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PASEN 2020 

 
Op de website van de PKN staat een document 
‘Gebeden in een tijd van Corona. 
In dit document zijn gebeden verzameld die zijn 
geschreven in maart 2020, na de uitbraak van het 
coronavirus in Nederland. 
Ze kunnen gebruikt worden om uw persoonlijk 
gebed richting te geven, om aan anderen te 
geven of om in gebedsdiensten en vieringen te 
gebruiken. 

 

Gebeden in een tijd van Corona 
 
God, 
het is stil op straat 
een kwaad virus waart als een spook 
rond over uw wereld 
en wij weten niet hoe en 
wat en hoelang. 
Richt onze ogen op U 
en op Uw Zoon Jezus Christus, 
die kwam om mensen te redden. 
Schenk ons uw goede Geest 
om te vertrouwen op een nieuwe morgen 
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen 
en kom gauw! 
Amen. 
 
bij Liedboek 2013 lied 1003 Stil is de straat 
Hans Tissink  
  



2 
 
 

HOOFDARTIKEL 
 
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 
Marcus 15: 34 
 
Jezus deelt met ons mensen de ervaring van Gods zwijgen, 
van Gods verborgenheid.  
‘Waar bent U nu ik u zo heel hard nodig heb? Bent U wel te 
vinden? Of hebt u mij verlaten?’ 
 
Wie kent die al zo menselijke ervaring niet? In tijden van 
grote nood – tijden als deze? – vragen veel mensen zich af 
waar God nu is, nu we Hem zo heel hard nodig hebben. Ze 
zien geen onmiddellijke oplossing voor hun problemen 
komen en dus beginnen ze te twijfelen. ‘Zie je wel: God 
bestaat niet’, is de conclusie die sommige mensen 
vervolgens trekken. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt, 
integendeel.  
 
Hij citeert Psalm 22: 
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 
U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. 
……… 
U bent de Heilige… 
Op U hebben onze voorouders vertrouwd; 
Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. 
 
De Psalmist vertelt van iemand die lijdt aan het leven. Hij 
staat er alleen voor. Zelfs God voelt ver weg. En als hij Hem 
aanroept zou je verwachten dat Hij komt om te redden. 
Maar Hij komt niet. En een klacht welt uit zijn binnenste op: 
‘Mijn God, Waarom hebt u mij verlaten?’ 
En toch……. 
En toch borrelt er uit de diepte van zijn ziel nog iets op. 
Geloof? Vertrouwen? ‘Op U hebben onze voorouders 
vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u verloste hen’. 
Iemand lijdt aan het leven. Voelt zich in de steek gelaten, 
ook door God. Maar wil vertrouwen omdat……. Ja, waarom 
eigenlijk?  
 
Omdat zijn voorouders op God hebben vertrouwd en niet 
beschaamd werden. Omdat hij ergens diep van binnen 
voelt en weet dat hij door God in het leven geroepen is en 
dus niet voor het lijden of de dood, maar voor het leven is 
bestemd. ‘Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van 
de moederschoot af bent u mijn God.’ 
 
Wanneer Jezus deze woorden uit Psalm 22 citeert, deelt hij 
met ons mensen de ervaring van Gods zwijgen, van Gods 
verborgenheid. Het is de waarheid van Goede Vrijdag. En 
dat gevoel van alleen gelaten en los gelaten zijn, gaat niet 
altijd zomaar even over. Mensen kunnen tegen je zeggen: 
‘Je voelt Gods nabijheid misschien nu even niet, maar Hij is 
er wel!’ Dat zijn ware woorden, maar geen woorden die op 
dat moment jouw hart kunnen bereiken. Wat een mens op 
zo’n moment naast vertrouwen nodig heeft, is geduld.  
 
 
 

 
Geduld om het lijden te doorstaan. Geduld om dat gevoel 
van Godverlatenheid vol te houden. Na Goede Vrijdag is er 
het lange wachten van de Stille Zaterdag. Geduld is nodig. 
En wie geduld heeft, zal het zien. Want, zegt het evangelie, 
er komt een morgen die een andere verkondiging brengt. 
Het wordt Pasen! Godverlatenheid is NIET het laatste 
Woord. 
 
En het is deze overtuiging die Jezus mee laat klinken als Hij 
Psalm 22 aanhaalt als hij aan het kruis hangt: ‘U geeft mij 
antwoord. U bent een God van daden’. 
En zijn dood werd een nieuw begin van leven. Ook voor u, 
jou en mij.  
 
Ik bid dat wij - juist in deze dagen tussen hoop en vrees - dit 
geloof zullen kunnen vasthouden. Dat wij naast vertrouwen 
veel geduld zullen hebben. En blijven uitzien naar de 
nieuwe morgen.  
 
In die tijd van wachten op de nieuwe morgen hebben wij 
elkaar heel hard nodig. En daar zit iets heel tegenstrijdigs. 
We moeten afstand houden. Liefst meer dan anderhalve 
meter! Voor veel mensen betekent dat dat zij langere tijd 
hun kinderen en kleinkinderen niet in hun huis kunnen 
ontvangen. Geen bezoek van vrienden. Geen gezellig 
praatje met de buren. Dat kan een tijd goed gaan, maar het 
kan ook ineens heel moeilijk worden. Weet dan dat u altijd 
uw predikant kunt bellen. 
 
Ik spreek namens mijn collega’s als ik zeg dat wij allemaal 
heel erg zoeken naar een manier waarop wij onze 
verbondenheid met u en jullie kunnen uitdrukken. We 
proberen u via de digitale weg te bereiken op website/ 
kerkdienstgemist/kerkbrieven/ etc). Maar ik kan u zeggen: 
dat voelt niet bevredigend. Wij zijn allemaal mensen die 
nabijheid willen laten voelen door een handdruk of een arm 
om je schouder. En nu moeten wij afstand houden, zelfs bij 
overlijden geldt de regel van anderhalve meter. Dat is zo 
vreselijk. En toch moeten wij het doen, niet alleen ter 
bescherming van onszelf, maar ook ter bescherming van u.  
 
Nadrukkelijk willen wij u vanaf deze plek laten weten dat 
wij ondanks alle afstand naast u willen staan. Wanneer u 
het gevoel hebt of krijgt er alleen voor te staan, pak dan 
gerust de telefoon en bel uw predikant. Wij willen er ook 
nu voor u zijn.  
 
Met een hartelijke groet van verbondenheid,  
mede namens mijn collega’s, 
ds. Caroline Oosterveen, 
ds. Theo-Pieter de Jong 
ds. Gerben Westra, 
ds. Jan-Peter Prenger, 
mw. Netta Hakkenberg, 
ds. Tineke Volgenant-Beima 
 
Ds. Agnès Gilles 
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Inleveren kopij Kerkblad 

nummer inleverdatum voor de zondagen 

6 
7 

17 april 
8 mei 

26 april, 3 en 10 mei 
17, 24, 31 mei en 7 
juni 

N.B. Kerkblad 7 voor vier weken! 

 
Kerk en coronagevaar 
 
Ik maakte een rondje langs de websites van een groot 
aantal geloofsgemeenschappen in de gemeente Ede. Het 
eerste wat mij opviel was dat bijna alle geloofs-
gemeenschappen een website hebben.  
Het is in deze tijd van corona gevaar een goed middel om 
binnen de gemeente met elkaar in contact te blijven. 
Leden worden geïnformeerd over de diensten die 
worden afgelast, over telefonisch pastoraat nu bezoek 
thuis tot een minimum beperkt moet worden, over 
diensten in een lege kerk die via internet gevolgd kunnen 
worden, over de mogelijkheid naar het lege kerkgebouw 
te komen voor een gesprek of gebed, over vespers, over 
korte meditaties, over boekjes voor gebruik thuis in de 
stille week, over collecten zonder rondgang, over 
wijkbrieven. 
Ik kan mij voorstellen dat predikanten zich afvragen wat 
hun rol is in de nieuwe situatie.  
Alleen nieten? Geen diensten, geen vergaderingen, geen 
Bespreek het Samen, geen catechisatie. Zelfs 
kerkenraden vergaderen niet, al geldt dat niet voor alle 
kerkenraden. Veel vrije zondagen dus? Dat is een vraag 
uit de voor-corona tijd. Vrije zondagen bestaan niet 
meer, net zo min als diensten voor een volle kerk. Het 
vaste ritme van diensten, pastoraat en vergaderingen is 
vertrouwd en gemakkelijk te volgen. Opeens is dat ritme 
er niet meer, de predikant moet zelf verzinnen hoe hij 
gaat bewegen. Er is voor deze tijd geen dienstboek.  
De corona tijd vraagt om creativiteit en samenwerking. 
Elke wijk doet het anders maar tegelijk kan elke wijk 
leren van andere wijken. Elk goed idee om het 
gemeenteleven te stimuleren is welkom. 
Restauranthouders moeten sluiten en ze zijn creatief 
(“een gezonde maaltijd thuis bezorgd”); kappers moeten 
sluiten en ze zijn creatief (“wij zorgen voor uw kleuring-
thuis pakket”); predikanten en kerkenraden hoeven voor 
hen niet onder te doen.  
Het corona gevaar maakt dat wij ons zo min mogelijk 
dienen te verplaatsen. De kerkelijke websites maken het 
echter mogelijk verbindingen te leggen met andere 
websites dan die van de eigen wijkgemeente. Daar kun je 
veel meemaken: een meditatie, een vesper, een gebed, 
muziek, een dienst in een lege kerk.  
Op landelijk niveau neemt het aanbod toe: op 
zondagmorgen ds Rene de Reuver, scriba van de PKN; op 
woensdag om 12.00 het bidden van het Onze Vader, 
aanbevolen door de Paus; een nieuw platform 

