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Wat we van kerst 
om ons heen horen: 
feest van en verlan-
gen naar nabijheid, 
lieflijkheid, ontroe-
ring, verwondering.
Ik herken het vanuit 
de bijbel; hoe dicht-
bij je hart is met de 
geboorte van een 
kind, de verwach-
ting die beschreven 
wordt van Maria en 
Elisabeth, de moed 
van Jozef om zorg 
te dragen voor het 
kind dat op zijn weg 
geplaatst wordt, 
de verzachting van 
stoerheid bij men-
sen op het veld. 
Allemaal ménsen. 
En in de bijbel gaan 
mensen nooit op in 

hun functie, maar wordt heel hun leven ingevuld en ingekleurd 
met verhalen. Maria, ze zoekt nabijheid bij iemand met wie ze 
vreugde kan delen. De herders, ze blijven niet stil staan, maar 
gaan op pad naar het kind. Verbondenheid.
En ik herken het in de verlangens van mensen die ik ontmoet. Wat 
kun je God soms danken voor bewogen mensen die je ontmoet. 
Mensen die echt proberen lief te hebben, hun kinderen bewust 
opvoeden tot zelfstandigheid, die in alle eerlijkheid elkaar in de 
ogen kunnen kijken, die oprecht bewogen zijn om te werken aan 
een aarde waar kinderen welkom zijn en kúnnen opgroeien.

Wat we ook veel om ons heen kunnen horen: ménsen, wat staan 
ze soms ver van elkaar af. Het is schrikbarend wat ze elkaar aan-
doen. Woede over onrecht doet luidkeels schreeuwen; en soms 
verstomt juist alles van binnen. 
Ik herken het vanuit de bijbel; onrecht wordt niet geschuwd te noe-
men. Mensen moeten leven in ballingschap, er wordt opdracht 
gegeven te moorden, steden worden verwoest, mensen zijn op 
de vlucht. Het stormt. Onbegrip, verharding, kloven die zich ver-
diepen. 
We zien die beelden vandaag ook. Landen tegenover elkaar. 
Vruchteloze vredesmissies. Macht om muren te bouwen. Ver-
deeldheid zaaien. Gezinnen uit elkaar rukken. Recht, alleen van 
de sterkste.
En in meerdere of mindere mate geeft het herkenning in wat men-
sen ook in eigen hart, in eigen bestaan doormaken. Ik herken het 
in de onmacht van mensen die ik ontmoet. 

Hoe blijf je in die enorme tweespalt als mens staande.
Dompel je je onder in je eigen cirkel…
Geloof je dat de wereld voorgoed verloren is in schuld…
Beide zo voorstelbaar.

Pas las ik het boek: Zie, de mens van Manu Keirse. Daarin is een 
hoofdvraag: hoe zie je in dit gefragmenteerde bestaan nog de 

mens. En hij omschrijft in vele prachtig gekleurde verhalen hoe je 
wijze van kijken iets fundamenteels kan veranderen aan je leven, 
aan je relaties, aan samenwerking,
Echt zien is misschien wel het beginpunt van alle ethische levens-
beschouwing. Ontroerend vind ik zijn voorbeeld van een meisje 
dat haar ernstig zieke moeder bijna niet meer durft te bezoeken. 
Een mens, die geleerd heeft aandachtig te leven en de diepte in 
te durven gaan, zegt: ik ga mee, en als je bij haar bent, kijk in haar 
ogen. Die vertellen van liefde. Zo is er misschien een blijvende 
herinnering, waarin zij troost kan vinden in tijden van gemis. 
Zo nog vele andere verdiepende zienswijzen. Als een mens ge-
heugen kwijt raakt, verdwijnt daarmee toch niet het vermogen om 
te voelen, te genieten. Als je een onvoldoende haalt op school- 
wie ziet dat dat komt door ruzie thuis….laat je hart spreken en zie!
Zo zien noemt hij niet soft, maar een vitale discipline, waarbij je 
het essentiële leert onderscheiden van het bijkomstige. Dat dit 
heus niet alleen op het persoonlijke vlak, maar veel breder in de 
samenleving geldt, wordt duidelijk in een prachtig omschreven 
zoektocht naar degene die het voor het zeggen heeft.
“Volg door het grote gebouw de gang rechtdoor. Op een bepaald 
moment gaat de vloerbedekking over van tegels in tapijt. Als het 
tapijt er steeds mooier en nieuwer uitziet, ga je in de juiste richting. 
Word niet ongerust als je nog weinig mensen ziet, want dan ben 
je op de goede weg. Waar je bijna niemand meer tegenkomt, zie 
je twee liften. Als je veel mensen ziet bij die liften, ben je waar-
schijnlijk niet ver genoeg. De liften zien eruit als nieuw. Je neemt 
één van die liften naar de hoogste verdieping. Daar vind je de 
directie.”
Je kunt je hoofd erover schudden, maar waar bevind je jezelf - 
best iets om onder ogen te zien. Misschien wel met kerst. 

Hoe anders God, hoe anders het kind van kerst. Volgens mij heeft 
dit alles te maken met de diepte in durven gaan, het veld in. Het 
licht durven laten schijnen op de tweespalt, de kloven, het verdriet 
en de zienswijzen van ons bestaan. En dan moed verzamelen om 
dat wat aan ons is toevertrouwd aan te gaan. 
Hart zoekt hart. Liefde (tot) in de diepte!
Ik kan er vele woorden aan besteden, maar pas kreeg ik een 
prachtig kunstwerk van wat ik nu in woorden probeer te schetsen. 
Het zegt alles. Ik nodig u uit om eens aandachtig te zien naar de 
afbeelding op de voorkant. Gemaakt door een mooi mens, recht 
uit haar hart. Hier in zwart wit, maar in het echt zijn de twee harten 
opvallend rood gekleurd…… zie het maar voor je.
Het nodigt je vast uit dit ook te zien in je dagelijks bestaan.

Caroline Oosterveen

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Kerst collecte 25 december - Kerk in Actie - kinderen in de 
knel - , geef licht aan kinderen in Moldavië

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. 
Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. 
Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen pro-
beren werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis 
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Bijbelrooster
December
zo 22 Micha 7:1-7 Advent 4
   Het recht van de sterkste
ma 23 Micha 7:8-13 Het recht van de zwakke
di 24 Micha 7:14-20 Genade!
wo 25 Matteüs 1:18-25 Eerste Kerstdag
   God met ons!
do 26 Hosea 11:1-11 Er is hoop!
vr 27 Hosea 12:1-7 Worsteling
za 28 Hosea 12:8-15 Diep gevallen
zo 29 Hosea 13:1-11 Geen andere goden!

ma 30 Hosea 13:12-14:1 Dom kind
di 31 Hosea 14:2-10 Uiteindelijk komt het goed

Januari
wo 1 Jesaja 55:1-13  Nieuwjaarsdag  
   Gratis, maar niet voor niets
do 2 Jesaja 56:1-8 Gods belofte voor iedereen
vr 3 Matteüs 1:1-17 Drie keer veertien
za 4 Matteüs 1:18-25 Blijde verwachting?
zo 5 Matteüs 2:1-12 Volg de ster van Betlehem

ma 6 Matteüs 2:13-23 Rachel huilt
di 7 Matteüs 3:1-17 Vuurdoop en waterdoop
wo 8 Jesaja 56:9-57:6 Let op het einde
do 9 Jesaja 57:7-13 Afgodsprostitutie 
vr 10 Jesaja 57:14-21 Een weg terug
za 11 Jesaja 58:1-5 Geen vormen...

achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd 
op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor 
deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse 
opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste 
kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. 
Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en 
therapie. 
Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij 
naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afma-
ken.
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen 
in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook 
worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. Helpt 
u mee? 

ZWO collecte -Zondag 5 januari 
Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar
Meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking werkt in de landIn 
Myanmar, dat eerst Birma heette, zijn al jarenlang conflicten. Veel 
Birmezen zijn daarom de grens met Thailand over gevlucht. Kerk 
in Actie steunt de Mae Tao Clinic die hen opvangt en ervoor zorgt 
dat kinderen in het grensgebied naar school kunnen. Want on-
danks dat de politieke- en veiligheidssituatie in Myanmar aan het 
veranderen is, kunnen veel kinderen niet terug, omdat ze geen 
ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders 
in Bangkok werken. Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog 
geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht 
op een inkomen. Eén van die kinderen is Saw, 19 jaar. Hij wil graag 
dokter worden en zorgen voor de zieke mensen in zijn buurt. Om 
zijn doel te bereiken en zijn droom uit te laten komen doet hij goed 
zijn best. Zijn ouders en zijn oudere broer zijn gedood tijdens de 
burgeroorlog. Gelukkig heeft een andere broer hem naar school 
gestuurd in Thailand. Nu woont hij in een kosthuis, waardoor hij 
kan leren en zichzelf kan ontwikkelen.
De collecte is bestemd om kinderen zoals Saw een betere toe-
komst te geven. Collecteert u mee om deze kinderen weer wat 
licht te geven? U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te 
maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
te Utrecht, o.v.v. vluchtelingen Myanmar of doneer online. Hartelijk 
dank! 
Voor deze doelen wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, 
Noord en de Open Hof gecollecteerd.

Namens de ZWO- bestemmingscommissie - Ad Tukker

 

 
www.bespreekhetsamen-ede.nl

Hierbij de activiteiten die in de maand januari 2020 plaatsvinden. 
Wanneer u ook nog wilt deelnemen, u bent van harte welkom!

 

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 projector-
kest The Armed Man van Karl Jenkins uit. De onder-

titel van dit werk luidt: A mass for peace. We hebben voor dit stuk 
gekozen, omdat Ede in 2020 75 jaar bevrijd is.

Op woensdag 8 januari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk zij-
zaal door dr. Jan A. Keij
Kierkegaard: bestemming van de mens
De Deense filosoof Kierkegaard (1813-1855) is met Nietzsche 
een van de voorlopers van het existentialisme. Dat betekent dat 
zijn filosofie gericht is op het concrete leven van mensen.
Op donderdag 9 januari 2020 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 
door Teunis Bunt 
Franca Treur en het bevindelijke christendom
De schrijfster Franca Treur groeide op in een bevindelijk gerefor-
meerd milieu, een omgeving waarin voor geloofszaken een eigen 
taalgebruik wordt gehanteerd: de tale Kanaäns. In de roman Dors-
vloer vol confetti (2009) ontmoeten we een meisje uit deze wereld
Op woensdag 15 januari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk zij-
zaal door dr. Wout van der Spek
De evangeliën wortelen in de Tenach
Alle evangelisten doen hun best hun tekst te laten wortelen in de 
Tenach. Zij doen dat allen op verschillende wijze – hoe en wat 
zullen wij gaan bekijken.

 

 
Op woensdag 22 en 29 januari 2020 om 20:00 uur in de 
Taborkerk zijzaal door ds. Gerben H. Westra
En dit zijn de namen - Exodus
‘Sjemot’, namen - zo heet het tweede boek van Tora, dat 
via de Septuagint bij ons als Exodus bekend kwam te 
staan.

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
1  3 januari 12, 19 en 26 januari
2  24 januari 2, 9 en 16 februari

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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Kerkdiensten
ZONDAG 22 DECEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. R. Visser, Rhenen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong
17.00 uur  Festival of lessons and carols
24 december
19.00 uur  kinderkerstmusical
22.00 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. A. Gilles 
24 december 
19.30 uur familiedienst 

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur  pastor Hans Lucassen
24 december
22.30 uur ds. J.P. Prenger 

Harskamp:
10.00 uur ds. E.S.A. van Buuren, Rheden
21 december 
18.30 uur ds. T. Volgenant-Beima,
  Gezinskerstviering 

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. M. Diepenbroek, Ede 
24 december 
22.00 uur  ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10.00 uur  ds. P. ‘t Hoen
14.30 uur  Gert Sleeuwenhoek,
  vertelviering  

De Gelderhorst:
10.30 uur  ds. M.L.W. Karels - met tolk.

