timmerman (0318) 63 35 53 
Corrinne van Pommeren (06) 55 85 27 66 
(corrinnevanpommeren@gmail.com)

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.
Het thema van de vieringen tijdens advent is: Geef licht! 
Zondag 1 december is de eerste zondag van advent, waarin we 
de maaltijd van de Heer vieren. Het koor zal meewerken met 
Tanja op de piano. We lezen Micha 2. 
Zondag 8 december gaat Loes van Laar voor. Deze viering wordt 
samen met de jongeren voorbereid. Muziek zal gemaakt worden 
door Erik. 
15 december lezen we Micha 6: 1-8. Susan speelt op de piano, 
Zondag 22 december gaat Hans Lukassen voor. Muzikale leiding 
is dan in handen van Elly. 

Kindernevendienst 
In de adventstijd (zondag 1, 8, 15, 22 en 25 december) is er elke 
week kindernevendienst. We gaan op verschillende leuke manie-
ren aan de slag met het thema: Geef licht. God geeft licht in een 
donkere wereld. Dat licht mogen mensen met elkaar delen. De 
profeet Micha neemt ons mee in de verhalen uit de bijbel en we 
gaan vooral ook zelf aan de slag met licht. We werken toe naar 
de kerstviering, waar we ook een mooie bijdrage aan zullen leve-
ren. 
Het wordt heel gezellig, dus we hopen dat alle kinderen kunnen 
komen. Ook de jongeren zijn van harte welkom! Vooral op de 3e 
adventszondag (15 dec) hebben we de jongeren hard nodig. 

ds. J.P. Prenger

Verslag CoRa-vergadering 28 oktober 2019
Deze themavergadering stond in het teken van overleg en 
afstemming met de Werkgroep Vieringen. 
De werkgroep bereidt gezamenlijk de bijzondere vieringen voor, 
zoals de Startzondag, Allerzielen, Kerst, Pasen, Advent, veer-
tigdagen, Regenboogviering en eventuele andere bijzondere vie-
ringen. 
De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om vieringen voor 
te bereiden. Ook de gewone vieringen en de invulling daarvan 
komt dan aan de orde. Jan-Peter geeft aan dat hij de werkgroep 
Vieringen ook nodig heeft om te blijven vernieuwen; dus niet 
alleen voor de bijzondere vieringen. Als vaste voorganger loop je 
anders het risico in vaste patronen te vervallen.
Een aandachtspunt dat we met de werkgroep willen bespreken 
is de samenwerking met gastpredikanten. Voor gastpredikanten 
is er een vast format voor de liturgie dat hen misschien (te) wei-
nig vrijheid geeft voor de invulling van een viering. De werkgroep 
Vieringen zal het evalueren en aanpassen van het format voor 
gastpredikant op korte termijn oppakken.
Ook in 2020 zal er in Emmaüs een Regenboogviering zijn. We 
vragen ons af of een andere kerk het stokje zou willen over 
nemen of op een andere manier willen bijdragen. Erna zal in de 
Raad van Kerken bespreken of meer kerken deze viering willen 
organiseren of dat de viering, ook al blijft ze in Emmaüs, als acti-
viteit van de RvK kan worden georganiseerd om een breder sig-
naal uit te dragen.
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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

Na het overleg met de werkgroep Vieringen zijn onder andere de 
volgende onderwerpen besproken.
- We heten Harry Breuker welkom als nieuw lid van de CoRa. 
Daarnaast zijn we nog bezig met het vervullen van een aantal 
andere belangrijke vacatures. 
- De begroting voor 2020 wordt goedgekeurd.
- In 2020 zal Hans Lucassen met pensioen gaan en afscheid 
nemen in de RK-gemeente. Binnenkort hebben Albert en 
Jan-Willem een gesprek met Hans en vertegenwoordigers van 
de Titus Brandsma parochie over de toekomstige samenwerking. 
- Over de interreligieuze viering zijn diverse reacties binnengeko-
men, zowel positief als minder positief. Erna en Jan-Peter gaan 
de viering evalueren, ook met de imam. Deze evaluatie zal in de 
CoRa worden besproken.