#NietAlleen dat hulp aan alleenstaanden coördineert, 
kerkklokken die woensdag om 12.00 uur geluid worden 
om solidariteit tot uitdrukking te brengen. Dat kan 
verrijkend zijn maar het is niet zonder risico.  
Want wie veel rond kijkt, gaat lijken op een zappende, 
consumerende toerist. De website is bedoeld als een 
concentratie punt, een centrum voor mensen die thuis 
zitten en toch bij elkaar willen zijn. Dat is veel meer dan 
een bron van informatie. De website is een middel voor 
mensen die in de gemeente vervulling zoeken, vervulling 
met wat van God is. Daarom zoeken ze elkaar. Zappen 
we nu van de ene website naar de andere, dan verliezen 
de websites hun functie als centrum. We worden dan zelf 
een centrum. En als centrum zijn we kwetsbaar, weten 
we inmiddels. Door zelf centrum te worden, missen we 
de vervulling die geestelijk weerbaar maakt. 
Het wordt Pasen. Kun je dat vieren in de huiskamer? “De 
Heer is waarlijk opgestaan!” Dat roep je met Pasen naar 
elkaar maar nu horen de anderen je niet. Misschien 
moeten we allemaal om 10.00 gaan staan en die 
woorden uitspreken, prevelen of zelfs uitroepen. Als we 
dat van elkaar weten, roepen we het toch naar elkaar. En 
als de predikanten van de Protestantse Gemeente Ede 
dat nu leiden vanuit hun lege kerken, dan kun je het 
gevoel krijgen dat die Protestantse Gemeente Ede toch 
bestaat. 
 
Peter Blokhuis, Voorzitter algemene kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Ede 

 
Kerken gesloten tot 1 juni 2020 
Het moderamen van de Protestantse Gemeente Ede, 
volgt het advies van de Protestantse Kerk Nederland op 
om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te 
verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die 
noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Duidelijk is dat 
we de richtlijnen van het RIVM en de overheid volgen. 
Alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Ede, 
t.w. wijkgemeente Noord, wijkgemeente Beatrix 
wijkgemeente Tabor , wijkgemeente Open Hof 
wijkgemeente Harskamp  
sluiten de deuren van de kerk tot 1 juni 2020. 
Ook de oecumenisch geloofsgemeenschap Emmaüs 
organiseert in die periode geen kerkdiensten en 
bijeenkomsten. Wel zal geprobeerd worden creatief om 
te gaan om de kerkdiensten digitaal uit te zenden. 
Hiervoor wordt verwezen naar de diverse websites van 
genoemde wijken/kerken.  
Zie voor de richtlijnen rondom uitvaarten en bruiloften 
de website van de Protestantse Kerk. 
Zodra er meer bekend is over het corona-virus en de 
overheid ons daarover adviseert, zullen we dit op de 
website vermelden.  
 
Namens met moderamen van de Protestantse Gemeente 
Ede, Greet Vink-Schouwstra, Scriba 
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Veertigdagentijd campagne “Sta op!”  
Op de laatste zondag van de veertigdagentijd staat 
aandacht voor het beleven van het paasverhaal door 
jongeren centraal. Veel christelijke jongeren hebben het 
paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van 
Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, 
ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke 
jongeren: de PaasChallenge (Paasuitdaging). In dit spel 
met “Wie-is-de-mol” achtige elementen kruipen 
jongeren een nacht lang in het paasverhaal en leven de 
jongeren zich in in het verhaal van Jezus in zijn laatste 
dagen op aarde. Ze doen verschillende opdrachten en 
krijgen te maken met emoties als achterdocht, 
eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Het spel gaat 
over winnen en verliezen. Een deel van de opdrachten 
speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op 
paasmorgen. De PaasChallenge werd in 2018 voor het 
eerst gehouden en werd meteen een groot succes: bijna 
2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel 
Nederland deden mee. Dit jaar zijn er nieuwe elementen 
toegevoegd: er is nu bijvoorbeeld ook een SMALL versie 
van 1 uur. Ook kan de PaasChallenge uitgebreid worden 
met een 40 dagen Challenge of 50 dagen Challenge. Door 
uw gift kan de organisatie JOP rond Pasen jongeren met 
dit uitdagend spel bij de kerk blijven betrekken. 
Desgewenst kunt u uw gift rechtstreeks overmaken naar 
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. het 
project. Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, 
Harskamp, Noord en de Open Hof gecollecteerd.  
Namens de ZWO bestemmingscommissie,  
Breus Versteeg  

 
"Kinderen in de knel" collecte zondag 12 april 
Pasen - Onderwijs voor werkende kinderen in 
Colombia 
Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en een 
leven zonder geweld en armoede. Vanuit die motivatie 
werd Fundación Pequeño Trabajador (FPT, Stichting 
Kleine Arbeider) in 1988 opgericht.  
De organisatie startte met een school in de wijk Patio 
Bonito in het zuiden van Bogotá, waar veel vluchtelingen 
wonen. Zestig procent van de kinderen op de school zijn 
gevlucht naar Bogotá door geweld elders in het land.  
Minstens twintig procent van de leerlingen is gedwongen 
om buiten schooltijd te werken, vaak als vuilnisraper of 
als drager op de markt. Hun gezinnen zijn ontwricht en er 
moet brood op de plank komen.  
FPT biedt onderwijs dat bij deze kinderen past en maakt 
hen weerbaar voor de omstandigheden waarin ze 
opgroeien. De school zoekt naar alternatieven voor werk, 
zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk 
hoeven te doen. 
Ze leren bijvoorbeeld producten maken, die ze kunnen 
verkopen. “Elke dag laden mijn vader en ik onze kar vol 
met koopwaar. Die spullen verkopen we in de buurt om 
zo de kost te verdienen. 
Mijn vader werkt van 7 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s 
middags. Ik werk zelf van 8 tot 11 uur. Dan ga ik naar huis 
en maak me klaar om ’s middags naar school te gaan. Ik 
vind veel vakken leuk.  

De drie leukste vakken vind ik sociale studies, daarna 
wiskunde en dan kunst. Ik studeer om vooruit te komen 
in het leven. Ik heb twee dromen: rechten studeren of 
modeontwerper worden.  
Op zaterdag ga ik altijd naar een bijeenkomst van mijn 
school. Daar leren we over politiek. Het is fout dat 
mensen die het onderste uit de kan willen, gebruik 
maken van kinderarbeid 
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten 
iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op 
in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals 
in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. 
120 jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te 
maken die ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider 
heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en 
een koksopleiding waar kansarme jongeren een 
beroepsopleiding kunnen volgen. Meer informatie op 
kerkinactie.nl/onderwijscolombia. 
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie 
kinderen in Colombia een sprankje licht geven.  
Ook worden anderen Kinderen in de knel-projecten 
gesteund. Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Onderwijs Colombia. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, 
Noord en de Open Hof gecollecteerd. 
Namens de ZWO- bestemmingscommissie - Ad Tukker 
 

Een bericht van het College van Kerkrentmeesters:  
De vergadermachine is volledig tot stilstand gekomen.  
Met name voor de Commissie Toekomst betekent dit 
een vervelende vertraging. Hoe later we passende 
maatregelen nemen om de financiën op orde te hebben, 
hoe groter het verlies oploopt.  
De directe gevolgen van het Coronavirus zien we in de 
opbrengst van buffet exploitatie, huurderving en het 
gemis van collecte opbrengsten. Natuurlijk dienen de 
salarissen van de medewerkers doorbetaald te worden.  
We zijn samen met de AK aan het kijken naar de 
mogelijkheden die de overheid biedt en we kijken met 
belangstelling uit naar de maatregelen die de PKN 
voorstelt.  
Het College van Kerkrentmeesters.  
 

Voornemen tot besluiten inzake de Toekomst van 
de Protestantse Gemeente Ede 
De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Ede  
-heeft kennis genomen van het rapport 
Toekomstbestendig van de commissie Toekomst 
-heeft overwogen dat de wijkgemeenten zeer hechten 
aan hun voortbestaan als levende 
geloofsgemeenschappen. 
-ziet zich voor de opgave gesteld om conform de eisen 
van het Classicaal College voor de Behandeling van 
Beheerszaken (CCBB) zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 
voor 2023 tot een sluitende begroting te komen. Echter 
het CCBB wil wel zien dat er reeds in 2021 en 2022 
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maatregelen ter verbetering van de toekomstige 
financiële positie zijn genomen. 
 
1. Met behulp van externe adviseurs wordt in 2020 
onderzocht of op het terrein van de wijkgemeente in 
Harskamp appartementen gebouwd kunnen worden 
zodat daaruit blijvende inkomsten worden verkregen.  
 
2. Na het vertrek van de predikanten Volgenant en 
Westra moet het werk in de zes wijken verdeeld worden 
over de andere 4 predikanten en de pastoraal werker. 
Om te bevorderen dat dit in goede harmonie verloopt, 
wordt aan de leden van het ministerie van predikanten in 
2020 een coaching traject aangeboden.  
 