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. H.J. van Maanen 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 21 december
19.30 uur  ds. A. Romein 

KERST 25 DECEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur:  ds. C. Oosterveen
  m.m.v. Eric van Reenen, hobo

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 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. A. Gilles 

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

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

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

Hartenberg: 
14.30 uur: Ina Oosterhoff

De Gelderhorst:
10.30 uur  ds. K.D. Smit - met tolk - 
   Oecumenische kerkdienst 

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

ZONDAG 29 DECEMBER

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

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. I. Postma, Genemuiden 

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

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  ds. Y. Voorhaar 

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  Gave Viering

Harskamp:
10.00 uur  ds. O. Doorn, Nijkerk

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

Hartenberg:
10.00 uur  ds. C.H. Bax
14.30 uur José Fredrikze,
   zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur  mevr. H. Kramer  

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. H. Keegstra. 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 28 december
19.30 uur  geen opgave 

OUDEJAARSDAG 31 DECEMBER

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

Wijkgemeente Beatrixkerk:
19.30 uur  ds. W. Dekker, Oosterwolde
Harskamp:
19.30 uur  ds. T. Werner

De Gelderhorst
10.30 uur  ds. F.C. van Dijke 

ZONDAG 5 JANUARI

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

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong
Viering Heilig avondmaal, themadienst: 
Bidden kost je wat.
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. G.H. Westra

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  ds. J.P. Prenger
  Maaltijd van de Heer
(zie ook de volgende kolom)

Harskamp:
10.00 uur  ds. T. Volgenant-Beima

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

Hartenberg:
10.00 uur  ds. R. Reiling
14.30 uur  Wynette Schouten,
  zangviering
 
De Gelderhorst:
10.30 uur:  niet bekend 

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. G.F. Dekker, Bennekom

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 4 januari
19.30 uur: geen opgave
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Op donderdag 23 januari 2020 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 
door Dhr. F. Meijboom
Dieren, denken en duurzaamheid.
Hoe gaan we om met dieren en wat zegt het over de mens? Er 
leven in Nederland meer dieren dan mensen. Dat betekent in 
praktijk dat keuzes van mensen invloed hebben op het leven en 
welzijn van dieren.
Op zaterdag 25 januari 2020 om 19:30 uur in de Evangelisch 
Lutherse kerk Ede door Boxwood & Bows Jong Talent
Op zondag 26 januari 2020 om 14:30 uur in de Beatrixkerk door 
dr. Hanna Rijken 
“O Praise ye the Lord”
Op steeds meer plekken in Nederland worden Choral Evensongs 
gehouden. Vanmiddag een lezing over de achtergrond hiervan. 
Aansluitend de Evensong…
Op zondag 26 januari 2020 om 17:00 uur in de Beatrixkerk door 
Vocaal Theologen Ensemble olv Hanna Rijken Evensong
De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks 
in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

 

 
Op woensdag 29 januari 2020 om 20:00 
uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs 
(ovb) door Leo Feijen
Op zoek naar de monnik in jezelf
Leo Feijen heeft voor de kloosterserie op 
televisie meer dan 50 abdijen bezocht en 

weet als geen ander hoe je buiten het klooster ook de monnik in 
jezelf kunt zoeken. Hoe doe je dat in de hectiek van alledag?

 

 
Op donderdag 30 januari 2020 om 20:00 uur 
in De Open Hof door drs. John Biermans
Het dogma van de drie-eenheid
Is het Christendom een monotheïstische gods-

dienst of een religie met drie goden? En, om welke redenen is 
men op het concilie van Nicea tot het dogma van de drie-eenheid 
gekomen?
Op vrijdag 31 januari 2020 om 19:15 uur in Cultura Ede door ds. 
Lieke van Zanden
Fascinerende films....Franz
…..vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe 
boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen 
bekijken van deze film.
Op vrijdag 31 januari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk door 
Gert Jan van de Pol & COV Sursum Corda
Requiem for the living? 
De inleider, dirigent Gert Jan van der Pol, neemt u mee in de 
wereld van het Requiem. Het is een muzikale wereld, maar ook 
een universeel ménselijke wereld. In een requiem gaat het nl. om 
vragen en emoties rondom dood en afscheid.

Graag tot ziens! 
Het Bespreek het Samen team

Festival of Nine Lessons and Carols
Op 22 december wordt er in de Beatrixkerk, i.p.v. de Evensong, 
een Festival of Nine Lessons and Carols gehouden. De dienst 
begint op de gebruikelijke aanvangstijd van 17.00 uur. De voor-
ganger is ds. T.P. de Jong. Medewerking wordt verleend door de 
cantorij van de Beatrixkerk o.l.v. Margret Spelt en de organist is 
Sebastiaan ’t Hart. 
Een Festival of Nine Lessons and Carols is een dienst die tra-
ditioneel rond Kerst plaatsvindt, met name in Engeland. In een 
dergelijke viering wordt het verhaal van de zondeval, de belofte 
van de Messias en de geboorte van Jezus verteld aan de hand 
van negen korte lezingen, de lessons, afgewisseld met het zin-
gen van carols, hymnen en koormuziek. 
De eerste liturgie voor Nine Lessons and Carols is samengesteld 
door Edward Benson, bisschop van Truro (Cornwall) in 1880. 
Sindsdien vindt de kerkdienst er jaarlijks plaats. Al snel namen 
andere kerken de viering over en bewerkten de liturgie voor 
eigen gebruik. Tegenwoordig vinden dit soort vieringen overal ter 
wereld plaats, zo ook in Nederland 
De dienst in de Beatrixkerk is in het Nederlands en ook alle lie-
deren zullen in het Nederlands worden gezongen. Iedereen is 
van harte welkom, de entree is vrij. Wel zal er een collecte zijn 
om de onkosten te bestrijden.

Klinkenberg
Wanneer ik deze kopij schrijf, bevinden wij ons nog midden in de 
Adventstijd. De tijd van het verwachten. Bij de bijbelkring zijn we 

al eerder begonnen met het thema Advent. Dit deden wij al in de 
maand november omdat wij in december alleen nog de kerstvie-
ring hebben.
Wij hebben met elkaar gesproken over Advent, de verwachting 
van de komst van Jezus, Gods Zoon op aarde. Wij lazen Lucas 
1: 26-33; Maria ontvangt de boodschap van de engel Gabriël dat 
ze zwanger zal worden. Wat betekent dat voor haar? Wij spra-
ken met elkaar hoe het voor Maria moet zijn geweest, ongehuwd 
zwanger te zijn in die tijd. Het was allesbehalve een romantisch 
verhaal. Zij liep het risico gestenigd te worden, en Jozef, wat zou 
die wel niet denken? Hij zou haar zeker verlaten. Ondanks dat 
alles gaf Maria een ontroerende blijk van geloofsovergave zoals 
we zien in haar antwoord aan de engel: “De Heer zal ik dienen, 
laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt”. 
Een aantal dames vertelden ook dat een zwangerschap tijdens 
de oorlog evenmin romantisch was. 
Vrijdag 22 november hebben we met elkaar gezongen.
17 december vieren wij met elkaar het kerstfeest, de geboorte 
van de heer Jezus, Gods Zoon. Dit doen wij in de buurtkamer 
Populier van 15.00 uur tot 16.30 uur. Hierover later meer.
De volgende bijbelkring zal zijn op dinsdag 14 januari om 15.00 
uur in de Populier.

Vrijwilligers gezocht
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die ons willen helpen om 
bewoners op te halen en weer terug te brengen. Dit kan zijn 
voor de bijbelkring, deze is op de 2e en 4e dinsdagmiddag van 
de maand, en voor het zanguur op de 4e vrijdagavond van de 
maand. Als u iemand kent die het zanguur kan begeleiden met 
een muziekinstrument, dan hoor ik dat ook graag. Wie wil ons 
komen helpen? 
Voor meer info en aanmelden kan via mail: 
mjceberson@telfort.nl of tel. 0318-655751.

Ik wens u allen Gezegende kerstdagen en Liefde, Gezondheid 
en Vrede voor het jaar 2020!

Een hartelijke groet van,
Marie-José Eberson

Organist (m/v) gevraagd 
Voor de oecumenische kerkdiensten in Ziekenhuis Gelderse Val-
lei zijn we op zoek naar een organist, die de gemeentezang kan 
begeleiden op het tweeklaviers Van Vulpen-pijporgel. 
Belangrijkste bron voor de liturgie is het Liedboek van 2013, 
soms wordt er uit andere bundels gezongen. De kerkdienst 
begint altijd om 10.00 uur. Het gaat om één vaste zondag in de 
maand. De organist ontvangt een vrijwilligersvergoeding volgens 
de PKN-norm en reiskostenvergoeding. 
Wanneer u daarvoor beschikbaar bent of wanneer u iemand 
kent die ons organistenteam zou kunnen versterken zouden wij 
dat graag vernemen. U kunt tot uiterlijk zaterdag 4 januari mailen 
of bellen met: 
Lyska van der Elst, afdelingsondersteuner 
(ElstL@zgv.nl, 0318-433875) of Saskia Akihary 
geestelijk verzorger, (AkiharyS@zgv.nl, 0318-433874). 

Informatie vanuit de Algemene kerkenraad (AK) van de PGE.

 

 Op donderdag 14 november vergaderde de 
algemene kerkenraad van de PGE. 
Hoewel elke AK-vergadering bijzonder is, was 

deze wel heel bijzonder. 
We kregen namelijk bezoek van de classispredikant, ds. Wilbert 
van Iperen en dat is uitzonderlijk. Een classispredikant geeft lei-
ding aan de classis en zorgt voor verbinding met de synode. Een 
andere taak is de ondersteuning van gemeenten met problemen. 
Ds. Van Iperen wil het geloofsgesprek in de gemeenten stimu-
leren. Hij probeert in 4 jaar alle wijkgemeenten van de classis 
Veluwe te bezoeken. 
De aanwezige voorzitters van de wijkkerkenraden vertelden iets 
over hun wijk. Daarna volgde een gesprek over het functioneren 
van een algemene kerkenraad. Voor de aanwezigen was het 
een waardevol gesprek. Na ruim een uur nam ds. Van Iperen 
afscheid.
In het gewone deel van de vergadering werden de begrotingen 
van de kerk en van de diaconie voorlopig vastgesteld. Er was 
veel voorwerk verricht, met name door de penningmeester van 
het College van Kerkrentmeesters en die van het College van 
Diakenen. Ook was er al overleg geweest met de wijken met als 
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gevolg dat er niet veel vragen meer waren. Helaas was de extra 
financiële inspanning van de gemeenteleden aan het begin van 
2019 niet erg zichtbaar in de begroting voor 2020. De oorzaak 
daarvan is de sterke stijging van een aantal kostenposten. Het 
tekort is nog groot. We kunnen dus niet in tevredenheid achter-
over leunen, onszelf prijzend om onze offervaardigheid. 
De penningmeester meldt, dat dit zijn laatste begroting is en dat 
hij tegelijk met de voorzitter van het CvK, nadat de jaarrekening 
van de PGE is gemaakt per 1 juli 2020 aftreedt. Inmiddels zijn 
er gesprekken geweest over een nieuwe penningmeester en dat 
ziet er goed uit.
We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter van het CvK. 
Kent u iemand die hiervoor geschikt is, dan horen we dat graag.
Het derde document dat door de AK werd vastgesteld was het 
collecterooster 2020. Dat rooster geeft de wijken veel ruimte om 
zelf collectedoelen vast te stellen, iets waarover de wijkvoorzit-
ters zich tevreden toonden. 
- Geconstateerd kon worden dat het onderling overleg van onze 
predikanten verbeterd is. Dat doen zij in het ministerie van pre-
dikanten. Wie zich afvraagt waar dit ministerie staat, zij bekend 
dat het geen gebouw is maar een gezelschap van dienaren. Hun 
overleg is van groot belang omdat in de nabije toekomst er voor 
de 5 wijken en Emmaüs nog slechts 4 predikanten beschikbaar 
zullen zijn. Dat vraagt om afstemming en overleg. 
- De opdracht voor de commissie Toekomst werd definitief vast-
gesteld. De commissie is al vanaf begin oktober aan het werk. In 
januari wil de commissie het eindrapport aanbieden.
- Naar aanleiding van een vraag over het verwerken van nieu-
we leden, verhuizingen e.d. zal aan het CvK om advies gevraagd 
worden.
- In de eerste AK vergadering van 23 januari 2020 worden ook 
de predikanten uitgenodigd om het jaar samen met de leden van 
de AK te beginnen. Elke AK vergadering vindt in een andere wijk 
c.q. kerk plaats van de Protestantse Gemeente Ede.
Tenslotte werd nog kort stilgestaan bij het kerkblad. We praten 
al jaren over een andere opzet en vormgeving zonder tot een 
beslissing te komen. De voorzitter deelde mee dat wat hem 
betreft in het volgen jaar de knoop wordt doorgehakt. 
Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en een goed begin 
van het jaar 2020 toe.

Greet Vink-Schouwstra
Scriba PGE

Bijeenkomst diakenen
Het College van Diakenen van de PGE nodigt u van harte uit 
voor de bijeenkomst, die gehouden wordt op woensdag 29 janu-
ari 2020 om 19.30 uur in de Beatrixkerk te Ede. Deze uitnodiging 
is bestemd voor alle diakenen van de Protestantse Gemeente 
Ede en ambtsdragers en anderen die hierin geïnteresseerd zijn. 
Onderwerpen:
- Afgevaardigden van het Diaconaal Platform Ede (DPE)  
 komen een Power Point Presentatie geven over de 
 activiteiten, die het DPE organiseert en ondersteunt.
20.45 uur Pauze 
- Na de pauze vervolgprogramma voor de wijkdiakenen.
- Relatie tussen CvD en wijkdiaconieën
- Informatie over het collecteren in andere vormen in het 
 digitale tijdperk.
- Wat verder ter tafel komt
Graag willen wij u ontmoeten op deze bijzondere avond. 
Het is wenselijk dat u aangeeft met hoeveel personen u komt.