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, 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’ DECEMBER 2019 

2 december 2019 
Gesprek met Jan Smits over “De VEG Bennekom en haar huis-
vestingsplannen”. 
Lied van de Week: ‘Kom tot ons o Langverwachte’ (1e advent) 
Column: Jolanda Nooteboom. Actuele berichten. Vocale en 
instrumentale muziek. 

9 december 2019 
Interview met Rendelien Verschoof over “RIVM en vaccinatie”. 
Lied van de week: ‘Ooit zal het vrede zijn (2e advent) 
Column: Jan Peter van de Schans. Muzikale fragmenten. Actuele 
berichten. 

16 december 2019 
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast 
over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en 
geloof. 
Lied van de Week: ‘Zoals een hert naar water smacht’ (3e 
advent). 
Column: Joop Korteland. Intermezzo’s: muziek en zang. 

23 december 2019 
Gesprek met Jan Peter Prenger over “Emmaüs, Kerst en Mos-
kee”. 
Lied van de Week: ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’ 
Column: Bert Fredrikze. Actuele berichten. Muzikale intermez-
zo’s. 

30 december 2019 
“Eindejaarsgesprek over 2019” door de redactie van Kerkvenster. 
Lied van de week: ‘Wie zo leeft’ Psalmen van Nu. 
Muzikale fragmenten. Actuele berichten. 

Nely Schoonderbeek - Davids
Corrie en Arend Huttinga

Henk en Yvonne Schoonderbeek

Ede, november 2019

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van belangstelling en medeleven 
te hebben ontvangen na het overlijden van

Henk Schoonderbeek

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.
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Kliederkerk is succesvolle aanvulling 
op reguliere kerkdienst
Zo’n 20.000 mensen hebben afgelopen 
jaar één van de ongeveer honderd klieder-
kerken bezocht. Volgens de organisatoren 
van kliederkerk bezoekt ruim de helft van 
de deelnemers (56%) geen andere kerke-
lijke activiteiten.

Ruim één derde van de bezoekers is vol-
gens hen helemaal niet gelovig. Hiermee 
is kliederkerk één van de meest succes-
volle missionaire activiteiten van de Pro-
testantse Kerk in Nederland

Chaos van het bestaan
Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn 
waarin jong en oud samen op een crea-
tieve manier de betekenis van Bijbelver-
halen ontdekken. Een kliederkerk duurt 
gemiddeld twee uur en bestaat uit drie 
delen: samen ontdekken, samen vieren 

en samen eten.  Nelleke Plomp, project-
leider kliederkerk en werkzaam bij de Pro-
testantse Kerk in Nederland: “Wij kunnen 
niet anders concluderen dan dat de Geest 
van God ook werkt door glitterlijm, figuur-
zagen en renspelletjes. Door een zegen 
onder een kleurrijke parachutedoek en het 
eten van pannenkoeken. Vanuit en in het 
geklieder, de chaos van het bestaan, bindt 
God mensen van alle leeftijden samen.“

Van 100 naar 300 kliederkerken
Deelnemers aan kliederkerk zijn voor het 
overgrote deel uit kinderen jonger dan 
twaalf jaar en hun ouders. Op een aan-
tal plaatsen komen ook grootouders met 
kleinkinderen. 

Van alle kliederkerken zijn veruit de mees-
te kliederkerken vanuit een protestantse 
gemeente gestart (80%). Ook zijn er van-
uit het Leger des Heils en doopsgezinde 

gemeenten kliederkerken én zijn er oecu-
mensiche samenwerkingsverbanden. 

De Protestantse Kerk wil het aantal Klie-
derkerken laten groeien van ruim 100 naar 
300 in 2023.

Messy Church
Kliederkerk is geïnspireerd door het 
Engelse Messy Church, een initiatief van 
de Bible Reading Fellowship. Kliederkerk 
maakt deel uit van een inmiddels wereld-
wijde ‘messy family’: van Sydney tot Los 
Angeles en van Kaapstad tot Stockholm 
zijn zo’n 4000 lokale Messy Churches te 
vinden.

Voor meer informatie zie het rapport 
‘Bevindingen en lessen na ruim vijf jaar 
kliederkerk’