3. Aan enkele externe adviseurs wordt gevraagd een 
studie te maken van de mogelijkheden die de Taborkerk 
en de Beatrixkerk bieden voor de eredienst en een 
breder gebruik van de zalen, mede gelet op de kosten 
van deze gebouwen in de toekomst. 
 
4. Als de pastorieën aan de Beatrixlaan en Cloeckendaal 
uiterlijk 2021 leeg komen, kunnen deze panden verkocht 
worden tenzij we het geld niet nodig hebben en verhuur 
meer oplevert dan wat de banken aan rente betalen.  
 
5. Van alle wijken wordt verwacht, dat zij alles doen om 
een sluitende begroting te krijgen in 2023. 
 
6. Alvorens de algemene kerkenraad een definitief 
besluit neemt, worden de wijkgemeenten over 
bovenstaande voornemens gehoord. Gezien de corona 
crisis kan dit niet in een plenaire bijeenkomst gebeuren. 
De algemene kerkenraad houdt in de besluitvorming 
rekening met wat vanuit de wijken naar voren wordt 
gebracht.  
 
Peter Blokhuis, voorzitter van de Algemene kerkenraad  
van de Protestantse Gemeente Ede 
 

Bijeenkomst College van Diakenen met alle 
wijkdiakenen en belangstellenden op  
29 januari 2020 in de Beatrixkerk 
 
Jan de Kluijver, diaconaal consulent Diaconaal Platform 
Ede (DPE) vertelt wat het DPE aan te bieden heeft en hoe 
de kerk daaraan kan bijdragen in zowel praktische als 
financiële zin. Hoe kunnen wij elkaar versterken? 
De diakenen ondervinden last van de privacywetgeving 
om mensen te vinden die hulp nodig hebben. 
Organisaties die hulp bieden, mogen geen informatie 
geven. 
De kerk zou gemeenteleden kunnen inschakelen om 
mensen met (financiële) problemen op te sporen. 
Bijvoorbeeld door in je eigen buurt op te letten. 
Een onderdeel van DPE is H(hulp) i(in de) P(praktijk). Zij 
geven advies bij kleine problemen. Present doet dat bij 
grote problemen. Er is ook een Hip-inloopspreekuur. 80% 
van degenen die op het spreekuur komen is allochtoon. 

Het onderdeel dat eenmalige hulp biedt, vraagt 
hulpbieders. Het gaat dan om bijv. een keer wandelen, 
naar het ziekenhuis rijden of boodschappen doen. 
Structurele hulpvragen worden doorverwezen. 
Er wordt een bijdrage per kerk gevraagd van € 1500 per 
jaar. Met een subsidie van de gemeente en enkele 
fondsen kan het DPE hiermee zijn werk doen. Het project 
Zin op zondag’ in de Open Hof zou onderdeel kunnen 
worden van DPE. DPE geeft geen financiële 
ondersteuning. 
Vervoersservice Malkander helpt bij bijv. vervoer naar 
het ziekenhuis of structureel boodschappen doen. 
 

Relatie tussen College van Diakenen (CvD) en 
wijkdiaconieën 
Johan Odie (voorzitter CvD) stelt het nieuwe bestuur 
voor dat sinds juli 2019 actief is. In het CvD zijn inmiddels 
diakenen uit vijf wijkgemeenten vertegenwoordigd. 
Vanuit Emmaüs komt er ook nog een afgevaardigde. 
Hij heeft een opsomming gemaakt van alle zaken waarbij 
het College van Diakenen (CvD) betrokken is ten opzichte 
van de wijkdiaconieën. 
Er zal een verzoek aan de bestemmingscie. worden 
gedaan om tot een meer evenwichtige verdeling van 
plaatselijke, landelijke, wereldwijde collectedoelen te 
komen (nu 30, 30, 70). Wijken kunnen proactief bezig zijn 
met collectedoelen. Voor 1 juni van elk jaar kan aan het 
CvD doorgegeven worden welk(e) doel(-en) vanuit de 
wijk wordt aangedragen voor het collecterooster. 
Het beleid m.b.t. ondersteuning door wijken geldt nog 
steeds. Projecten kunnen door de wijken worden 
ingediend om gedeeltelijke financiering vanuit het CvD te 
verkrijgen. 
 
Presentatie Nico van Basten over digitaal collecteren 
Nico van Basten is lid van het College van Kerkrent-
meesters. Hij heeft onderzoek gedaan naar de 
verschillende opties voor digitaal geven (geven op 
afstand) en is uitgekomen op het systeem Givt. Steeds 
minder mensen hebben contant geld op zak. Bij digitaal 
betalen wordt meer gegeven. Steeds meer mensen 
luisteren thuis en kunnen op deze manier makkelijk 
meedoen met de collectes. Deze manier van geven is 
toekomstgericht. 
 Ook kan op de wijkbrieven en bij gebruik van de beamer 
in de kerkdienst, de collectes worden vermeld met de 
centrale bankrekening van de PGE, waarbij men kan 
aangeven wat een ieder voor welke collecte wil geven. 
Voor deze optie wordt zolang er geen kerkdiensten 
worden gehouden, vooralsnog tot 1 juni, gekozen. 
Givt is een organisatie voor goede doelenorganisaties om 
digitaal geld in te zamelen. De presentatie spreekt voor 
zich. Nico van Basten doet het voorstel om een 
werkgroep in te stellen van 2 diakenen en 2 
kerkrentmeesters om een en ander nader uit te werken. 
Er wordt besloten dat de wijken dit eerst bespreken in 
hun wijkdiaconie en wijkkerkenraad en daarna 
terugkoppelen naar het CvD. Daarna kan een werkgroep 
aan de gang. Het succes van deze manier van geven 
(collecteren) zowel tijdens de kerkdienst als thuis staat of 
valt met goede communicatie naar de gemeente. 
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Inmiddels is er een werkgroep samengesteld die het 
implementeren van het op afstand geven middels Givt 
gaat voorbereiden. 
 
Hartelijke groet, Namens het College van Diakenen 
Johan Odie, voorzitter 

 
 

  
 

Alle Bespreek het Samen activiteiten van de rest van het 
seizoen zijn afgelast. We proberen voor verschillende 
activiteiten zoals het Passieconcert “The Armed man” 
van Jenkins een nieuwe datum te vinden. De Lezing met 
Alain Verheij zal indien mogelijk dit najaar plaatsvinden.  
Als team zijn we achter de schermen nog steeds volop 
bezig om het nieuwe seizoen samen te stellen; dit kan 
gelukkig gewoon doorgaan.  
Het Bespreek het Samen team.  

 
 
Deze week heeft u de Ede Doet bonnen vanuit de 
Gemeente Ede ontvangen. Nu we niet in de gelegenheid 
zijn elkaar te ontmoeten om ze fysiek in te leveren, 
willen we u vragen of u de code of een foto/scan van de 
code wilt sturen naar Mariëlle Jellema: info@ajellema.nl 
of Erna Hulstein: wimenerna@hulstein.eu. 
De bonnen willen we, via de Raad van Kerken, voor de 
onkosten van de Passie in 2021 deel 2 en voor de 
Heideweekviering in het Openluchttheater op 23 
augustus 2020 gebruiken. De bonnen moeten 
geactiveerd worden voor 25 april a.s.  
U kunt uw bon ook zelf activeren/doneren op 
www.ededoet.nl 
Hartelijk dank hiervoor namens de Raad van Kerken te 
Ede. 

 
Klinkenberg 
Op 10 maart was het thema van de bijbelkring 
‘verleiding’. We konden toen nog niet vermoeden dat 
het voorlopig de laatste zou zijn.  

We lazen met elkaar Matteüs 4: 1-11; het verhaal van 
Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef en daarna 
door de duivel op de proef werd gesteld. Jezus kon de 
verleidingen van macht, rijkdom en aanzien weerstaan.  
Van Jezus leren wij dat wij Gods Woord als brood nodig 
hebben, dat wij God niet mogen uitdagen en alleen Hem 
eer toe brengen. Maar dit lukt ons mensen lang niet 
altijd. Wij kunnen ernaar streven en zijn voorbeeld 
volgen.  
We spraken met elkaar over de kleine verleidingen die 
dagelijks via media tot ons komen. Soms kunnen we die 
maar met moeite weerstaan.  
De veertigdagen tijd is een tijd van inkeer en bij jezelf 
komen. Dit verhaal helpt ons om onszelf te oefenen in 
het weerstaan van verleidingen. Veel mensen proberen 
dan minder gebruik te maken van social media, of geen 
alcohol in deze tijd. Consuminderen in plaats van 
consumeren.  
Vandaag wanneer ik dit schrijf, hebben allerlei 
ontwikkelingen wereldwijd ons ingehaald. Het 
coronavirus heeft ertoe geleid dat de bijbelkring 
voorlopig niet doorgaat, we mogen zelfs bij niemand 
meer op bezoek.  
Alle verpleeghuizen zitten op slot. Een bewoner vertelde 
mij aan de telefoon: “ik zit opgehokt”. Dit deed mij pijn, 
we hebben het nu wel over mensen, niet over kippen. 
Maar het geeft de ernst van de situatie wel aan. Hier 
woont immers de meest kwetsbare groep, die we 
moeten beschermen tegen het coronavirus. Het vraagt 
wel offers van bewoners en naaste familie, die elkaar 
niet fysiek kunnen benaderen.  
De verleiding om vrienden en familie thuis op te zoeken 
is groot, en toch moeten wij ook deze verleiding in de 
komende weken weerstaan uit veiligheid voor de ander, 
maar ook voor jezelf.  
Deze pandemie is een wereldwijde beproeving voor 
iedereen en leert ons inzien dat ons leven niet maakbaar 
is, ook gezondheid niet. We zijn en blijven afhankelijk van 
een hogere macht, van God die schepper is van hemel en 
aarde, die ons niet loslaat. Ook nu niet. Hij ziet ons en wij 
mogen in gebed tot Hem gaan en onze nood aan Hem 
voorleggen.  
Op 9 maart hadden wij als vrijwilligers nog een 
bijeenkomst met elkaar en spraken enthousiast over hoe 
we een mooie Paasviering konden opzetten voor de 
mensen. Maar we houden er nu rekening mee dat die 
niet kan doorgaan.  
Laten wij naar elkaar blijven omzien via telefoon, een 
kaartje schrijven, of social media.  
Wij bidden dat de Heer ons ook door deze crisis heen 
leidt.  
Ik wens u allen Gods zegen en nabijheid toe.  
Een hartelijke groet van,  
Marie-José Eberson 
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PROT. WIJKGEMEENTE TABOR 