Met vriendelijke groet,
Greet Vink-Schouwstra, Secretaris CvD a.i.

Voortgang Commissie Toekomst
De commissie Toekomst is bezig met een advies voor de Alge-
mene Kerkenraad van de PGE waarin wordt aangegeven welke 
besluiten wenselijk zijn met het oog op de tekorten op de begro-
ting, het dalend aantal leden en het vertrek van twee predikan-
ten. 
Eind 2022 zijn ds. Volgenant en ds. Westra geen vaste voorgan-
gers meer voor de PGE. 
We krijgen geen toestemming om voor hen opvolgers te benoe-
men.
Kunnen we dan wel 6 gebouwen in stand houden?
En blijft er voldoende pastorale ondersteuning in alle wijken? 
Hoe lang is het vol te houden om een wijk zelfstandig te laten 

zijn als het aantal kerkgangers daalt en de kosten stijgen? De 
conclusies van de commissie moeten leiden tot een sluitende 
begroting over enkele jaren.
De commissie heeft een duidelijke opdracht:
“Ga uit van de bestaande wijken en de reacties van de wijken op 
de 6 vragen die de AK hen heeft gesteld”. 
Vanaf 14 oktober heeft de commissie al heel wat keren verga-
derd, steeds van half 5 tot 6 uur. 
In november zijn twee subcommissies gevormd, een subcom-
missie Wijkgemeente en Stenen en een subcommissie Gebou-
wen. Deze subcommissies hebben in december hun bevindin-
gen aan de hele commissie voorgelegd. 
Na herziening van de teksten zal een eerste versie van het eind-
rapport opgesteld worden. 
Voor de bespreking daarvan komt de commissie eind december 
een halve dag bijeen. Als we het dan met elkaar eens worden, 
kan het rapport begin januari klaar zijn, zoals ook de bedoeling 
was en aangeboden worden aan de Algemene Kerkenraad van 
de PGE.

Peter Blokhuis
voorzitter van de Commissie Toekomst

Inloop- Open Kerk.  

 
Komende donderdag is het tweede kerstdag. 
Dan is er geen inloopochtend. Op 2 janua-
ri gaan we weer van start in het nieuwe jaar. 
Het programma van deze ochtend is nog in de 
maak. Op 9 januari is er handenarbeid en spel. 
Vanaf 9.30 u staan de deuren open en is ieder-
een hartelijk welkom. 

Werkgroep Kerk en Buurt

Kerst concert Hervormd zangkoor Jubilate Ede
Traditiegetrouw verzorgt ons koor op 24 december ‘Kerstavond’ 
het Kerst concert in de Oude Kerk van Ede, Grotestraat 58. 
Medewerking verlenen: Jan Hendrik van Schothorst (orgel / 
bariton), Lisa Zandsteeg (panfluit), Henk Jan Drost (trompet), 
Peter Koetsveld (klarinet), Maxime den Hartogh (slagwerk) en 
de meditatie van Ds. J.E. de Groot. Er is ruim gelegenheid voor 
samenzang en enkele muzikale intermezzo’s. 
Onze dirigent Jan Willem den Hartogh heeft de algehele leiding. 
De kerk is open vanaf 19.00 uur, het concert begint om 19.30 
uur. De toegang is gratis, ter bestrijding van de kosten houden 
wij een collecte. Het bestuur en leden van Jubilate nodigen u van 
harte uit om samen “Zingend naar Kerst te gaan”. Meer informatie 
op: www.Jubilate-ede.nl

Volleybaltoernooi Edese kerken op 11 januari 2020 
De 34e editie van het volleybaltoernooi Edese kerken wordt op 
zaterdagavond 11 januari (19-23 u.) gehouden in de Van der 
Knaaphal. We spelen volgens het bekende concept: 12 tot 16 
teams (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) van minimaal 
7 man/vrouw, elk team speelt minimaal zes wedstrijden van 12 
minuten, de te behalen prijzen variëren slechts in smaak en de 
grote supportersschare van hervormd en gereformeerd komaf 
mag het favoriete team met alle mogelijke sportieve middelen 
ondersteunen. Wees erbij tijdens dit supergezellig en sportief 
gebeuren! Meld je (uiterlijk dit jaar) aan via H.Pol61@gmail.com

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
 

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
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Kerst: geen stille nacht
‘Alleen Mattheus en Lucas vertellen een verhaal over de geboorte 
van Jezus, ieder op zijn eigen wijze. In de traditie zijn beide ver-
halen in elkaar gevoegd (tot een soort synopse) en tegelijkertijd 
geparafraseerd tot de tearjerker die alom gekend wordt en geliefd 
is. We hebben er dierbare rijmpjes aan te danken: ‘het staldeurtje 
kraakte, de os loeide zacht. Toen Jozef ontwaakte, was ’t kindje 
gebracht.’
Zo zal het niet geweest zijn, integendeel: raak je onverwacht in 
verwachting, moet je hoogzwanger van hogerhand verplicht op 
reis, vindt je geen onderdak. Na de bevalling als klap op de vuur-
pijl de herders aan je bed, ruw en geminacht volk in die dagen 
- geenszins Ons Soort Mensen. Vervolgens kraambezoek van 
exotische types (uit verre landen, mogelijk het Oosten) en dan 
hals over kop op de vlucht. Tussendoor ging ook de hemel open 
en was er allerlei verontrustend lawaai in de lucht: vrede op aarde.
Sensationeel misschien, maar evenzeer beangstigend en be-
klemmend – er gebeurt wél het een en ander (Lucas geeft zijn 
versie van het verhaal veelzeggend genoeg structuur met het her-
haalde ‘en het geschiedde’).
Bepaald geen romantische ‘stille’ nacht! De Evangelisten hebben 
haar wel als ‘heilig’ beschreven. Maar dan in de letterlijke en oor-
spronkelijke betekenis van het woord: apart gezet, afgezonderd, 
anders dan het gewone. ‘Meer dan het gewone’ ook.

Epifanie
Ouder dan Kerst is het feest van de Epifanie. Epifanie betekent 
zoiets als ‘verschijnen’, ‘aan het licht komen’. Vanouds was Epi-
fanie het belangrijkste feest tussen Pinksteren en de Vastentijd 
(waarvan de Veertigdagen deel uit maken). Drie thema’s bepalen 
de inhoud van dat feest: de Verschijning (gelezen wordt uit Matth. 
2, zie ook Titus 2, 13), de Doop van Jezus en het ‘eerste teken’ 
(de Bruiloft te Kana, Joh. 2, 1-11, waarin de traditie eucharistische 
aanwijzingen leest). Zo spelen bij Epifanie dus meteen de twee 
Bijbelse sacramenten een rol. Vandaar dat dit feest oorspronkelijk 
van veel grotere betekenis was dan Kerst. 
De viering van Kerst lijkt vooral aan belang gewonnen te hebben, 
omdat een mens nu eenmaal geboren moet zijn, om het verhaal 
van zijn leven en sterven te vertellen.
Anders gezegd: met Kerst wordt niet het ‘Kerstkind’ geboren, maar 
begint het verhaal van de Man van Pasen. En ook dat zal blijken 
verre van stil te zijn.

Seniorenkring 8 januari
Komt bij elkaar op woensdagochtend 8 januari, vanaf 10.30, in de 
Zijzaal van de Taborkerk. Oude en nieuwe ‘meepraters’ hartelijk 
welkom. Er is volop ruimte voor het (geloofs)gesprek, terwijl we 
intussen belangwekkende thema’s in kerk, geloof en samenleving 
beschouwen.

Avondmuziek 18 januari
Noteer alvast de datum én de tijd - 18 januari, 19.30 uur, Tabor-
kerk – van het tweede concert in de serie Avondmuziek. Elisabeth 
Vera Esvertit en Albert Colomar spelen piano à quatre mains: 
werken van o.a. Bach, Mozart en Rachmaninoff. Elisabeth haalde 
haar masters in pianostudies in Barcelona en studeert nu aan het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel. Albert Colomar stuurde 
op Mallorca, In Barcelona en aan het Utrechts Conservatorium.
Tip: op zondag 12 januari 2020 besteedt het programma ‘Zin In 

Zondag’ (Omroep Gelderland) tussen 9.30 en 9.55 uur uitvoerig 
aandacht aan deze ‘Avondmuziek’!

Goede dagen gewenst, zegen bovenal!
Gerben H. Westra
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UIT DE WIJK

 

 
Op eerste Kerstdag is 
er natuurlijk om 10.00 
uur een feestelijke 
dienst. Als muzikale 
gast begroeten we Eric 
van Reenen op hobo. 
Het thema is Weet je 
nog….
In ieders leven komen 
sleutelmomenten voor: 
(vaak emotionele) 

momenten, waarop je ineens anders naar je leven gaat kijken. Er 
verandert echt iets in je bestaan, er opent zich een ander inzicht, 
de deur naar je ziel gaat open. En je vergeet het niet meer…
Heeft dat te maken met het kind van kerst?
Een gedachte van Kris Gelaude voor de dagen rondom kerst, 
die voor sommigen heerlijk voelen, voor anderen ongewild 
zwaar, voor anderen een mengelmoes van beiden…:

Het grootste geluk 
dat een mens wordt gegeven
komt schreiend en weerloos
ter wereld.

Op 5 januari, de eerste zondag in het nieuwe jaar, kunnen we 
na de dienst elkaar ontmoeten. U bent ook van harte welkom om 
een toost uit te brengen op een mooi en inspirerend nieuw jaar 
voor iedereen!
Het thema van de viering voorafgaand: Morgenstemming,- de 
schepping ontwaakt. Een mooie tip wellicht hierbij: het stuk Mor-
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genstimmung van Edvard Grieg. Je hoort het leven zich ontvou-
wen…
In deze dienst zal Fenno Bolks een eigen-geschreven lied zin-
gen. Het heet: 2020: Gelukkig Nieuwjaar!?

Tot slot een wens voor het nieuwe jaar:

Moge (Gods) liefde je leven
en dat van anderen
van dag tot dag verrijken.
Vrede op je tocht,
vrede naar buiten,
vrede vanuit binnen.

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen

In Memoriam Sophia Hermina Melissen – van Duren
Op 1 december 2019 is Sophia Hermina Melissen – van Duren 
overleden in de leeftijd van 82 jaar. Toen Fieke in 1937 het levens-
licht zag, kregen haar ouders van de dokter te horen dat dit kind 
dat met een open ruggetje werd geboren niet oud zou worden. 
Het mag dus een groot wonder heten dat Fieke 82 jaar is gewor-
den. Maar het moge ook duidelijk zijn dat haar leven altijd een 
knokken is geweest. Er was veel dat niet vanzelf ging, dat haar 
veel inspanning en doorzettingsvermogen kostte. Maar die strijd 
ging ze steeds weer aan. Als kind en tiener gaf ze niet snel op. Ze 
zorgde er elke dag voor dat ze er tiptop uit zag, ging gewoon uit 
met haar vrienden, leuke dingen doen, dansen… en groeide zo 
uit tot een pittige tante, omdat ze vanwege haar handicap altijd 
voor zichzelf op moest komen. 
In de vriendengroep zat ook Arie Melissen en tussen hen groei-
de er meer. Ze werden verliefde en trouwden. Ze werden echte 
zielsverwanten die allebei van jazzmuziek hielden, van de natuur, 
van de bossen en de zee en van vlinders in het bijzonder. En niet 
te vergeten: hun eigen trouwe viervoeters. Er groeide een sterke 
liefde tussen de twee. Ze deelden ook één groot verdriet: ze kre-
gen geen kinderen hoewel ze niets liever hadden gewild. Maar de 
erfelijkheid van Spina Bifida en de grote kans dat Fieke een be-
valling zelf niet zou overleven maakten kinderen krijgen eigenlijk 
onmogelijk. 
Tijdens de crematieplechtigheid op zaterdag 7 december in Ede, 
lazen we in Psalm 23 van een dichter die niet tot de kern van 
zijn geloofsbelijdenis komt in groene weiden en aan vredig water. 
Maar juist in het diepe dal van zijn leven – waar veel mensen zich 
afvragen waar God nu is – daar zegt hij: ‘U bent bij mij God! Uw 
stok en uw staf zij geven mij moed!’ Zo was het ook voor Fieke. 
Natuurlijk kende zij ook al die waarom-vragen. Maar het bracht 
haar niet tot twijfel aan God. Het deed haar veel meer zoeken en 
tasten naar God als haar houvast. ‘U schept in mijn verdriet toch 
geen behagen?! Geef mij weer uitzicht en leer mij verstaan. Het 
gaat niet om nu, maar om uw eeuwigheid.’ Het zijn woorden die 
op haar rouwbrief staan en die ze ooit zelf op een klein briefje 
noteerde en in een map voor haar uitvaart bewaarde…….
En op een ander briefje stond haar geloofsbelijdenis: ‘Die wolken 
lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen 
vinden waarlangs mijn voet kan gaan. 
Daaraan hield Fieke eenvoudig vast: God zal haar steeds weer 
nieuwe kracht geven en haar leiden langs veilige paden Ook als 
de dood komt. Ook dan zal Hij haar leiden naar dat huis met die 
vele woningen. Moge dit ook het geloof zijn dat Arie troost en 
sterkt nu hij alleen verder moet. 