 
Taborkerk, Prinsesselaan 8, 
www.taborkerk.nl 
Predikant: 
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61 
Scriba:  
J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede 
e-mail: info@taborkerk.nl 
Autodienst: 
Ant van Donselaar, tel. 611 074 
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28 
Coördinator Ouderen-bezoekwerk: 
Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,  
tel. 61 06 79 
Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor  
NL22 RABO 0312 4647 89 

 

‘Lieve gemeente’, 
zo sprak Willem Barnard de gemeente ‘s zondags aan. Zo 
noemde hij ook een boek met ‘een jaargang schriftuitleg’ – 
Lieve Gemeente. 
‘Beminde gelovigen’, er was een tijd dat de pastoor zijn 
parochianen zo aansprak. Godfried Bomans gaf een boek 
vol herinneringen aan markante mensen uit zijn Roomse 
jeugd deze aanspraak als titel mee. 
Wij zijn wat protestantser, wat minder theatraal ook – maar 
toch. Een groet die onze verbondenheid tot uitdrukking 
brengt, is in deze dagen misschien wel hoognodig.  
Juist nu die verbondenheid niet in aanwezigheid, laat staan 
in fysieke nabijheid geleefd mag worden, vanwege dat 
akelige virus, dat zo gevaarlijk is en zo veel lam legt. 
Oòk de samenkomst op zondag, de eredienst: wij missen de 
vieringen én elkaar. En dat uitgerekend in deze dagen, 
waarin we op weg zijn naar Pasen, dat machtig middelpunt 
van geloof, hoop en liefde. 
Op sommige plaatsen kiest men voor digitale wegen, om 
toch vorm te geven aan de onderlinge betrokkenheid, aan 
kerk-zijn partout: er worden diensten gehouden met een 
dominee, een muzikant, nog een paar mensen én wat 
technici. Die diensten worden dan gestreamd, en zijn zo te 
bekijken/beluisteren via het internet.  
De Taborleden beschikken lang niet allemaal over de 
bijbehorende technische middelen en vaardigheden. 
En: is een dienst zonder gemeente wel een dienst? Wij 
hebben naar andere mogelijkheden gezocht.  
Om tóch een teken van leven te geven én om met elkaar te 
delen wat ons dezer dagen óók bezighoudt (gelukkig is er 
meer dan dat virus), biedt de Wijkkerkenraad 
gemeenteleden een cahier aan: Palm-Passie-Pasen.  

Geen jaargang, wel een week-lang (bijbel)teksten, liederen, 
gebeden en een enkele overweging.  
Wellicht put u er bij gelegenheid wat inspiratie uit…….. 
Het wordt een dezer dagen bezorgd. Wie er geen ontvangt 
melde zich bij de predikant! 
In ‘dienstloze tijd’, die in ieder geval tot en met Pinksteren 
lijkt te gaan duren, zal de Wijkkerkenraad  
een aantal malen een brief bezorgen, met informatie, wel 
en wee én teksten ter overweging.  
 

Seniorenkring 
De kring gaat in het nieuwe seizoen verder, na de 
zomervakantie.  
 
Imani 
Nu er een aantal weken geen diensten zijn in Tabor, 
vervallen ook de collectes voor ‘ons’ diaconaal project 
Imani, dat daarmee indirect de dupe wordt van de virus-
crisis. De Wijkkerkenraad geeft u in overweging een gift 
over te maken naar de Wijkkas, NL 22 RABO 0312 4647 89, 
onder vermelding van ‘Imani’. 
Al sinds 2011 hebben wij als Taborgemeente nauwe 
contacten met Imani. De lijntjes zijn kort, zo heet dat 
tegenwoordig. Regelmatig krijgen wij verslagen over de 
afgelopen maanden, via de mail worden we op de hoogte 
gehouden en zo weten wij, dat ieder dubbeltje dat wij 
overmaken, volledig en verantwoord in Nairobi voor de 
kinderen gebruikt wordt. 
Sinds 1992 vangt Imani kinderen op in Nairobi (Kenia) die 
op straat zijn achtergelaten, veelal op de dag van hun 
geboorte. Meestal zijn deze kinderen gezond maar er 
worden ook zwaar ondervoede kinderen gevonden. Een 
aantal kinderen is mishandeld, sommigen zijn misbruikt of 
verwond. 
Al deze kinderen krijgen medische zorg, gezonde voeding, 
veel aandacht en liefde. Helaas blijkt een aantal kinderen 
toch niet helemaal gezond op te groeien. De kinderen met 
problemen blijven dan bij Imani omdat ze niet worden 
geadopteerd en ook niet in de pleegzorg komen. Alle 
kinderen gaan naar school. Zo hopen zij een goede 
toekomst tegemoet te gaan.  
 
Geen diensten 
Wellicht ten overvloed: in lijn met de voorschriften van 
regeringswege én met de adviezen van de landelijk PKN 
worden er geen publieke diensten gehouden tot met 31 
mei. 
Houdt de media in de gaten voor ontwikkelingen en 
veranderingen, zie ook de website www.taborkerk.nl  
 
Groet 
Tenslotte: de leden van de Wijkkerkenraad zijn net als de 
predikant goed bereikbaar en willen er voor u zijn. Bel of 
mail gerust! Omgekeerd zullen zij dat ook doen – ‘pas een 
beetje op elkaar’, zei laatst een minister. Zo is het. 
En wij bidden, dat blijft gelden wat wij hartelijk geloven: dat 
niemand uit Gods liefde zal vallen. 
Houdt elkaar vast, vergeet geen mens! 
 
Met zegen gegroet, Gerben H. Westra 
 

mailto:info@taborkerk.nl
about:blank
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PROT. WIJKGEMEENTE NOORD 

 
Noorderkerk, Amsterdamseweg 9 
http://ede.protestantsekerk.net 
Predikant: 
Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld, tel. 0342-
476572 
Scriba: 
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205 
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com 
Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte 
thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden: 
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64 
Autodienst: 
Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125 

 

Uit de wijk 
Twee mensen uit onze gemeente zijn afgelopen week 
overleden. De heer Jan Werkman van de Kleefsehoek. Na 
een periode vol zorg, ziekenhuisopnamen en verblijf in 
Doorwerth is hij toch nog snel overleden. In de 
beslotenheid van een kleine kring is afscheid  
van hem genomen. Zó anders, maar dat geeft wel 
verbondenheid. Jan hield erg van taptoemuziek. Het lied 
Abide with me klonk indrukwekkend op dat moment.  
 Abide with me, fast falls the eventide 
 The darkness deepens Lord, with me abide 
 When other helpers fail and comforts flee 
 Help of the helpless, oh, abide with me 
Fijn en wonderlijk, dat het ook net in de dienst van de 
daarop volgende zondag werd gezongen…. 
De wens om nabijheid van de Heer, van liefde en licht 
bidden we zijn vrouw, hun zonen en iedereen die bij hen 
hoort van harte ook toe. En dank aan ds. Theo Pieter de 
Jong die bij deze korte viering aanwezig was en alles 
troostvol begeleidde. 
Ook van Peter de Jong, die wist dat hij zijn ziekte niet kon 
overwinnen, heeft zijn gezin in alle rust in het hospice 
afscheid genomen. Er zijn zoveel bijzonder waardevolle 
momenten, gedachten en diepste overtuigingen gedeeld 
deze laatste tijd. Mooi, dat Joke dat mee kan nemen. En 
hun kinderen. Het lied  
 Aan U behoort, o Heer der heren, 
 de aarde met haar wel en wee, 
 de steile bergen, koele meren, 
 het vaste land, de onzeek're zee. 
 Van U getuigen dag en nacht. 
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

verwoordt het diepste geloof van Peter: God en schepping,  
zorg en bewogenheid, ze horen bij elkaar en geven ons 
reden om (verder) te leven. 
Joke, alle familie : dank voor wie jullie voor Peter waren.  
En hij voor jullie. In alle beslotenheid moest ook hier 
afscheid worden genomen. Op een later tijdstip willen we 
samenkomen om Peter gedenken. 
Om licht bidden we ook voor de mensen die het moeilijk 
hebben. In het hospice, thuis, in het ziekenhuis.  
 