Ds. Agnès Gilles

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 3 de-
cember 2019
Frits Dimmendaal opent de vergadering met een gedeelte uit 
Matteüs 6. In het moment van bezinning wordt van gedachten 
gewisseld over ieders lievelingsmuziek. Er is gesproken over ver-
schillende manieren om de saamhorigheid tussen de gemeente-
leden te bevorderen. Er wordt nagedacht over de opzet van een 
“smoelenboek”. Dit is een document waarin namen met foto van 
gemeenteleden zijn te vinden. Er wordt gewerkt aan een kwar-
taalblad “Noorderlicht” met informatie van en voor alle gemeente-
leden. De Pastorale Raad zal zich buigen over de mogelijkheden 

voor samenkomsten van groepjes gemeenteleden. In maart 2020 
zal er weer een “Noordercafé” worden georganiseerd. De leek in 
de Preek-van-de-Leek dienst op 5 april 2020 is Peter van den 
Berg, teamchef van de politie-eenheid Oost Nederland. De ver-
gadering wordt besloten met het gedicht “Spelende meisjes” van 
Willem Wilmink. 

Tijmen Apeldoorn

HARSKAMP GEREFORMEERD
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www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:
Ds. T. Volgenant -Beima 
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WIJK
“Zo Geliefd!” staat er boven het kaartje waarmee Jannieke en 
Vincent Vonk ons meedelen dat hun dochtertje Juul Eefje op 7 
december jl. is geboren. Namens ons allemaal van harte gefelici-
teerd met dit kleine wondertje, wij wensen jullie veel geluk.
Veel zorg en spanning kwam er geheel onverwacht voor Hennie 
van Luttikhuizen en natuurlijk ook voor Henk en Mark. Op 9 janu-
ari zal Hennie een operatie moeten ondergaan. We bidden dat de 
behandeling het gehoopte resultaat zal hebben. Wij wensen jullie 
veel sterkte en Gods nabijheid toe.
Wat een gezellig gezinsweekend in een huisje op de Eemhof 
moest worden pakte geheel anders uit voor Dick en Willy Hols 
en hun zoon Frank. Onderweg kregen ze een flinke aanrijding. 
Gelukkig is alles relatief goed afgelopen al zullen ze voorlopig nog 
wel de nodige ongemakken hebben. Wij wensen jullie van harte 
beterschap en we zijn, met jullie, dankbaar dat jullie gespaard zijn 
gebleven.
Wij denken ook aan anderen in onze wijk die te maken hebben 
met zorg over gezondheidsproblemen waarmee zij te maken heb-
ben, of komende onderzoeken waarbij het erg spannend is wat de 
uitslagen daarvan zullen zijn. Wij wensen u allen heel veel sterkte 
en Gods onmisbare hulp en nabijheid toe.
Mevr. G. van den Brink-van de Krol mag 26 december haar ver-
jaardag vieren, wij wensen u een fijne verjaardag toe en Gods 
zegen voor het nieuwe levensjaar.

Aanstaande zaterdag om 18.30 uur is de gezinskerstviering waar-
voor u natuurlijk allemaal van harte wordt uitgenodigd, het belooft 
een heel mooie dienst te worden. Neem gerust buren vrienden en 
bekenden mee. 
Woensdag 25 december mogen we samen de geboorte van onze 
Heer vieren in de dienst die om 10.00 uur begint. Evenals in de 
gezinsdienst van 21 december zullen ook in deze dienst Wieke, 
Berthilde en Willize zorgen voor de muzikale invulling. Dominee 
Volgenant zal in beide diensten voorgaan.
Oudjaarsavond is er om 19.30 uur een dienst waarin ds. Werner 
zal voorgaan.
Zondag 5 januari is er na de dienst gelegenheid om elkaar onder 
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het genot van een kopje koffie / thee en een hapje en een drankje 
elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen.
Oudjaarsavond is er om 19.30 uur een dienst.
Tot slot wil ik u allen graag gezegende kerstdagen en veel heil en 
zegen voor het nieuwe jaar toewensen.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Senioren
Vrijdag 24 januari zal dominee A. Haaima om 14.00 uur komen 
vertellen over een interessant onderwerp.
Vrijdag 21 februari om 14.00 uur komt dhr. Van Houwelingen ver-
tellen over een van zijn reizen.

Met vriendelijke groet,
Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes

22 december – Gods trouw aan zondige mensen 

 

 
Denk jij dat de wereld ooit nog zal veranderen? 
Dat alle vervelende en verdrietige dingen zullen 
verdwijnen? Als je om je heen kijkt, zou je den-
ken van niet. Sommige dingen lijken nooit meer 
goed te komen.
Micha ziet onrecht en ellende, overal. Hij protes-
teert en waarschuwt het volk van Israël. Ze moe-
ten God weer lief hebben als de enige God. Dan 

verdwijnt al het nare. Maar ze protesteren: ‘Dat kan nooit!’ 
Toch houdt Micha vol. Hij blijft hopen, want God zal luisteren en 
iets doen. Want voor God is niets onmogelijk, zijn plan om de 
wereld te redden wordt uitgevoerd. Micha denkt daarbij aan Zijn 
belofte: Op een dag is er vrede en geluk in het land, dan zal de 
Heer de schuld vergeven. Dan zal God zich over Israël ontfermen. 
Dat vieren we op het kerstfeest. De koning (Jezus) die ons verlost, 
die vrede en heil brengt, is gekomen. Hij kwam om alle dingen 
nieuw te maken. God heeft het beloofd. Er is hoop, voor ieder die 
gelooft. Dus vol goede moed verder gaan!

25 december – De Messias komt 

 

 
Vandaag is het kerst en lezen we het kerstver-
haal. Jezus wordt geboren in een stal in Beth-
lehem. Aan Jezus kun je niet zien dat Hij de 
Koning wordt die God heeft beloofd. Hij komt 
niet in een paleis en heeft geen mooie kleren; 
er lopen geen knechten bij Hem die alles voor 
Hem doen. Nee, Jezus ligt in een voederbak in 
een stal, met wat doeken als kleren; dienaren 
heeft Hij niet. Alleen omdat de engel het heeft 

gezegd, geloven Jezus en Maria dat Jezus de Messias is. Alleen 
omdat de engel het tegen de herders zegt gaan zij naar de stal 
om voor de kleine koning Jezus te knielen. Ze kunnen niet zien 
dat Jezus Gods koning is, maar moeten geloven dat het waar is. 
We hebben te maken met een bijzondere koning. God geeft een 
koning die niet vecht, maar verzorgt. Hij hielp mensen die zelf hun 
problemen niet meer konden oplossen door hen op God te wijzen. 
Hij maakte mensen beter in Gods naam. Hij hielp de mensen om 
in God te geloven en elkaar te dienen. Tegen zoveel liefde kan 
geen tegenstander op. 

29 december – Simeon en Hanna ontmoeten Jezus
Vandaag gaan Jozef en Maria naar de tempel. Ze willen graag  
hun kind in het huis van God brengen. Als vader en moeder dan-
ken en bidden ze voor hun kind en geven daarbij een paar duiven 
aan God. Dat is de gewoonte. Dat doen alle ouders in die tijd. 
Zoals bij ons ouders hun kindje in een kerk kunnen laten dopen. 
Dit heb je vast wel eens gezien. 

 

 
In de tempel was ook Simeon. Hij was een oude 
man en heeft van God een belofte gekregen: ‘Voor 
jij sterft zul je met eigen ogen de Verlosser zien.’ 
Wanneer Jozef en Maria binnen komen in de tem-
pel met hun zoon weet Simeon het zeker. ‘Dit is 
Hem.’ Hij neemt Jezus in zijn armen en looft God 
voor het wonder in zijn armen. Maria en Jozef 
keken verbaasd toe. Maar Simeon zei tegen hen: 

‘Uw kind zal een heleboel veranderen in de wereld.’ Daarna kwam 
Hanna naar hen toe. Hanna was altijd in de tempel om te bidden. 
Ook zij dankte God voor dit wonder. Zo werd iets wat voor Maria 
en Jozef heel gewoon was voor Simeon en Hanna heel bijzonder. 

Na heel lang wachten komt hun belofte uit. 
We hebben het feest van Gods komst op aarde gevierd, we weten 
dat Jezus na zijn werk op aarde weer in de hemel is. Eens komt 
Hij terug. Kijk jij daarnaar uit? Verlang jij naar die tijd, net als Sime-
on en Hanna naar het moment dat ze Jezus mochten ontmoeten? 
Er zijn al bijna 2000 jaar voorbijgegaan sinds die tijd…
God leert ons door deze geschiedenis dat gelovig, hoopvol wach-
ten wordt beloond. Eens is het zover en ontvangen we de grootste 
verrassing van ons leven. God is in ons midden!

5 januari – De wijzen uit het oosten bezoeken Jezus 

 

 
Een aantal dagen nadat Jezus geboren was, kwa-
men er wijzen uit het oosten naar Jeruzalem. Ze 
vroegen aan koning Herodes: ‘Waar is de pasgebo-
ren koning van de joden? Wij hebben namelijk zijn 
ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te 
bewijzen.’ Koning Herodes schrok hiervan en riep 
al zijn hogepriesters en schriftgeleerden bij zich. De 
hogepriesters en schriftgeleerden vertelden hem wat 

er geschreven stond. Dit vond koning Herodes natuurlijk niet zo 
leuk. Hij riep in het geheim de wijzen bij zich. Hij wilde alles weten 
van de ster die ze gezien hadden. En stuurde hen naar Beth-
lehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar 
het kind. Stuur mij een bericht zodra u het gevonden hebt, zodat 
ik ook erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ De wijzen gingen 
op weg. Nu ging de ster die ze gezien hadden voor hen uit, totdat 
hij stil bleef staan boven de plek waar Jezus was geboren. De 
wijzen waren super blij dat ze het gevonden hadden en gingen 
naar binnen. Daar vonden ze Maria met haar kind. Ze knielden 
om hen heen en gaven Hem geschenken. Goud, wierook en mir-
re. Die avond kregen de wijzen een droom van God. Ze mochten 
niet terug gaan naar Herodes. Dit deden ze en namen een andere 
weg terug naar huis. 

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
22-12 Hennie en Djoerd
25-12 Nicoline en Anouska
29-12 Elly en Mark
05-01 Hennie
12-01 Gea en Jannieke

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
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Janny Westmaas 0318 - 62 52 68 
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
ASoms ben ik bang dat onze buren tureluurs worden van de piano 
in onze woonkamer. Er wordt deze weken weer hard gestudeerd. 
Advent is een tijd van muziek. Prachtig! Tenminste – als er dus 
goed voorbereid en gestudeerd wordt. Op dit moment hoor ik in 
mijn studeerkamer hoe Maarten en een vriendin studeren op de 
muziek die we mogen zingen in de kathedraal van St. Albans. Na 
de kerst is onze pastorie weer ‘uitgeleend’ aan vrienden die hier 
oud en nieuw komen vieren en op Wup en de kippen passen – 
en vertrekken Maarten en ik naar Engeland. Eerst rusten we een 
paar dagen uit – en dan komt de rest van het koor en mogen we 
daar met ons gelegenheidskoor de dagelijkse diensten in de ka-
thedraal zingen. 
Maar zover is het nu nog niet. Het is nu nog de tijd van veel vie-
ringen en diensten. Uit alle kranten, kerkbladen en flyers blijkt hoe 
opnieuw in Ede alles weer ‘uit de kast wordt getrokken’ in vele ker-
ken en gemeenten. De komst van Christus is het immers waard 
om gevierd te worden! Terugblikkend en verwachtend…
Eén van de vele dingen die in elke week gewoon doorgaan zijn 
de Open ochtenden in de kerk. Wat gehoopt werd blijkt inderdaad 
te gebeuren. Er groeien contacten tussen ons als gemeente en 
mensen in de buurt rondom de kerk. Ik merk dat we als gemeente 
en voorganger daarin een weg aan het zoeken zijn. En dat is iets 
wat me dankbaar maakt. Want ‘kerk zijn in deze tijd’ is gezamenlijk 
Christus volgen in een wereld waarin steeds minder vanzelfspre-
kend is. Juist dat biedt denk ik ook ruimte voor het onverwachte, 
het nieuwe. Bijzonder om daarin te mogen zien hoe Hij inderdaad 
trouw is aan wat Hij begon. 
Als Protestantse Gemeente in Ede beleven we boeiende tijden. In 
de afgelopen week was ik samen met de andere predikanten/pas-
tores uit onze gemeente (ds. Prenger, ds. Gilles, ds. Volgenant, ds. 
Oosterveen, ds. Westra en mw. Hakkenberg) in gesprek met de 
‘commissie toekomst’. Deze commissie bestaat uit leden uit alle 
6 de (wijk)gemeenten. De commissie heeft een mooie opdracht 
meegekregen: nadenken over hoe we kerk zijn in die veranderen-
de wereld. En de aanleiding mag dan zorgelijk zijn (teruglopende 
ledenaantallen en daarmee ook teruglopende inkomsten) – de 
toekomst hoeft dat volgens mij echt niet te zijn. Misschien kan 
deze tijd ook wel het ‘verliezen van ballast’ zijn om lichtvoetiger 
mee te gaan met de Heer van de Kerk, die niet veranderd is (Hebr. 
13:8!). Wellicht dat de commissie in haar werk ook gericht nog 
eens een gesprek met 20-ers en 30-ers zou kunnen voeren, zo 
bedacht ik me later, op de fiets weer naar huis. Zoals bij veel ker-
kenwerk blijkt het lastig om deze drukke (overbelaste?) mensen 
te betrekken…! 
Het gepingel en tweestemmig gezang in de woonkamer gaat 
door. Als ik straks de laatste hand gelegd heb aan de preek voor 
de 4e advent denk ik dat ik eerst maar eens ga mee-oefenen met 
ze. Het Kind in de kribbe met mooie muziek aanbidden, gezond 
voor de ziel…!
U en jij een goede verdere advent en straks een gezegend kerst-
feest toegewenst! Ik hoop van harte dat het mogelijk is om een 
dienst of viering te bezoeken – dan graag daar tot ziens!
Met name hen voor wie dit elk jaar een moeilijke tijd is, of dit jaar 
voor het eerst, de nabijheid van God in Christus toegewenst,

ds. Theo Pieter de Jong

Geboren!
Helaas ben ik het in eerdere nummers vergeten, maar toch is echt 

op 29 oktober al geboren: Lily Abigaïl Elisabeth van Buuren. Lily 
woont met haar vader en moeder en Brandon, Chloë en Charlie 
aan Scharlakenbos 21 in Ede. Op het kaartje staat de prachtige 
tekst: ‘Al in de moederschoot was U het die mij droeg’, Psalm 71:6
Haar namen zijn schitterend: ‘bloem’ ‘leider van de vreugdevolle 
dans’ en ‘gewijd aan God’. Dat laatste zal op 12 januari gebeuren, 
als we Lily mogen dopen. Een bijzondere zondag om gedoopt te 
worden; het is dan immers de zondag van ‘de doop van de Heer’. 
Een dag waarop wij als gemeente ook onze eigen doop geden-
ken. Van harte welkom en uitgenodigd!

Bij de diensten
Terwijl ik deze kopij schrijf is het de week van de tweede advent.
- Komende zondag, op de derde adventszondag, de adventszon-
dag van de blijdschap (‘Gaudete!’) vieren we samen volgens goed 
gebruik het Avondmaal. Ook staan we in die dienst stil bij ons 
jaarthema ‘leer ons bidden’. We lezen daarvoor de brieflezing uit 
Jakobus. Over bidden en uitzien, verwachten. En over dat zieke 
gemeenteleden de ‘oudsten’ mogen roepen, om hen te zalven. 
Dat oude gebruik kennen wij niet meer zo. Of, toch eigenlijk wel. 
In de drie jaar dat ik nu in de Beatrixkerk predikant ben heb ik het 
twee keer meegemaakt. Waardevol. En goed om er samen vanuit 
de Schrift zo in de dienst ook eens bij stil te staan. 
- De vierde adventszondag lezen we weer mee met de kinderen 
in hun advents- en kerstproject rondom de kerststal. Op deze zon-
dag (‘rorate coeli’) luisteren we naar Johannes de Doper, die men-
sen voorbereid op de komst van de Messias. De kinderen maken 
vandaag de kribbe en plaatsen die in de stal. Hoe maak ik in mijn 
leven ruimte klaar voor deze Heer? (Lukas 1:19-28)
- Met Kerst vieren we de geboorte van Christus. Aan de dienst in 
de kerstnacht werkt ‘A New Creation’ mee en op kerstmorgen is 
er zoals altijd nog meer ruimte dan gewoonlijk voor de kinderen 
in de dienst. 
- Op zondag 29 december zal ds. Imko Postma voorgaan – geen 
onbekende in onze gemeente. Ook hij wil van harte meewerken 
aan het project met de kinderen, want het verhaal gaat gewoon 
verder. We horen hoe Jozef en Maria met het kind naar de tempel 
gaan – en daar Simeon en Hanna ontmoeten (Lukas 2:22-40). 
- Op oudejaarsdag – geen bijzondere dag op de kerkelijke kalen-
der, wel in de beleving van ons Germanen – gaat ds. W. Dekker 
voor, één van mijn leermeesters waar ik veel aan te danken heb. 
Ik herinner me vele oudejaarsdiensten waarin ds. Dekker voor-
ging, toen hij in Wezep predikant was en ik met oud & nieuw altijd 
bij mijn opa en oma in Wezep logeerde. Diensten die indruk op 
mij maakten.
- Op zondag 5 januari (Epifanie/Driekoningen) hoop ik zelf weer 
voor te gaan. Prachtig om elkaar dan op die feestelijke zondag in 
het nieuwe jaar weer te ontmoeten en samen versterkt te worden 
door brood en wijn, en zo samen het nieuwe jaar te beginnen. In 
die dienst ronden we met de kinderen ook het advents-en kerst-
project af want dan mogen de kinderen eindelijk ook de drie wij-
zen in de kerststal plaatsen (Matt.2:1-12). 

Gebedsteam
Sinds een maand ben ik lid van het gebedsteam. Goed werk dacht 
ik en daarom heb ik ja gezegd op de vraag of ik wilde meedoen. 
Maar toch voel ik ook schroom om het doen, alleen het woord 
al: gebedsteam. Wie bedenkt dat woord? Een team, dan denk ik 
eerst aan sport, aan wedstrijd en spelen, dat is toch niet wat ik 
ga doen? Het is wel dat we het samen doen, samen beschikbaar 
zijn voor anderen. En zo zijn we dan toch een team, omdat we het 
samen doen. Okay dan …
Ik bid en wij bidden in de kerk. Toch is het voor mij in mijn leven 
niet zo simpel. Waarom bidden, waarom ik zou bidden sowieso,..? 
Die vraag stel ik mij geregeld en niet zonder reden, zo ervaar ik 
dat. En toch kom ik altijd uit bij dit antwoord: ik bid omdat mijn 
geloof niet zonder kan, maar ook dat bidden op honderd verschil-
lende manieren kan en dat dat goed is.
Vandaar, omdat bidden goed is en onlosmakelijk bij geloven 
hoort, heb ik ja gezegd. Ik kan mij voorstellen dat het fijn is als er 
in een veilige sfeer gemeenteleden zijn die willen bidden; die jouw 
wens, jouw vraag, jouw dank of jouw verlangen verwoorden. Dan 
mag jij als gebedszoeker je verhaal vertellen, maar ook luisteren 
en stil zijn. En in die tijd samen, dan kan het zijn dat je iets mee 
maakt dat je helpt, dat troost, blij maakt of duidelijkheid geeft. Zo 
kan het gaan.

Gebedsteams bidden met iedereen die dat wil, zondagmorgen 
na de dienst, staande en in tweetallen, tussen de zuilen achterin 
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de kerk, steeds in een andere samenstelling van een man en een 
vrouw. Misschien dat u of jij het een keer wilt proberen? Het ko-
mend seizoen is er iedere maand een “gebedsteam” beschikbaar 
na de themadienst over het gebed.

Van de kerkenraad
Op de maandag, na de eerste adventszondag in december, was 
er weer een welkomstavond voor nieuwe gemeenteleden en be-
langstellenden. Ze kregen informatie over verschillende activitei-
ten, een rondleiding door het kerkgebouw en konden kennisma-
ken met elkaar en gemeenteleden die al langer actief zijn in de 
kerk. Ook gaf iedereen antwoord op de vragen: waarom kies je 
voor de Beatrixkerk? En wat zoek je in deze kerk? Terugkerende 
reacties waren: dat men een plek zoekt waar je jezelf kunt zijn en 
waar je God en je naaste kunt ontmoeten. Een plek met respect 
voor het verleden, oprecht geloof, oprechte vragen en aandacht 
voor elkaar. Het woord gemeenschap viel meerdere keren. De 
kerk moet een plek zijn waar je vooral met elkaar gemeente bent. 
We sloten de avond samen af met het Avondgebed in de kerk-
zaal. Een mooi moment van samen zijn. En iedere keer klinken de 
woorden weer bijzonder: Eeuwige God. Gij die het licht gescha-
pen hebt en de duisternis hebt overwonnen; wij danken U dat Gij 
ons deze dag genadig hebt bewaard. Wij bidden U: reken ons niet 
aan wat wij verkeerd deden; keer ons om naar U toe en laat ons 
niet vallen uit uw hand. Amen.

Twee dagen later kwam de kerkenraad bij elkaar. Voor de verga-
dering vierden we samen de eerste vesper in de Adventstijd. Het 
is mooi om na de drukte van de dag, samen stil te zijn, te bidden 
en te zingen en daarna samen te vergaderen.
We proberen de kerkenraadsvergaderingen zoveel mogelijk in-
houdelijk in te vullen. De beheersmatige zaken laten we voor een 
groot deel over aan het moderamen zodat we in een groter ver-
band over belangrijke thema’s kunnen spreken. Deze keer ging 
het over de jeugd en het pastoraat. We bespraken wat we doen, 
waarom, voor wie en constateerden dat de groep gemeentele-
den tussen ongeveer 25 en 45 jaar een ‘ondergeschoven kindje’ 
lijkt te zijn. Ze zijn de jeugdactiviteiten ontgroeid en het pastoraat, 
blijkt uit cijfers, besteedt de meeste aandacht aan ouderen. Het is 
begrijpelijk en terecht dat ouderenpastoraat veel aandacht krijgt. 
Maar, vroegen we ons af, zijn we er ook voor jong-volwassenen 
die ziek zijn, hun werk zijn kwijtgeraakt, in een scheiding liggen, 
worstelen met hun geloof of ‘gewoon’ eens een keer met leeftijds-
genoten willen praten over het geloof. Dat we er langer over spra-
ken kwam mede omdat op de welkomstavond relatief veel nieuwe 
leden waren tussen de 25 en 40 jaar. Het is een vraag waarmee 
we verder aan de slag gaan.

Als u dit leest, leven we rondom Kerst en Nieuw Jaar. Het is een 
bijzondere tijd, vaak feestelijk, maar ook nogal eens verdrietig om-
dat je juist nu mensen mist. We vieren de geboorte van Jezus. 
Dankzij Hem komen wij samen als gemeente, om samen feest te 
vieren en naar elkaar om te kijken als het leven niet zo feestelijk 
aanvoelt.
Namens de kerkenraad wens ik u gezegende feestdagen en alle 
goeds voor 2020.

Peter van Veen 

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

Over de diensten van Kerst en Oud en Nieuw
Dinsdag 24 december is iedereen, die samen met groot en klein 
het Kerstverhaal wil beleven, welkom in De Open Hof. Want dat 
wordt het: een belevenis! Iedereen speelt een rol in dit feest. Ui-
teraard zijn er een Jozef en Maria, een ezel, herders en engelen. 
Maar daarnaast is ieder stem nodig, omdat het kerstspel en het 
kerstlied elkaar zullen aanvullen. Alle stemmen samen vertellen 
die nacht van dat prachtige evangelie dat wij 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. 
En dan moeten we die weg natuurlijk ook samen gaan: Geef licht! 
Iedereen is welkom om er met elkaar één groot feest van maken! 
Het kerstfeest AL (alle leeftijden) begint om 19.30 uur. 