 

Licht uit de hemel. 
Licht door de wolken. 
Licht aan mijn voeten. 
Licht in de nacht. 
Licht dat blijft stromen 
Licht in jouw ogen. 
Licht soms in woorden. 
Licht hier vanbinnen. 
Licht dat van overal 
tegemoet komt. 
Licht dat alles omhoogtrekt. 
Licht dat altijd blijft 
voortgaan. 
Licht dat wendt naar het 
leven. 
Eerste en laatste. 
Mijn waarborg. 
Mijn troost. 

 
Ook in onze Noorderkerk hebben we enkele opnames 
kunnen maken om op zondag in verbondenheid met elkaar 
stil te staan bij woorden uit de bijbel die ons ook nu kunnen 
bemoedigen, troosten, op een goed spoor zetten. 
29 maart de eerste keer. Het thema is: troostherstel. 
Op Goede Vrijdag is er een meditatie bij een kruisweg. Op 
deze vrijdag in de Stille Week wordt het na alle drukte van 
belang wel heel stil…. Wat doet dat met je?  
Citaat van Manuela Kalsky: “Het is toch anders als je 
existentieel in een lijdensverhaal terechtkomt. Plotselinge 
stilte terwijl de wereld naast je doorraast. Ik sta nu meer stil 
bij wat pijn en lijden met je doen en hoe je daarmee om 
moet gaan.” 
En met Pasen is het thema van de video-uitzending: 
Christus- kristalheldere liefde. 
Het licht van de Heer breekt uit in woorden als: de Heer is 
waarlijk opgestaan. Als je in dat licht gaat staan weerkaatst 
dat op tal van terreinen in je bestaan: Gods nabijheid in de 
diepte en vreugde van elke dag. Iedereen ervaart dat 
anders. Boeiend! 
Ook het verhaal van Gods liefde, de goede boodschap, 
kruipt als paaslicht door alle kieren en gaten. Laten we er 
samen in gaan staan om het vol te houden in deze tijden! 
 
Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen 
 
Ons werd gevraagd ook door te geven of er (opnames) van 
kerkdiensten zijn. Voor Noord is dat (download via website 
http://ede.protestantsekerk.net) 
  
Zondag 5 april: orgelmuziek. Johan van Markesteijn 
bespeelt het orgel in de Noorderkerk. 10.00 uur 

http://ede.protestantsekerk.net/
mailto:tijmenapeldoorn@yahoo.com
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Goede Vrijdag: Kruisweg. We volgen staties van glas. 
Stukjes. Gebroken beelden. Kwetsbaarheid. 19.30 uur. 
Pasen: Christus- kristalheldere liefde. 10.00 uur 
 

PAASONTBEITJE 2020 
Wederom in wijk Noord: het Paasontbeitje! Bij zo’n 33 adressen uit 
onze wijk, willen we een sober Paasontbijtje brengen. Sober: maar 
in ieder geval met een gekookt biologisch (3 sterren Beter Leven) 
ei! Het betreft wijkgenoten die normaliter mentaal en/of fysiek niet 
(meer) in staat zijn om naar de kerk te komen c.q. om een dienst bij 
te wonen. Deze adressen krijgen een week van te voren een 
berichtje wanneer we het ontbijtje willen komen bezorgen (dat zal 
waarschijnlijk zaterdagmiddag 11 april zijn, tussen 15.30 en 18.00 
uur ). Gezien het coronavirus, worden de pakketjes door ons bij de 
voordeur afgegeven! 

Bea Hugo en Fenno Bolks. 
 

HARSKAMP GEREFORMEERD 
 

 
 
Beatrixlaan 2 
www.gereformeerdekerkharskamp.nl 
Beatrixlaan 2 
www.gereformeerdekerkharskamp.nl 
Predikant: 
Ds. T. Volgenant -Beima  
Hulkestein 51 
7339AW Apeldoorn 
Tel.: 055-5331731 
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl 

Scriba: 
Dhr. J. van de Hoef 
Apeldoornseweg 73  
6731 SB Otterlo 
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur ) 
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl 
 
Op zondag 8 maart jongstleden hielden we de voorlopig 
laatste dienst in onze kerk. Een fantastische groep 
catechisanten leverde een indrukwekkende bijdrage. Op 
het verzoek om het traditionele handen geven vanwege het 
coronavirus achterwege te laten, reageerden we allemaal 
wat lacherig. Zo’n vaart zal het toch niet lopen? 
Wat is de situatie nu veranderd! Geen kerkdiensten meer, 
geen bijeenkomsten, geen bezoekwerk. Onze samenleving 
is voor een groot deel tot stilstand gekomen, mensen 
werken noodgedwongen thuis, kinderen kunnen niet naar 
school. De wereld is in de greep van een onzichtbare vijand: 
COVID-19. Geen Paasfeest, geen Hemelvaartsdag en geen 

Pinksterfeest in de kerk dit jaar. Niemand van ons herinnert 
zich ooit iets dergelijks meegemaakt te hebben. 
Overheid en wetenschap doen al het mogelijke om dit grote 
kwaad te bestrijden of in te dammen. Maar op de aanval 
van dit onbekende virus hebben de deskundigen nog geen 
antwoord. Dit brengt veel onzekerheid teweeg. Zal deze 
ziekte ook mij treffen of mijn dierbaren? Is er voldoende 
zorg beschikbaar? En hoe zal het met de economie gaan en 
dus met onze banen?  
Dit wordt een jaar waarin we er met de neus op worden 
gedrukt dat onze wereld niet maakbaar is. En dat het geloof 
in de vooruitgang en de wetenschap, dat menigeen houvast 
biedt, ons geen troost kan geven. We zijn kwetsbare 
mensen! Laten we daarom, in deze lijdenstijd, de tijd van 
bezinning voor Pasen, onze blik naar binnen richten. Waar 
ligt mijn houvast?  
In psalm 39: 8 zegt de dichter: Wat heb ik dan te 
verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd. 
Wat verwacht ik in deze tijd van onzekerheid en angst? Wat 
kan mij geruststellen? Hoop ik dat er zo snel mogelijk een 
medicijn komt? Een vaccin om ons te beschermen?  
Uiteraard, daar mogen we op hopen en laten we daar met 
elkaar voortdurend voor bidden! Maar de hoop waar psalm 
39 over spreekt gaat een spade dieper.  
De Tsjechische dichter en president Vaclav Havel zei over 
de hoop: “Hopen staat of valt niet met wat er in de wereld 
gebeurt. Hopen is niet optimisme, niet de overtuiging dat 
iets goed zal aflopen. Hopen is zeker weten dat iets zinvol 
is, ongeacht de afloop”.  
De grond van onze hoop ligt in ons vertrouwen op de Heer. 
Of, zoals Petrus het zegt in zijn eerste brief: door de 
opstanding van Jezus Christus uit de dood, leven wij in hoop. 
De dood heeft niet het laatste woord! Wij hebben een 
Paasgeloof en leven met het licht van Pasen in de rug! 
Wij weten niet wat de komende tijd ons zal brengen. Onze 
wereld is vol onzekerheid. Maar onze vaste hoop is: of wij 
nu leven, of sterven, wij zijn van de Heer!  
Laten we als gemeente in deze tijd proberen om onze 
verbondenheid in dit Paasgeloof te bewaren. Nu er geen 
diensten in onze kerk gehouden worden, zijn we van plan in 
ieder geval met Pasen een dienst op de website te zetten, 
die u kunt beluisteren. Ik wil u daarom vragen om mij 
gebedsintenties toe te sturen, per mail, of per telefoon. 
Deze kan ik dan in de voorbeden verwerken.  
Gebed is nog altijd de beste hulp die wij als kerk kunnen 
geven. Laten we bidden om Gods liefde en zorg voor allen 
die angstig of ziek zijn, en voor allen die nu geen bezoek 
kunnen ontvangen. Laten we in het bijzonder bidden voor 
alle zorgmedewerkers, het overheidspersoneel en de 
mensen in vitale beroepen. Laten we bidden om een zegen 
voor allen die werken aan de overwinning op COVID-19. 
Misschien kunnen we in deze tijd voor Pasen wat vaker 
bidden en omzien naar elkaar, wetend dat onze tijden in 
Gods hand zijn. 
In Christus verbonden 
 
Ds. Tineke Volgenant – Beima ( via de mail 
(predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl) of de telefoon 
(055-5331731) ben ik bereikbaar als u behoefte hebt aan 
contact).  

  

mailto:predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
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Wijk 
Zoals dominee Tineke schrijft, alles is anders dan we 
gewend zijn en zo heel normaal vonden. 
Momenteel komen we niet meer aan de deur met de 
verjaardagskaart maar doen we de kaart in de brievenbus. 
Er is geen zondagse bloemengroet want een boeket 
overhandigen is bijna elkaar de hand schudden en dat kan 
nu even niet. Ook de actie voor de voedselbank die zo goed 
was ingezet kon helaas niet doorgaan. Laten we op een 
ander moment verder sparen. De bevrijdingsdienst die was 
voorbereid kon geen doorgang vinden. Er wordt gekeken of 
we deze dienst in november alsnog kunnen houden. Laten 
we bidden dat deze tijd van beperkingen snel voorbij zal 
zijn. Er zijn ook andere manieren om contact met elkaar te 
houden, een telefoontje, appje, sms’je, een kaartje. Laten 
we elkaar niet uit het oog verliezen, houd aandacht voor 
elkaar !! Dominee Tineke geeft aan dat u altijd contact met 
haar mag opnemen en natuurlijk kunt u ook altijd een 
beroep doen op uw wijkouderling of iemand anders van de 
kerkenraad. 
In de komende weken mogen de volgende gemeenteleden 
hun 80+ verjaardag vieren: 
5 april dhr. H. de Hoop, 7 april mw. Brummelman, 18 april 
mw. Jacobsen. Wij wensen u allen een gezegende 
verjaardag toe. Hoe alleen we ons momenteel misschien 
ook voelen, we mogen weten dat er Eén is die altijd bij ons 
blijft en met ons mee gaat, daar komt geen coronavirus 
tussen. 
Deze week heeft u, per post of digitaal, een nieuwsbrief 
ontvangen waarin ook dingen staan die u nu ook in dit 
kerkblad leest. We doen onze uiterste best om iedereen te 
bereiken op de ene of andere manier en dan kan het heel 
goed zijn dat u informatie dubbel krijgt. 
In de nieuwsbrief hebben we ook alternatieven aangegeven 
voor de zondagse dienst nu we de diensten in ons eigen 
kerkje moeten missen. Nu ik dit schrijf wordt ook gekeken 
in welke vorm we een collecte mogelijkheid kunnen 
aanbieden. Bij het schrijven van de nieuwsbrief is daarover 
waarschijnlijk meer duidelijkheid. Ook andere informatie is 
daarin genoemd.  
Ik wens u allemaal heel veel sterkte en God’s nabijheid toe 
in deze moeilijke tijd waarin nog zoveel onzekerheid is over 
hoe de komende tijd zal verlopen. Laten we positief 
proberen te blijven en daarom zeg ik, tot spoedig ziens ! 
Met een hartelijke groet, Jan van de Hoef 
 

Senioren 
Ook de activiteiten rond Pasen moeten helaas worden 
afgelast, heel erg jammer want we weten hoe u allen 
hiervan geniet. Het laatste uitje laten we nog even staan 
omdat de huidige regels gelden tot 1 juni, wie weet, 
misschien kan de afsluiting van dit bijzondere seizoen toch 
nog doorgaan. Als afsluiting van het seizoen gaan we naar 
de hotelschool in Wageningen voor een rondleiding met 
aansluitend een diner. Dat willen we doen op 4 juni. Het is 
op een donderdag, dus een andere dag dan gebruikelijk. 
Noteert u de datum in de agenda? 
Wij hopen u te ontmoeten op deze datum.  
 
Met vriendelijke groet, Janny en Elly 
 

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK 
 

 
 
Beatrixlaan 54 te Ede 
www.beatrixkerk.nl 
Kerkdiensten op internet 

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag 
live via www.beatrixkerk.nl te volgen 
De diensten kunnen ook later bekeken worden. 
Predikant 

Ds. T. P. de Jong 
Proosdijweg 33 6714AK Ede 
Telnr 309191 
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl 
Pastoraal werker  

Ouderenpastoraat (80 plus) m.u.v. verpleeghuizen 
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede 
Tel. 0318 300 833, e-mail: nhakkenberg@beatrixkerk.nl 
Scriba: 

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832e-mail: 
scriba@beatrixkerk.nl 
Meldpunt Pastoraat en Overlijden 

Breus Versteeg 0318 634 338 
Janny Westmaas 0318 625 268 
e-mail: 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 

 

Van de kerkenraad 
 
Het is verdrietig dat we juist in de tijd voor Pasen niet bij 
elkaar kunnen komen vanwege de maatregelen tegen het 
coronavirus. Met de verschijning van dit nummer van het 
Kerkblad staan we aan het begin van de Goede Week. Het 
is een week van rust, bezinning en gebed, vandaar dat deze 
tijd ook de Stille Week wordt genoemd. De kerkenraad 
vergadert dan ook niet. Dit jaar is het echter anders, we 
mogen zelfs niet vergaderen. Als gemeente kunnen we niet 
bij elkaar komen om samen stil te zijn en te bidden. Dat is 
pijnlijk. In het eerste weekend van april hadden we als kerk 
met de buurt ook graag willen vieren dat de Beatrixkerk 80 

http://www.beatrixkerk.nl/
http://www.beatrixkerk.nl/
mailto:tpdejong@beatrixkerk.nl
mailto:scriba@beatrixkerk.nl
mailto:wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl
mailto:wijkbrief@beatrixkerk.nl
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jaar bestaat. Wat hebben veel mensen ernaar uitgekeken, 
een feestelijk jubileum, daarna een week van bezinning met 
als afsluiting het mooiste Feest van de kerk: Pasen. 
Gelukkig gaat Pasen dit jaar gewoon door, al komen we niet 
fysiek bij elkaar in de kerk. Het gebouw blijft leeg, maar de 
gemeente gaat door. En gelukkig zijn er tal van manieren 
om met elkaar en God verbonden te zijn, bidden 
bijvoorbeeld. Maar ook de techniek helpt ons tegenwoordig 
een handje. De kerkdiensten en Vespers zijn online te 
volgen en het moderamen komt bij elkaar via een 
videovergadering. Tijdens onze laatste onlinebijeenkomst 
concludeerden we dat veel mensen binnen onze kerk naar 
elkaar omkijken, via de telefoon, een kaartje of hoe dan 
ook. Dat is bijzonder. 
Het feest van de Beatrixkerk gaan we later dit jaar vieren. 
Het Feest van de kerk vieren we dit jaar anders, maar wel in 
verbondenheid met elkaar. En gelukkig mogen we ook 
weten dat we Pasen iedere dag kunnen vieren. Dat geeft 
hoop. 
Namens de kerkenraad wens ik u een gezegend Paasfeest 
toe.  
Peter van Veen 
 

 
De ontwikkelingen met het corona virus laten ons ouderen 
van de gemeente zeker niet onberoerd. Geplande 
activiteiten moeten wij daarom afzeggen of uitstellen. 
De gezondheid van ons allen en waar mogelijk uitsluiten 
van risico’s laten echter geen keus. 
De geplande paasviering op woensdag 15 april in de 
Beatrixkerk komt dan ook te vervallen. Tevens hebben wij 
moeten besluiten de dagtocht van dinsdag 2 juni tot nader 
order uit te stellen.  
Desondanks denken wij aan u en hopen dat wij samen toch 
het paasfeest op gepaste wijze mogen vieren. Namens de 
activteitencommissie wens ik allen een goede en 
gezegende pasen in de hoop eenieder binnenkort in goede 
gezondheid weer te mogen ontmoeten. 
Evert Hoogendoorn, Jellie van Willigenburg, Etteke Onnink, 
Anne Hendriks, Dick Peters.  
 
 

Uw liefde is sterker dan de dood, goede God. 
Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is 
opent U voor ons nieuwe wegen. 
Wij ontsteken een licht 
en bidden 
voor mensen die bang zijn 
om de bedreiging van hun leven 
voor mensen 
die vrezen ziek te worden 
voor mensen die ziek zijn 
voor wie op sterven liggen. 
Wij bidden U, goede God, 
wees nabij. 
Neem ons allen bij de hand 
en leid ons door deze moeilijke tijden heen. 
 
Maria Pfirmann 
Gebeden in een tijd van corona 

 

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: 
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 

In Memoriam Tjeerd Jan de Groot  

Donderdag 19 maart is Tjeerd Jan de Groot overleden in de 
leeftijd van 68 jaar. Tjeerd was een bijzonder mens. Warm, 
hartelijk, betrokken, zorgzaam, een dosis fijne humor, altijd 
positief en vol vertrouwen.  
Zijn begrafenis heeft in een heel kleine kring van familie en 
vrienden plaatsgevonden op woensdag 25 maart. Zijn 
neven en nichten hebben prachtige herinneringen gedeeld 
aan hun suikeroom. Tjeerd was deel van het gezin van zijn 
broer en schoonzus. Ze waren samen met zijn vader en 
moeder zijn alles. Was er iets, hij stond voor hen klaar. 
Nooit was iets hem te veel.  

Zijn vrienden haalden mooi herinneringen op aan de tijd 
waarin Tjeerd de voorzitter van de Ajaxfanclub was en aan 
fantastische reizen naar Engeland waar stadions en 
voetbalwedstrijden werden bezocht en voetbalhelden de 
hand geschud.  
Ik mocht vertellen van Tjeerd als kind van God. Want dat 
was hij. Zo voelde hij dat diep van binnen. Hij wist zich altijd 
geborgen bij God. Om het met de woorden van de dichter 
van lied 91a te zeggen: Zoek je bij God een onderkomen, 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. Nou, zo was het voor 
Tjeerd. Hij was overtuigd van Gods nabijheid in het leven, 
hij zag het overal. ‘Anderen’ – zo zei hij tegen mij, ‘noemen 
het toeval, maar ik ervaar het als leiding van Jezus, of van 

mailto:scriba@openhof-ede.nl
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de Heilige Geest of … hoe het precies zit weet ik ook niet. 
Maar ik sta er nooit alleen voor en dat geeft rust’. God legt 
zijn vleugels van genade beschermend om je heen als 
vriend.  
Het bijzondere aan het godsvertrouwen van Tjeerd is wel 
dat het alleen maar sterker werd toen hij zieker werd. Waar 
zijn vrienden en vriendinnen ontdaan waren en boos over 
wat hem in korte tijd allemaal aan ellende overspoelde en 
zich afvroegen ‘waarom?’, voelde hij zich dichter bij God 
dan ooit. Hij voelde zich gedragen. Engelen zend hij alle 
dagen om jou tot vast gids te zijn. Zij zullen je op handen 
dragen door een woestijn van hoop en pijn. In dat 
vertrouwen is Tjeerd rustig ingeslapen en hebben wij hem 
aan de aarde toevertrouwd.  