Woensdag 25 december bent u van harte uitgenodigd voor de 
Kerstmorgendienst. Eigenlijk is het bijzonder dat wij 20 eeuwen 
na zijn dood nog steeds de verjaardag van Jezus vieren. Waarom 
doen we dat eigenlijk? Is het omdat wij het feest er omheen zo 
gezellig vinden in de donkere dagen van december: de lichtjes 
in de bomen, de kaarsen op tafel, de gezelligheid van familie en 
vrienden, het heerlijke eten, de cadeautjes……? Het lijkt er meer 
en meer op, want waar – anders dan in de kerk - wordt Jezus nog 
genoemd? 

En toch denk ik dat de reden dat we nog steeds Kerst vieren ten 
diepste een andere is. En dat die reden alles te maken heeft met 
een intens verlangen in ons mensen. Een verlangen waar we niet 
om heen kunnen. Een verlangen dat het kerstfeest ook voor ver-
drietige en eenzame mensen betekenisvol maakt. Daar wil ik met 
u op deze Kerstmorgen bij stilstaan, aan de hand van het Ker-
stevangelie uit Lucas en veel prachtige Kerstliederen. Laten wij 
de geboorte van Hem die het licht van de wereld is voluit samen 
vieren! 

Dinsdag 31 december is er om 19.30 uur de Oudejaars-avond-
dienst. Wij kijken nog een keer achterom naar het afgelopen 
jaar. We zien wat was. Het goede en het kwade. Wat weegt het 
zwaarst? We leggen alles voor God neer in het vertrouwen dat Hij 
zijn licht er over zal laten schijnen en dat Hij alles met liefde omvat 
en dragen zal. 

Zondag 5 januari is het de eerste zondag in het nieuwe jaar! We 
kijken vooruit en vragen ons af: Welk spoor volgen wij in 2020? Er 
zijn heel veel mogelijke sporen. Hoe kiezen wij het goede spoor? 
Waardoor laten wij ons leiden? Magiërs lieten zich leiden door 
een ster ………. (Matteüs 2: 1-12). Zou jij dat doen? 
Na de dienst is er natuurlijk volop gelegenheid elkaar een mooi 
nieuw jaar te wensen! 
Ik wens u gezegende kerstdagen, inspirerende diensten, de feest-
vreugde van samen en een heel gelukkig nieuw jaar! 

Ds. Agnès Gilles

Collecte doelen van de komende 3 weken
Zondag 22 december
De eerste collecte is voor een plaatselijke diaconaal doel de 
Meet-Inn Meet-Inn heeft een diaconale opdracht om namens de 
kerken hulp te bieden aan mensen die moeilijk voor zichzelf kun-
nen opkomen. 
De tweede collecte is voor de activiteiten van de eigen wijk dia-
conie. De kerst staat voor de deur, dat betekent traditie getrouw 
veel uitgaven voor deze kas. Dit jaar staat de kerst begroot voor 
€ 1000. 
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Dinsdag 24 december - kerstnachtviering
De eerste collecte is voor een plaatselijke diaconaal doel de 
Meet-Inn In deze viering wordt er voor het laatst voor de Meet-Inn 
gecollecteerd dit jaar. Vandaag willen we met elkaar de toegezeg-
de 5250 euro vol maken. 
De tweede collecte is voor de wijkdiaconie met als doel “kinderva-
kantieweek Ede”. Ook in Ede bestaat het dat er: 
gezinnen zijn die van € 50,00 per week moeten rond komen. Er 
zijn gezinnen zijn die met vier personen één tandenborstel moe-
ten gebruiken. Er zijn kinderen die niet op vakantie kunnen. Voor 
die kinderen wordt er 1 keer per jaar een vakantieweek op Ter-
schelling georganiseerd.
Woensdag 25 december - Kerst viering
De eerste collecte is voor Kerk in Actie - kinderen in de knel - Geef 
licht aan kinderen in Moldavië
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. Zie ook 
het bericht in deze kerkbode bij algemeen plaatselijk - ZWO doe-
len.
De tweede collecte is voor het eigen wijkwerk. Dit jaar is een roe-
rig jaar geweest met heel veel kosten. Onze penningmeester is 
ons dankbaar als hij het jaar zonder een tekort zou kunnen af-
sluiten. 
Maak daarvoor uw bijdrage over naar onze eigen wijkkas: Protes-
tantse Gemeente Ede t.n.v. Wijkkas De Open Hof bankrekening 
nr. NL62 RABO 0162 3002 12
Zondag 29 december
De eerste collecte is voor onze eigen wijkkas. 
De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie om onze eigen 
kas weer op stoom te brengen.
Dinsdag 31 december - oudejaars viering
Eén collecte voor het eigen wijkwerk.
Zondag 5 januari 2020
De eerste collecte is vandaag voor het eigen jeugdwerk. Op onze 
website kun je lezen welke jeugdactiviteiten er allemaal zijn.
De tweede collecte is voor ZWO met als doel “Opvang en onder-
wijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar” 
Zie ook het stukje bij algemeen plaatselijk:

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. 
Op zondag 22 december gaat het over Micha, die een wijngaard 
ziet met een paar oude druiven en vraagt zich af of het volk ooit 
weer zal groeien en bloeien. Ook horen we hoe Jozef zich zorgen 
over hoe het verder moet met Maria en haar kind. Toch wordt er 
ook een hoopvol beeld geschetst: ook al lijkt het nu donker, het 
zal weer licht worden. God geeft licht en biedt een hoopvolle toe-
komst. We doen spellen met licht en donker, niet zien, voelen en 
raden. 

Op eerste kerstdag vieren we met elkaar het feest van het licht. 
We luisteren naar het kerstverhaal. We maken een kaars en ne-
men zo het licht mee naar huis. 
Wij hebben er zin in! Kom jij ook?! 

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst. 
Vanuit de wijkkerkenraad

Data om te onthouden 

 

 
22 december: 4e advent: ds. Agnès Gilles
24 december: AL-dienst kerstavond: ds. Agnès Gilles 
Aanvang 19.30 uur.
25 december: 1e kerstdag, ds. Agnès Gilles
29 december: gastpredikant ds. Yolanda Voorhaar

31 december: oudejaarsavonddienst 19.30 uur, ds. Agnès Gilles. 
Na afloop een gezellig samenzijn om het nieuwe jaar in te luiden. 
Om 24.00 uur brengen we met elkaar een toast uit op het nieuwe 
jaar. Van harte welkom!
Noteert u vast de volgende gemeenteavond in uw agenda: woens-
dagavond 12 februari 2020. Van harte welkom! Verder informatie 
volgt t.z.t.

Afscheid van Herman Slijper als ouderling
Zondag 8 december hebben we in de dienst afscheid genomen 
van Herman Slijper als ouderling van onze wijkgemeente. Zoals in 
de vorige Kijk op de Wijk vermeldt gaat Herman een andere taak 
vervullen binnen de PGE.
Herman wordt vanaf het financiële jaar 2020 penningmeester van 
het CvK/PGE. Harm van der Meij gaat in 2020 stoppen als pen-
ningmeester en zal zijn werkzaamheden de komende tijd over-
dragen aan Herman. Namens onze wijkgemeente wensen wij 
Herman veel succes met deze werkzaamheden en bedanken we 
nu alvast Harm van der Meij voor al zijn inzet in de afgelopen ja-
ren. In de vergadering van 6 januari nemen we als wijkkerkenraad 
afscheid van Herman.

Vergadering 3 november jl.
Na de opening en gebed door de voorzitter stond deze vergade-
ring in het teken van het thema; Hoe ben je kerk op een aanspre-
kende manier en wat heb je daarvoor nodig? Er zijn enkele beel-
den vertoond van het programma van Andries Knevel die Arno 
van der Knaap interviewt, als voorganger van een groeiende kerk 
in Leiden. Binnen de vergadering werden ideeën, voorbeelden en 
suggesties gedeeld. Wordt vervolgd…

Vergadering 2 december jl.
Na het lezen van psalm 121 en gebed opent de voorzitter de ver-
gadering. De volgende punten zijn deze vergadering aan de orde 
geweest:
- Er komt nogmaals een berichtje in Kijk op de Wijk hoe men kerk-
tv kan ontvangen. De link op de website werkt (nog) niet goed. 
In de werkgroep zorgzame kerk is uitgebreid gesproken over het 
thema: De Open Hof in de Wijk en een inloopochtend. Beide the-
ma’s worden verder uitgewerkt.
- Er is een notitie besproken Wie zijn wij? Dit naar aanleiding van 
de gemeenteavond in juni over de vragen van de AK en waar een 
brainstormgroep zich heeft over uitgesproken en het thema van 
de vorige WKR-vergadering van november jl.: Hoe ben je kerk op 
een aansprekende manier en wat heb je daarvoor nodig? Wat is 
het doel? We willen bv op de website kort en krachtig aangeven 
waar we als Open Hof voor staan, zodat bezoekers van de web-
site zich aangesproken voelen. 
- Er wordt een notitie over het auteursrecht besproken, waaruit 
verschillende actiepunten ondernomen worden. 
- Er is een intentie tot samenwerking tussen de 5 kerken in Veld-
huizen en de Marokkaanse Moskee. Een eerste ontmoeting is in 
februari 2020. De stuurgroep interreligieuze ontmoetingen Veld-
huizen gaat dit verder uitwerken. Vanuit de Open Hof zijn Steven 
Berendsen en Roelof Vogelzang hierbij betrokken.
- Er is een kerst-flyer gemaakt in samenwerking met De Ark. Deze 
flyer wordt huis-aan-huis bezorgd in Veldhuizen en Kernhem.
- Er zijn contacten met de Florisschool
- De werkgroep pastoraat heeft weer een mooie kerstgroet ge-
maakt. In plaats van de kerstattentie bij de kerstgroep komt er nu 
een gezellige middag op woensdag 18 december a.s. voor wie 
dat wil.
- Er komen regelmatig vragen over de wijkkas bij de penning-
meester en de scriba. Binnenkort komt de begroting voor 2020 
met onderbouwing in de Kijk op de Wijk.
De vergadering wordt rond 22.00 uur gesloten door het gezamen-
lijk bidden van ‘Het Onze Vader’.

Namens de wijkkerkenraad wens ik u allen gezegende kerstda-
gen en alle goeds voor 2020!

Betty Pluimers, scriba
Actie “kinder-vakantieweek Ede”
Het is duidelijk dat de hele gemeente dit doel een warm hart toe-
draagt. De laatste 3 maanden hebben de kinderen een totaal be-
drag van € 49,51 bij elkaar gebracht. Daar komt nog het prachtige 
bedrag van € 964,15 van de “Walking Dinner” (16 november) bij. 
En de collecte van zondag 24 november was ook niet mis met 
een totaal opbrengst van € 280,64. Alles bij elkaar maakt dat € 
1294,30. 

Hier de reactie van hen na het ontvangen van dit geld bedrag:
Dag Elja. Hartelijk dank voor jullie bijdragen. Wat een mooi be-
drag. Geweldig Wij zijn er heel blij mee. Wil jij iedereen bedanken 
van ons. Dank, dank, dank. Fijne feestdagen. 
Met vriendelijke groet. 

Martha Jansen -- Kindervakantie week - Ede
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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 diensten.
In de viering van zondag 22 december heten we Hans Lucas-
sen van harte welkom! Voor wie hem niet mocht kennen: Hans is 
pastor binnen de RK-parochie en heeft in de afgelopen 30 jaren 
met grote regelmaat en met grote zorgvuldigheid vieringen in 
Emmaüs geleid. Elly zorgt voor de muziek.

Kerstavond 24 december begint de viering om 22.30 uur! 
Bijna dus een echte kerstnachtdienst.. 
Maar wel zal het anders dan anders zijn: De oude woorden van 
de herders, Maria en Jozef, het kindje in de kribbe klinken op 
deze avond in een hedendaags jasje: het verhaal van toen is 
eigenlijk ook het verhaal van veel mensen vandaag. 
Een grote rol is er voor het Bennekoms koor The Joy. Zij zingen 
deze nacht vooral hedendaagse (en soms iets oudere) songs 
die je niet zo zou verwachten op kerstavond, maar wel prachtig 
aansluiten bij de teksten!
Je zou kunnen zeggen dat we qua vorm hebben gekozen voor 
een soort van Passion zoals vorig jaar in Emmaüs op goede vrij-
dag. Maar dan over kerst. En met een prachtig groot koor. Van 
harte uitgenodigd! 
Na de viering is er – dat dan weer wel volgens de traditie - glüh-
wein en chocolademelk. 
 We zingen met kerstavond dus geen ‘traditionele’ liederen: alle 
reden om 1e kerstdag ’s morgens om 10.30 uur weer naar de 
kerk te gaan, want dan zingen we ze wel! Deze dienst is bedoeld 
voor jong en oud, de kinderen en jongeren zijn zich al aan het 
voorbereiden. Met naast het geboorteverhaal van Jezus onder 
andere een verhaal over een kaars, een jerrycan en een bus. Er 
is muzikale begeleiding van Susan op de piano, maar ook van 
allerlei andere muzikanten op verschillende instrumenten. Het 
belooft een muzikale en vrolijke viering te worden!