In Memoriam Abel Hendrik Jan Verver  

Zaterdag 21 maart is Abel Hendrik Jan Verver overleden in 
de leeftijd van 89 jaar. Abel woonde het laatste jaar in de 
nieuwe Klinkenberg. Hij miste zijn vrouw die in 2018 
overleed. Hij ontmoette haar toen ze 17 was en sindsdien 
waren ze onafscheidelijk. Ze kregen samen twee dochters 
die ze met liefde omringden. Eén van hen kreeg al op 
tweejarige leeftijd reuma en dat heeft altijd veel zorg en 
aandacht nodig gehad. Ze is op 53-jarige leeftijd overleden. 
Een onvoorstelbaar groot verdriet. Veel waarom-vragen 
ook. Vertrouwen op God was voor Abel geen 
vanzelfsprekendheid meer. Hij zei: ‘Van mensen ervaar je 
meteen dat ze er zijn. Bij God is dat anders. Daar twijfel je 
wel eens aan door de afstand. Daar moet je op vertrouwen. 
Mensen ga je door de tijd heen wel of niet vertrouwen, om 
wat ze doen. Bij God is dat anders: daarop vertrouw je 
zonder hem te zien, te kunnen aanraken.’  
Abel heeft veel meegemaakt in zijn leven. Het beste is – zo 
zei het zelf – dat te accepteren en er voor de rest weer het 
beste van maken. En de doorzetter die hij was heeft dat 
ook altijd geprobeerd.  
In het vertrouwen dat er na de dood toch iets moet zijn is 
hij plotseling ingeslapen. Donderdag 26 maart heeft de 
crematieplechtigheid in het bijzijn van zijn dochter en haar 
man plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat er op een 
later tijdstip een herdenkingsdienst zal zijn voor 
genodigden.  

Ds. Agnès Gilles  
 
 

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD 
 
Alle kerkelijke activiteiten liggen voorlopig stil t/m 1 juni 
a.s. Elke dag, dus ook in de Stille Week, zal onze predikant 
een korte overdenking verzorgen. Ook voor de kinderen is 
er op zondag een videoboodschap dit t/m Pasen, daarna is 
er alleen op zondag een overdenking 
Dit is voor ons allen een ongewone, bijzondere situatie. 
Laten we elkaar vasthouden op welke manier dan ook en 
vertrouwen op onze Lieve Heer dat het goed mag komen. 
 
 
 

Verantwoording 
Er zijn weer twee giften binnengekomen voor de wijkkas; te 
weten € 200,- en € 150,- 
Voor het bloemenfonds was er een gift van € 100,- 
Allemaal heel hartelijk bedankt. 
 
Met een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad van De 
Open Hof, 
Betty Pluimers 
 

De komende weken…. 
 
In liefde verbonden 
Vermoedelijk schrokken we allemaal toen we de premier 
maandag 23 maart hoorde zeggen dat er geen 
bijeenkomsten mogen plaatsvinden tot 1 juni. Zo lang geen 
kerkdiensten in De Open Hof? Ik kreeg meteen weer dat 
onbestemde gevoel dat me deze weken vaker bekruipt: 
‘Wat gebeurt er toch allemaal en hoe moet het dan? 
 
En dan krijg ik weer mailtjes en appjes van gemeenteleden 
die mij met lieve woorden een hart onder de riem steken. 
De videoboodschappen worden gewaardeerd, de 
telefoontjes, de kaarten. Dat is wat we bovenal kunnen en 
moeten doen: de verbondenheid met elkaar koesteren. 
 
Ik begon deze week aan een belronde naar de ouderen in 
onze gemeente. En wat mij opviel: ze spraken allemaal hun 
waardering uit voor de zorg die zij vanuit de gemeente 
voelden. Iemand zei letterlijk: ‘Ook al zit ik alleen thuis, het 
voelt als een warme deken!’. De ouderlingen, de 
contactpersonen, mensen die vaak naast je zitten in de kerk 
– ik heb ze allemaal horen noemen als mensen die al gebeld 
hebben om te horen hoe het gaat. Dat doet mij enorm goed 
en daarom wil ik het ook met u delen.  
En ik denk dat ik het niet hoef te vragen, maar ik doe het 
toch: Blijf daar alsjeblieft mee doorgaan! Het wordt zo 
gewaardeerd. En het is zo belangrijk voor het bestaan van 
onze gemeente. Want zonder het gevoel van 
verbondenheid gaat het niet. Juist in deze tijd van afstand 
houden, kunnen we de verbondenheid niet anders laten 
voelen dan door die telefoontjes, kaartjes en hulp bij het 
boodschappen doen.  
 
Dat de periode van strenge regels is verlengd naar 1 juni 
betekent voor veel ouderen dat ze nog lang verstoken 
zullen blijven van bezoek. Dat kan een tijd goed gaan, maar 
het kan ook ineens heel eenzaam maken. Weet dan dat u 
altijd mag bellen. Denk niet dat ‘ze’ het al zo druk heeft. Bel 
gewoon. Ik bied met liefde een luisterend oor, want wil 
heel graag met u verbonden blijven. Schroom niet! (En 
mocht u de voicemail krijgen, spreek dan naam en 
telefoonnummer in dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug!). 
 
Van veel ouderen heb ik inmiddels telefoonnummers, maar 
van veel andere gemeenteleden ontbreken die in onze 
administratie. Ik hoop dat ook jullie me weten te vinden als 
het nodig mocht zijn! Neem gerust contact op. De 
ontmoetingen die voor en na een kerkdienst zo vanzelf 
gaan, moeten we nu bewust creëren. Weet dat dat kan.  
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Tot en met Pasen zal er elke dag een videoboodschap op de 
website staan. Daarna gaan we naar 1 x in de week. En wij 
blijven hoopvol uitkijken naar de dag waarop we elkaar 
weer in De Open Hof zullen ontmoeten.  
 
Tot slot: mocht u om praktische hulp verlegen zitten omdat 
u bijvoorbeeld niet meer naar de winkel wilt of kunt, neem 
dan contact op met onze scriba, Betty Pluimers (06 15 68 
62 48 of scriba@openhof-ede.nl). Zij zal dan met u kijken 
naar de mogelijkheden waarop we als gemeente elkaar 
kunnen helpen.  
 
Ik hoop van harte dat iedereen zich de komende weken kan 
redden binnen alle noodzakelijke maatregelen die genomen 
moeten worden. Maar lukt dat om welke reden niet, denk 
dan vooral niet dat u er alleen voor staat, maar neem 
gewoon contact met Betty of mij op.  
 
Ik wens u goede gezondheid en goede moed! 
In liefde verbonden,  
Ds. Agnès Gilles 
(tel.: 06 41 86 69 69)  
 

Meeleven 
Twee mensen uit onze gemeente zijn overleden. 
Op donderdag 19 maart is Tjeerd Jan de Groot overleden in 
de leeftijd van 68 jaar. ‘Gesterkt door zijn geloof, altijd voor 
anderen zorgend, positief en vol humor – zo gedenken wij 
onze (suikeroom) Tjeerd’. Dat zijn de woorden waarmee 
zijn familie zijn overlijden aankondigden. Woensdag 25 
maart heeft in de besloten kring van familie en naaste 
vrienden de dankdienst voor zijn leven plaatsgevonden in 
de aula van de Algemene Begraafplaats in Ede. 
Vorige week is ook Abel Hendrik Jan Verver overleden in de 
leeftijd van 89 jaar. Dhr. Verver woonde het laatste jaar in 
de nieuwe Klinkenberg. De crematie heeft al 
plaatsgevonden. Zijn dochter zal samen met haar man 
afscheid nemen om op een later tijdstip een moment van 
gedenken te houden met familie en vrienden.  
Dan wil ik nog twee namen noemen van mensen waarvan ik 
weet dat er zorgen zijn. 
Dhr. Jelgerhuis (Heijendaal 11) worstelt al lange tijd met 
zijn gezondheid, maar er is een nieuwe tumor gevonden en 
behandeling is zwaar. Ook Gert van Asselt (Agnietendaal 
13) heeft al lange tijd gezondheidsproblemen en op dit 
moment zijn de zorgen weer groot. Laten wij deze twee 
gezinnen in onze gebeden gedenken en aan Gods 
ontferming opdragen.  
 