Zondag 29 december is een top 2000 - gave viering, voorbereid 
door gemeenteleden.
Zondag 6 januari: Op het rooster staat Mattheus 2: 1-12, over de 
wijzen of de magiërs. Eerlijk gezegd weet ik nog niet of het daar-
over zal gaan. Ieder jaar staat het rond driekoningen op het roos-
ter en hoe kun je daar dan nog iets nieuws van verwachten? Wie 
op de piano speelt is ook nog niet bekend.
Wat we in ieder geval wel gaan doen: de maaltijd van de Heer 
vieren en elkaar een heel goed/gelukkig/gezond nieuwjaar toe 
wensen!

Zambia-actie
We zijn volop bezig met het verzinnen van nieuwe en het 
opnieuw uitzetten van geslaagde acties. We hebben zelfs onze 
actieradius vergroot, en nu er ook jongeren van de RK- en de 
Beatrixkerk bij zijn gekomen gaan we ook daar proberen om 
oliebollen en koekjes te verkopen. Jullie weten inmiddels hoe 
lekker die zijn! Dus daarom dachten we dat we jullie die moge-
lijkheid om zelf niet te hoeven bakken niet willen ontnemen: 
zelfgebakken koekjes voor kerst zijn te koop op de zondagen 

voor kerst, oliebollen zijn te bestellen op de bestellijsten die in 
de kerk zullen liggen, maar ook via de mail: Oliebollen kunnen 
per 5 (voor 5 euro) of per 10 (voor 8,50 euro), of een veelvoud 
natuurlijk… worden besteld op info@maatjesvooraidswezen.nl . 
Vermeld er bij of u ze met of zonder krenten wilt en of u ze oude-
jaarsdag komt ophalen bij Emmaüs (tussen 10.00 uur en 15.00 
uur) of dat u ze graag thuisbezorgd wilt hebben (bezorgkosten 
1,50 euro).

Uitnodiging voor een Thomasviering 
Datum: zaterdag 1 februari 2020 Tijd: 17.00 -19.15 uur. Adres: 
Emmauskerk: 
Vorig jaar startten we als Katholiek Ede met 3 Thomasvierin-
gen. De laatste Thomasviering was samen met mensen van de 
Emmauskerk voorbereid. Een geweldige viering. Heel speciaal! 
Zo speciaal dat we de Thomasviering om en om gaan doen. 
Op 1 februari vieren we de volgende Thomasviering in de 
Emmaűskerk. Voorgangers zijn dan ds. Jan-Peter Prenger en 
pastoraal werker Hans Lucassen. 
Wat is een Thomasviering? 
Deze oecumenische vorm van vieren is ontstaan in Helsinki 
(Finland). In het spoor van de discipel Thomas, die misschien 
ten onrechte, de ongelovige genoemd wordt, gaan we in zo’n 
gezamenlijk viering uitzoeken hoe hij heden ten dage ook ons 
kan inspireren. De naamgever van de Thomasviering, de apostel 
Thomas, is in de Bijbel een twijfelaar met kritische vragen. Die 
Thomas uit de Bijbel liet zich met zijn vragen ‘in de kring trekken’. 
Een Thomasviering is toegankelijk. Onbelangrijk is of je wel of 
niet bij een kerk behoort. Mensen mogen er zijn met al hun twij-
fels, hoop en verlangen. Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars 
met verlangens, voor gelovigen met vragen. Bij geloven hoort 
ook: ’ervaren dat je niet alleen bent’. De viering heeft een pas-
toraal karakter. De viering is met name gericht op volwassenen 
van alle leeftijden. Belangrijk bij deze viering is een sfeer van 
warmte, openheid en respect. Drie elementen staan centraal: Bij-
bellezing, gebed en delen van (brood en wijn). 
Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Er is ruimte voor ver-
beelding, muziek, beweging en stilte. 
Een belangrijk element is de ‘heilige chaos’, waar mensen zich 
kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het thema van deze 
Thomasviering: ‘Op weg naar het Licht’. Deze ‘chaos’ overigens, 
verloopt in een rustige meditatieve sfeer. Meer dan in andere vie-
ringen gaat het naast luisteren, ook om kijken, voelen en bele-
ven. 
Er is een collecte voor een speciaal doel; dit wordt nog nader 
bepaald. 
De viering eindigt met een maaltijd waarbij we de oerelementen 
van brood en wijn aan elkaar geven. Verder bestaat de maaltijd 
uit salades, quiches e.d., gemaakt door deelnemers en vrijwil-
ligers. Bijbehorende vraag: Als iemand een salade wil maken 
voor die maaltijd? A.u.b. . contact opnemen met ondergetekende. 
Goed om te weten: 
Als tegemoetkoming in de kosten gaat op het einde van die 
maaltijd een mandje rond. 
Voor die maaltijd is het prettig om te weten hoeveel mensen er 
komen. 
Aanmelden bij: ettema.konijn@hetnet.nl /0318 645831. 
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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’ 

23 december 2019 
Gesprek met Jan Peter Prenger over “Emmaus, 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.
6 januari 2020 
Gesprek met Ds. Yme Horjus over “Zijn duivel en hel verdwenen 
uit kerk, preek en samenleving?”. Lied van de Week: ‘Liefde, een-
maal uitgesproken’ Column: Willem de Vos. Actuele berichten. 
Vocale en instrumentale muziek.

Een klassieke kerstknaller: Komt allen tezamen!
Menig kerstnacht- of kerstochtenddienst zal er weer mee begin-
nen volgende week. ‘Komt allen tezamen! Jubelend van vreug-
de!’. Dr. Oane Reitsma vertelt over de achtergrond van dit beken-
de lied.

Intochtslied
Vroeger, op de basisschool, leerde ik van het refrein ‘komt laten 
wij aanbidden’ (3x) de eerste regel zacht te zingen. De twee-
de keer ‘komt, laten wij aanbidden’ iets luider, om dan uit volle 
borst de conclusie te laten klinken: ‘komt, laten wij aanbidden die 
Koning!’. Bijna iedere zingende gemeente doet het automatisch 
op deze manier, omdat de muziek ertoe uitnodigt. Dat laat al 
zien dat het een ijzersterke melodie is. Stevig, niet té pretentieus, 
met een subtiele muzikale opbouw, vrolijk en met grote eerbied.

Het lied leent zich prachtig als intochtslied voor een kerstdienst. 
Niet alleen omdat het heel bekend is geworden en zich graag 
laat zingen, maar ook omdat het inhoudelijk meteen de inleiding 
vormt op de héle kersttijd. Zowel de herders en de engelen in 
Bethlehem (uit het evangelie van Lucas), als de ‘wijzen uit het 
oosten’ uit het evangelie Matteüs komen aan bod en wij worden 
van harte uitgenodigd met hen het kind te aanbidden.

Vele Bijbelse bronnen
Maar als we goed kijken, zien we nog andere bronnen. De meer 
abstracte (en theologisch diepgaander) taal van het evangelie 

van Johannes klinkt duidelijk door couplet drie waar het ‘licht van 
de Vader’ omsluierd wordt, ‘verhuld in ’t vlees’.

Over de oorsprong van het lied doen meerdere theorieën de 
ronde. In ieder geval gaat het lied zoals wij het kennen terug op 
een oud Latijns origineel: Adeste fideles, laeti triumphantes, veni-
te, venite in Bethlehem. (Probeer maar eens: doordat de vertaler 
hetzelfde ritme aanhield is dit op dezelfde melodie te zingen.) 
Hoe oud het lied is weet niemand precies. Het kwam in verschil-
lende vertalingen in Nederlandstalige bundels terecht.

Liedboek 2013
In het ‘nieuwe’ Liedboek (2013) valt het eerste woord op: ‘Komt!’ 
Op heel veel andere plekken in het liedboek is in de gebieden-
de wijs de -t weggehaald, zoals in psalm 98: ‘Zing een nieuw 
lied voor God de Here’. In het vorige liedboek begon dat met 
‘Zingt …’, dus met een -t. In een klein aantal liederen is dat niet 
gebeurd, zoals in de kerstliederen ‘Komt, verwondert u hier, 
mensen’, ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’, en ‘Komt allen teza-
men’. De reden hiervan is mij niet bekend. ‘Bekt’ het lekkerder 
bij het zingen? Zeker als er een klinker volgt? (Ook hier: pro-
beer maar eens uit, wat zingt beter? ‘Kom allen tezamen’ of  
‘Komt allen tezamen’?). Mogelijk heeft men niet in de traditie en 
gevoelswaarde van de tekst willen grijpen.

Belangrijker is dat er in het liedboek een nieuw couplet bij is 
gekomen, geschreven door Gert Landman. Couplet 5:

Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden ie koning.

Bovenstem
De reden voor dit extra couplet moeten we zoeken in Engeland! 
Daar is het lied bekend onder de titel O come, all ye faithful, en 
is een vast onderdeel van kerstdiensten en van het traditionele 
Festivals of Lessons and Carols. Voor het koor van King’s Colle-
ge Chapel in Cambridge schreef Willcocks een prachtige koor-
zetting en orgelbegeleiding. Het lied is bijna niet meer denkbaar 
zonder deze harmonisatie. In de melodie klinkt als het ware deze 
zetting altijd mee. Gelukkig is hij in zijn geheel opgenomen in 
de begeleidingsbundel bij het liedboek-2013. In het voorlaatste 
couplet zingen de jongenssopranen een bovenstem (descant). In 
het allerlaatste couplet horen we een ingewikkelde, zelfstandige 
orgelbegeleiding terwijl het koor (en de gemeente) krachtig een-
stemmig zingt

Deze bovenstem was bij de bestaande Nederlandse tekst 
eigenlijk niet mogelijk, omdat de lettergrepen dan heel vreemd 
onder de noten vallen. Met de tekst van het nieuwe couplet 5 
is dat ondervangen. Zo’n bovenstem, die heel eenvoudig uit-
gevoerd kan worden met slechts enkele sopranen boven een 
hele gemeente uit (of met geoefende kinderstemmen), past 
nu wel: het koor zingt met de engelen boven de gemeente uit 
“Gloooooooooorie aan God”! Wat willen we nog meer met kerst 
dan samen met de engelen God de lof toe zingen, verwonderd 
over dat Kind in de kribbe?

Bron: onder meer het Liedboekcompendium.

“Als volwassenen geen vrede maken, dan kunnen kinderen 
het doen”
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar 
op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge 
haat en wantrouwen. Men ziet de ander niet meer als mens, 
maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze 
negatieve stereotypen een einde maken.

In 2006 begon zij daarom met het Dialogue & Identity program-
ma
Bekijk hier de site van het schoolprogramma.
, waarin een Joodse school gekoppeld wordt aan een Ara-
bisch-christelijke school. Op de christelijke scholen zitten ook 
veel moslimkinderen. Afgelopen jaar deden er 24 scholen mee 
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en kregen daardoor 1680 kinderen in de leeftijd 10-13 jaar de 
kans om leeftijdsgenootjes, waarmee ze anders nooit in contact 
zouden komen, beter te leren kennen. 

De kinderen bezoeken twee jaar lang vijf keer per jaar elkaars 
klassen en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, 
religie, tradities en identiteit. Het Rossing Center werkt hier-
in nauw samen met de leerkrachten en schooldirecteuren. De 
betrokken leerkrachten worden getraind door een team van spe-
cialisten en ervaringsdeskundigen.

Elk bezoek is één van de klassen de gastheer, maar de Joodse 
en Arabische leerkracht leiden samen de activiteiten, een goed 
voorbeeld voor de kinderen! In de eerste bijeenkomst draait 
het om kennismaking. De kinderen leren elkaars namen in het 
Arabisch en Hebreeuws. Tijdens de tweede bijeenkomst staan 
de religieuze feesten die op dat moment plaatsvinden centraal: 
Chanoeka, Kerst en Suikerfeest/Offerfeest. Vervolgens is er een 
uitstapje buiten de school. De vierde ontmoeting draait om ‘ver-
halen uit de bronnen’. De kinderen lezen verhalen uit de belang-
rijkste teksten van de drie religies: de Midrasj, het Nieuwe Tes-
tament en de Hadith en ontdekken verschillen en overeenkom-
sten. De laatste bijeenkomst praten de kinderen over rituelen 
in elkaars tradities, zoals rond geboorte en overlijden. Voor het 
tweede jaar is nu een gelijksoortig programma ontwikkeld. In 
eerste instantie trokken de klassen een jaar met elkaar op, maar 
uit ervaring bleek dat een tweede jaar nog meer impact heeft.

Arabische schooldirecteur: “Het eerste jaar was erg lastig voor 
de deelnemende klas. Maar nu het tweede jaar is afgerond zie 
ik een verandering. De leerlingen zijn een stuk opener geworden 
naar de Joodse kinderen.”

Joodse schooldirecteur: “Sommige ouders hadden bedenkingen 
bij het programma en zagen het niet zitten hun kinderen naar 
een Arabische school te laten gaan. We nodigden deze ouders 
uit om te komen kijken. Ze vonden het fantastisch! Het was een 
echte ‘ice-breaker’!” 

Rossing Center

Bron: Magazine Protestantse Kerk

Dilemma: Kerstnachtdienst, voor binnen of voor buiten?
Tijdens de kerstnachtdienst zitten kerken vaak stampvol. Mensen 
die anders niet naar de kerk komen, zijn er dan wel. Richt je de 
dienst volledig op deze nieuwe doelgroep? Of houd je rekening 
met de gemeenteleden die er vaak zijn? Is de kerstnachtdienst 
voor binnen of voor buiten?

“We zoeken bewust naar herkenbaarheid”
“Ik herken het dilemma; het is altijd een punt van bespreking. Uit 
jarenlange ervaring weten we dat een groot deel van de bezoe-
kers van onze kerstnachtdienst gemeentelid is, waarvan een 
deel elke zondag komt en een deel minder regelmatig. Daar-
naast komen mensen van buiten de gemeente die bewust heb-
ben gekozen voor een protestantse kerkdienst; de rooms-katho-
lieke Sint-Janskathedraal is namelijk op een steenworp afstand. 
Die mensen hebben wellicht een link met de gemeente. 
Wij vinden dat we voor beide groepen wat moeten bieden. We 
zoeken bewust naar herkenbaarheid, zingen bijvoorbeeld vooral 
bekende kerstliederen. Verder zoeken we enkele elementen die 
de dienst laagdrempelig maken. Vorig jaar vroegen we de bezoe-
kers bij het Welkom zich even voor te stellen aan degenen die 
naast, achter en voor hen zaten. Dat was geanimeerd en duurde 
wel vijf minuten. Na de dienst hebben we buiten op het kerkplein 
Engelse kerstliederen gezongen, zoals ‘Hark the herald angels 
sing’. En we eindigden met ‘We wish you a merry Christmas’. Tij-
dens dat lied schudden we elkaar allemaal de hand. We hadden 
de tekst van de liederen op papier bij ons, zodat voorbijgangers 
mee konden zingen. De kerk staat hartje binnenstad, daar lopen 
ook ‘s avonds voldoende mensen langs.
Al met al hopen we op een warme beleving. Herkenbare liede-
ren, een mooie sfeer, een gevoel van saamhorigheid kunnen 
eraan bijdragen dat mensen zich openstellen voor het Verhaal.”

Ruud Stiemer, predikant in de Protestantse Gemeente Den 
Bosch

“We zijn allemaal verlegen om een goed woord”
“Er zijn veel toeristen die de kerstdagen op het eiland vieren en 
de kerstavonddienst mee willen maken. Of mensen nou gere-
geld komen of één keer per jaar, één ding hebben we allemaal 
gemeen: we zijn verlegen om een goed woord. Dat hopen we te 
horen. Ik hoop dat zij die er alleen met Kerst zijn het idee hebben 
dat er iets gebeurt waar zij niet buiten staan. 

Regelmatige of eenmalige bezoekers, het is voor mij niet bepa-
lend voor de invulling van de dienst. Binnen of buiten is geen 
dilemma. Wat dat betreft verschilt deze dienst in niets van de 
zondagochtenddienst; de dienst heeft dezelfde elementen. Wel 
vermoed ik dat er hooggestemde verwachtingen zijn: het moet 
leuk, gezellig, actueel en niet te moeilijk zijn. Maar de kerst-
avonddienst ligt niet in het verlengde van het verlangen naar 
gezelligheid en gemoedelijkheid. Wel heeft de cantorij een groot 
aandeel en is er veel samenzang, daar komen mensen ook voor. 

Veel mensen komen wellicht naar de kerstavonddienst voor 
een speciale belevenis, maar wanneer je begrijpt wat een kerk-
dienst is, is elke dienst een bijzonder gebeuren waarin je geen 
toeschouwer bent maar als deelnemer weer betrokken wordt 
gemaakt op God en mensen.”

Nico van Rijswijk, predikant in de Protestantse Gemeente 
Schiermonnikoog

“We proberen de drempel te verlagen”
“Wij organiseren op kerstavond twee diensten. De eerste, vroeg 
in de avond, is een klassiek liturgische dienst, vaak met koor of 
cantorij. De tweede, met de plaatselijke brassband, is laat op 
de avond. Dat is een laagdrempelige dienst, ook voor hen die 
alleen met Kerst naar de kerk komen. De reden voor twee dien-
sten is dat de bezoekers anders niet in de kerk passen. Om zo 
veel mogelijk mensen aan te spreken hebben de diensten een 
heel andere invulling. Op kerstochtend is er een laagdrempe-
lige dienst met een kerstmusical, gericht op jonge gezinnen en 
grootouders. Eens in de vijf jaar organiseert ‘Plaatselijk belang’ 
een Krystkuier (kerstwandeling) waar kerk en dorp ook nauw op 
elkaar betrokken zijn, en de predikanten en gemeenteleden een 
actieve rol hebben. 

Er is nog steeds sprake van binnen en buiten. We proberen wel 
de drempel te verlagen. Het is nu de tijd om als kerk naar buiten 
te gaan, te laten zien dat je er bent, zonder opdringerig te zijn. 
Daar zijn natuurlijk meer momenten geschikt voor. Op Goede 
Vrijdag dit jaar hebben we een tocht door het dorp gemaakt, 
langs grote afbeeldingen uit het lijdensverhaal. Dat trok veel 
mensen. Binnenkort wordt ons kerkelijk centrum verbouwd tot 
een ontmoetingscentrum voor het dorp. Kerk-zijn nu is een uit-
daging. Veel mensen maken zich er zorgen over, ik doe dat niet. 
Het gaat erom nieuwe vormen te ontwikkelen.”

Ellen Peersmann, predikant in de Protestantse Gemeente Kollum

“Ik pas de liturgie niet aan”
“Bij ons is het best een beetje bijzonder. We hebben een heel 
late kerstnachtdienst, ‘s avonds om kwart voor elf. Die duurt een 
uur. Daarna zingen we kerstliederen op de Vischmarkt, met een 
muziekkorps erbij. 
Dat is een al jarenlange traditie. Voor beide is veel belangstelling. 
De kerk zit helemaal vol en op de markt, dicht bij de kerk, staan 
ook veel mensen. Er is geen inhoudelijke verbinding tussen de 
twee, maar we zien de samenzang op de markt wel als aanslui-
ting op de dienst. 

De kerstnachtdienst zelf is een eenvoudige dienst zoals op zon-
dag, ik pas de liturgie niet aan. Maar meestal is er wel een koor 
of muziekgroep, wat we op gewone zondagen niet hebben. Op 
de markt zingen we liederen als ‘Komt allen tesamen’ en andere 
traditionele kerstliederen. Afgesloten wordt met ‘Ere zij God’. 

In de kerstnachtdienst doe ik geen dingen omdat er mensen zijn 
die er anders niet zijn. Mijn inzet is dat al mijn diensten eenvou-
dig te volgen moeten zijn, ook de gewone zondagse eredienst. 
Ik doe niet aan geloven voor gevorderden, in het geloof zijn we 
allemaal leerlingen. Ik probeer alle kerkdiensten verstaanbaar te 
maken voor iedereen; ik ga uit van mensen die niet al te veel van 
de Bijbel weten. Ik gebruik geen moeilijke woorden, geen kerke-
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lijk jargon, en praat gewoon. Kerstnacht of niet, een verstaanbare 
dienst is altijd mijn intentie.”

Erik Schuitemaker, predikant in de Hervormde Gemeente Elburg

Bron: Magazine Protestantse Kerk

“Het is van belang om na te blijven denken waarom je über-
haupt kerk wilt zijn”
Jolande van Baardewijk kwam bij de Protestantse Gemeente 
Duiven als pionierspredikant. Ze juicht het proces Kerk 2025 van 
de Protestantse Kerk toe en schreef naar aanleiding van de nota 
een boek.

“Arjan Plaisier, schrijver van de nota ‘Kerk 2025: waar een Woord 
is, is een weg
’ vind ik een tof figuur. Toen ik de nota las dacht ik: ’Die man 
heeft het begrepen!’. Van oorsprong was de landelijke kerk 
behoorlijk activistisch, erg maatschappijkritisch, we liepen voor-
op. Met name door fusieprocessen raakte de kerk naar binnen 
gekeerd en zo jongeren kwijt. Ook de band met de samenle-
ving raakte wat uit het vizier. Het was niet meer: ‘We hebben 
wat te melden, we denken kritisch na over het zittend bewind en 
wereldproblematiek’. Protestanten die protesteren, dát spreekt mij 
aan. Vanuit de kerk een link naar de samenleving leggen, dat 
vind ik belangrijk.”

Pleidooi voor ontmoeting
“Dat de Protestantse Kerk het idee ‘back to basics’ in gang zette, 
daar ben ik erg blij mee. Het heeft twee poten:  er is de kant van 
bezinning en visievorming en de kant van reorganisatie, dus hoe 
organiseer je het als kerk zo dat het simpeler wordt, je dichter bij 
de basis komt en onnodige ballast overboord gooit. Ik pleit voor 
ontmoeting in plaats van vergadering. Er is veel aandacht voor 
regels, voor kerkordebepalingen en nadenken over wijzigingen, 
maar ik zie dat bezinning er dan bij inschiet. Dat je het hebt over 
hoe kerk te zijn met minder mensen, maar voor je het weet gaat 
het over reorganiseren. Het is van belang om na te blijven den-
ken waarom je überhaupt kerk wil zijn.”

Backpacken in de tracks van Jezus volgers
“Naar aanleiding van de nota kwam er een gespreksboek van 
Sake Stoppels en Nynke Dijkstra met discussievragen
De discussievragen bij dit boek staan in de ideeënbank op deze 
site. Ook het boek is hier te bestellen.
. Ik miste een vervolg daarop, om de bezinning gaand te houden. 
Dus heb ik zelf een ‘bezinnings-en gespreksboek’ geschreven 
met als titel ‘Backpacken in de tracks van de eerste Jezus vol-
gers
Interesse in het bezinnings- en gespreksboek van Jolande van 
Baardewijk? Download het hier gratis
’. Het is bedoeld voor geïnteresseerden die in hun gemeente het 
proces gaande willen houden van ‘back to basics’ gaan.”

Brug naar de samenleving met een Fairtrade herberg
“De Protestantse Gemeente Duiven was al bezig met ‘Kerk 2025’ 
maar het had geen smoel nog.  Ik kwam er in 2018 als pionier-
spredikant. Dat jaar zijn we een Fairtrade herberg gestart in het 
winkelcentrum in een pop-up winkel. Kleding die men aan het 
Leger des Heils doneerde gingen wij recyclen, er stonden com-
puters waarop winkelende mensen konden zien hoe Fairtrade 
de door hen gekochte kleding was en er draaide constant een 
documentaire over de kledingindustrie. We hebben een Fairtra-
de Herberg daarna nog tweemaal georganiseerd. Het sociale is 
erg belangrijk. Mensen dronken bij ons een kop koffie, kwamen 
voor een praatje, om te sjoelen en we hadden een boeken en 
spelletjes-uitleen. Het project had grote sociale potentie en het 
werkte ook zo. Na schooltijd kwamen bijvoorbeeld scholieren om 
bij ons te darten. En er waren mooie ontmoetingen. Zo sprak ik 
er een meneer die net weduwnaar was. Hij bracht kleding van 
zijn overleden vrouw en zag erg op tegen Kerst alleen. Hij kwam 
een paar keer terug. Dichtbij de mensen ben je dan, het is een 
laagdrempelige manier om contact te maken. Het ging er mij om 
om namens de kerk een brug naar de samenleving te slaan.”

Protestantse Gemeente Duiven steeds meer zichtbaar
“We hebben ons steeds meer zichtbaar gemaakt in het dorp. 
Niet dat we er nu ineens hordes leden bij hebben, het heeft 

meer een revitaliserende werking. Eerst hadden we een kleine 
kern met betrokken gemeenteleden die vrijwillig ín de gemeente 
actief waren, nu zien randleden ook op een andere manier wat 
de kerk doet. De Protestantse Gemeente Duiven bestaat straks 
30 jaar en onze gemeente zit nu weer in het spoor van destijds: 
in groene en duurzame initiatieven en voor sociale gerechtigheid. 
Daar waren ze 30 jaar geleden sterk in, het verdween naar de 
achtergrond, maar is nu weer van stof ontdaan.”
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