Aandacht blijven houden voor onze (verre) naasten: 
Helaas zijn we nog lang niet van het angstaanjagende 
corona-virus af. Dat betekent dat we elkaar nog een lange 
tijd moeten missen rondom onze vieringen en andere 
activiteiten. Maar dit is ook heel erg verdrietig voor alle 
mensen die afhankelijk zijn van onze wekelijkse collecte 
opbrengsten. Daarom een warme oproep om toch via een 
andere weg, dan de collecte zak, geld te geven en wel via 
een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar 
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede 

onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met 
datum en doel. 
De ZWO collecte doelen van de 40-dagentijd staan in het 
teken van “sta op”. Als volgers van Jezus mogen we ons niet 
neerleggen bij gebrokenheid. Sta op en kom samen in actie! 
Zo bieden we hoop en doen we recht aan vluchtelingen, 
aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in 
armoede of moeilijke omstandigheden 
Zondag 5 april 
De eerste collecte is voor het landelijk diaconaal werk van 
de PKN in Utrecht. De landelijke Protestantse Kerk in 
Nederland organiseert diaconaal werk op landelijk niveau. 
Hierbij hoort het opzetten en begeleiden van de diverse 
projecten van Kerk-in-Actie in het land. Om dit werk te 
kunnen uitvoeren wordt voor dit werk jaarlijks door de 
synode voor elke kerkelijke gemeenten een geldbedrag 
(quotum) vastgesteld.  
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel "Jongeren 
doorleven het Paasverhaal". Op de laatste zondag van de 
veertigdagentijd staat aandacht voor het beleven van het 
paasverhaal door jongeren centraal.  
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak 
gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel 
aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend 
nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge 
(Paasuitdaging). Door uw gift kan de organisatie JOP rond 
Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk blijven 
betrekken. Zie ook het stukje van de ZWO in het algemene 
deel van deze kerkbode 
Zondag 12 april 
De eerste collecte is voor onze eigen wijkgemeente. Nu 
bijna alles stil ligt gaan de kosten helaas wel gewoon door.  
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel Onderwijs 
voor werkende kinderen in Colombia. Als je door de 
sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen 
werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen 
kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen 
zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen.  
Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel 
geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een 
bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen 
en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere 
toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier 
een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders 
worden ondersteund. Zie ook het stukje van de ZWO in het 
algemene deel van deze kerkbode 
Zondag 19 april 
De eerste collecte is ook deze week voor onze eigen 
wijkgemeente. Nu bijna alles stil ligt gaan de kosten helaas 
wel gewoon door. Daarom is ook dit doel warm 
aanbevolen. 
De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie met als 
doel "zin op zondag". Elke zondagmiddag ontfermen een 
aantal vrijwilligers zich over een groep kansarme mensen 
uit Ede en omgeving. Steun dit project met uw gift. 
De diakenen van de Open Hof. 
 

Lieve kinderen van De Open Hof, 
We hebben jullie allemaal een tasje met knutselspullen 
gebracht omdat we heel hard hoopten met jullie op 
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Paasmorgen feestelijk te kunnen ontbijten. Maar…… dat 
gaat dus niet lukken.  
Toch hopen we dat jullie lekker door knutselen de komende 
weken. Dan kunnen jullie op Paasmorgen thuis het door 
jullie zelfgemaakte ontbijtservies gaan gebruiken.  
En……. ik zou het leuk vinden als jullie ons een foto daarvan 
mailen of appen ;-) 
Ik heb namelijk nu al geweldige foto’s gezien van kinderen 
die een prachtig beren- of apenbord hebben gemaakt en 
een prachtig versierde beker. Zo leuk! 
Dus….. ik hoop jullie zondag gewoon weer via de website te 
ontmoeten. Dan krijgen jullie van mij weer het verhaal te 
horen en de volgende knutselopdracht.  
Tot dan!  
Een hartelijke groet, ook namens de leiding van de 
kindernevendienst,  
ds. Agnès Gilles 
 

 
 

Uit het leven gegrepen: Opeens ben je mantelzorger. 
WAT NU? 
We staan er soms niet bij stil, maar je leven kan opeens 
ingrijpend veranderen door een ernstige ziekte, een 
ongeval of door een niet aangeboren hersenletsel. Zo ben 
je gezond en zo ben je ziek en afhankelijk van je naaste. 
Rollen en levenspatronen veranderen. Geestelijk heeft dat 
een enorme invloed op alle betrokkenen.  
 
“Opeens ben je mantelzorger, wat nu?”  
Zorgen voor iemand anders. Niet alleen ben je dan 
verantwoordelijk voor de ander, je voelt je ook 
verantwoordelijk. Bovendien heb je het regelen en 
organiseren van de zorg op je genomen. Het gebeurt 
eigenlijk als een vanzelfsprekendheid. De ander begint 
beetje bij beetje meer op je te leunen. Helpen met de 
boodschappen, de betalingen via internet doen en kleine 
klusjes in en rondom huis omdat deze niet meer zo goed 
lukken. Jij bent aangewezen als aanspreekpunt. Ja, want je 
woont dichterbij, je werkt minder uren of je hebt nog geen 
(klein)kinderen waarop je moet oppassen. Noem maar op, 
er is altijd een reden te vinden waarom jij de meest 
aangewezen persoon bent. Ongetwijfeld herken je dit wel. 
 
20 jaar mantelzorger en ervaringsdeskundige 

Inmiddels ben ik meer dan 20 jaar mantelzorger. Eerst 
samen met mijn moeder met liefde gezorgd voor mijn 
vader met Alzheimer, daarna ben ik voor mijn moeder gaan 
zorgen. Was het een keuze om de mantelzorgjas op te 
pakken? Nou, eigenlijk ging het vanzelf. Je doet het 
gewoon, omdat... je het als een verantwoordelijkheid voelt, 
je van die persoon houdt of om een andere reden. Je krijgt 
er een baan als planner bij: thuiszorg regelen, 
huishoudelijke hulp regelen, op bezoek gaan, 
boodschappen doen of mee naar het ziekenhuis. Als ik op 
bezoek kom sta ik samen met een aantal andere spelers in 
het zorgspeelveld opgesteld. Je komt meestal met het doel 
om iets te doen en voor een moment gezelligheid. 
Sommige familieleden staan liever aan de zijlijn en komen 
op visite. Dat is iets wat ieder voor zichzelf beslist. Waar ik 
wel verantwoordelijk voor ben is hoe ik met mantelzorg 
omga. Zelf bepaal ik tot hoever ik wil en kan gaan. De grens 
tussen doen en nu even niet. Tijd om rust te pakken. Op de 
vraag of ik nu weer voor mantelzorg zou kiezen in dezelfde 
situatie? Volmondig ja. Besef wel dat het mantelzorger zijn 
niet altijd een positief verhaal is.  
 
Wie vraagt hoe het gaat met de mantelzorger?  
“Plan je een tijd voor jezelf of heb je alle leuke dingen 
opzijgezet voor de ander?” 
Soms ben je als mantelzorger zo ontzettend moe. Het lijkt 
of je nergens meer tijd voor hebt of dat je al tijden niet 
bent weggeweest met vrienden. En toch is het fijn om de 
ander te helpen met de dingen die hij of zij niet meer goed 
kan. Om zo lang mogelijk met plezier thuis te kunnen 
blijven wonen. En vooral gun ik de ander levensplezier en 
dat zit in kleine dingen. Dat kan gaan over: even naar de 
kerk, naar het wijkcentrum of bijvoorbeeld naar de 
sjoelclub gaan. Dit is wat ertoe doet! 
Het Mantelzorgtrefpunt organiseert ontmoetingsplekken 
voor mantelzorgers, onder begeleiding van een professional 
kan je verhaal met anderen worden gedeeld die in dezelfde 
situatie zitten.  
Ik kom daar de volgende keer op terug. 

info@mantelzorgtrefpunt.nl  
Agnes Lagerweij, Mantelzorgtrefpunt Veldhuizen/Kernhem. 
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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 

 

Afscheid Hans Lucassen 
We weten al even dat het gaat gebeuren, maar nu is het 
echt bijna zo ver: Hans Lucassen gaat met pensioen. Op 17 
mei zou hij met een feestelijke viering afscheid nemen van 
de Titus Brandsmaparochie in de Antoniuskerk. 
Ongetwijfeld zal dit verplaatst worden naar een later 
moment. Ook in Emmaüs willen we een afscheid 
organiseren, zodra dat weer mogelijk is. Emmaüsgangers 
die daarbij willen helpen kunnen zich melden bij Jan-willem 
Donkers (donkers@emmaus-ede.nl). 
De Titus Brandsmaparochie organiseert een cadeau voor 
Hans en daar willen we met Emmaüs graag bij aansluiten. 
Wilt u of wil jij aan dit cadeau bijdragen, dan kan dat door 
een bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL10RABO0347398197 t.n.v. A. Rikken onder vermelding 
van cadeau Hans Lucassen. 

Collecteren in tijden van Corona 
 
Alternatief collecteren  

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn 
er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar 
elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten 
horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om 
collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de 
collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De 
roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de 
geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is 
wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.  
5 april - 1e collecte Diaconie(Quotum) 2e collecte – ZWO - 
40 dagentijd campagne “Sta Op!”  
12 april - 1e collecte eigen wijkwerk 2e collecte – ZWO - 
kinderen in de knel  
19 april - 1e collecte eigen wijkwerk 2e collecte – 
wijkdiaconie  
Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen aan 
één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag 
overmaken op bankrekening met nr. NL11 INGB 0000 
867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder 
vermelding van welke wijk en welke datum 1e en/of 2e 
collecte.  

Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één en ongeborgen 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, 
dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht van mijn stad de stedehouder 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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