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Pionieren
Onlangs was ik op een door de PKN georganiseerde studiemiddag
over pionieren. Pionieren is hot, het kan u nauwelijks ontgaan zijn. Op
een groot aantal plekken in Nederland worden nieuwe initiatieven ontplooid om andersoortige geloofsgemeenschappen te stichten. Want
dat is de bedoeling: te komen tot nieuwe vormen van gemeenschap.
Een interessante ontwikkeling. En het is eigenlijk maar goed dat dit
van ‘hogerhand’ wordt geïnitieerd en gestimuleerd. Want het bezig zijn
met je eigen gedoetje, het zoeken naar hoe we alle ballen in de lucht
kunnen houden met steeds minder vrijwilligers, teruglopende financiële mogelijkheden en andere problematieken kunnen zoveel energie
kosten dat je er niet eens meer aan toekomt om te denken aan mogelijkheden om het op een heel andere manier te doen.

om mensen in contact te brengen met het evangelie (zoals iemand
het op de studiemiddag verwoordde). Of is het je eigen verlangen
om het bestaande los te laten en wil je ten diepste zelf graag iets
nieuws beginnen, helemaal los van tradities en gebruiken?

In wezen is de Emmaüsgemeenschap een pioniersplek voordat
het woord überhaupt was uitgevonden. 25 jaar geleden werd er
gezocht en gewerkt aan een nieuwe gemeenschap in een nieuwe wijk. Beginnend in een sportzaal, met niet heel veel later een
eigen kerkelijk centrum als gevolg. Oecumenisch van opzet, met
voorgangers uit verschillende kerken en stromingen. En tegelijkertijd wordt er verantwoording afgelegd aan de ‘moederkerken’.
Volgens sommigen een verkeerde term en zou je het bijvoorbeeld
beter vrienden-kerken kunnen noemen, maar aan de andere kant:
er moet wel ergens een kerkenraad verantwoordelijkheid zijn. Dat
is trouwens ook een voorwaarde van de landelijke pioniers: om
ondersteuning te krijgen (zowel financieel als inhoudelijk) moet er
een protestantse kerkenraad verantwoordelijk zijn.

SCHRIFTLEZEN

Als je om je heen kijkt in Ede liggen er natuurlijk best nieuwe
mogelijkheden. In Ede-oost, op de voormalige kazernegronden,
worden aan de lopende band huizen gebouwd. Ook in Kernhem
wordt voorlopig nog wel even doorgebouwd. Nieuwe wijken waar
de protestantse kerk niet echt aanwezig is. En dan kun je bedenken dat de nieuwe bewoners maar naar de bestaande kerken toe
moeten komen en dat ze daar ook van harte welkom zijn, maar
zo gemakkelijk gaat dat natuurlijk niet. Hoe moeilijk is het om als
buitenstaander in een bestaande gemeenschap, met een lange traditie en allerlei gewoontes en gebruiken die niet de jouwe zijn, in te
voegen. Als je de kerkelijke taal niet spreekt en bijvoorbeeld geen
idee hebt wat een kindernevendienst is, of als het wel erg grijs is en
er nauwelijks mensen van je eigen leeftijd zijn, is de stap wel heel
groot. Of als de zondagmorgen de sportmorgen is, of hét familiemoment van de week, of de enige mogelijkheid om nog een keer
uit te slapen.. Volgens mij is de drempel dan veel te hoog. Zeker als
je er dan ook nog een keer een eind voor moet fietsen. Maar als je
wel behoefte hebt aan een (geloofs)gemeenschap, waar je gekend
en gezien wordt, waar je kunt delen wat je bezig houdt, waar je in
gesprek kunt gaan over geloof en ongeloof, wat moet je dan?
Het is een vraag waar we volgens mij niet omheen kunnen en waar
we op in zouden moeten springen. Het vraagt wel om lef, natuurlijk. En, zo zeiden de heren tijdens de bijeenkomst, het vraagt om
verlangen. Zonder verlangen geen energie en al helemaal geen
nieuwe pioniersplek. En dat is wat mij betreft wel de belangrijkste
vraag: wat voor verlangen zouden wij hebben om iets nieuws te
beginnen? Bestaat dat verlangen er eigenlijk wel? En zo ja, wat
voor soort verlangen is dat? Is het het verlangen om als kerk eindelijk weer eens een succesje te boeken? Of is het het verlangen

Wat mij betreft zouden deze vragen op de agenda van de eerstvolgende (kerkenraads)vergaderingen mogen staan. Voor meer
info over alle pioniersplekken in Nederland: www.lerenpionieren.nl
ds. J.P. Prenger

18 november, Marcus 12, 38 – 13, 2.
Alternatief: Openbaring 6
Jezus stelt de prots en praal van opzichtig religieus vertoon aan de
kaak – naar de wijze der profeten. Gedrag en deftige gewaden, indrukwekkende gebouwen: er zal niets van overblijven, het is meer
schijn dan zijn. Meer waan dan zin. Meer feest dan geest. Uiterlijk
vertoon zonder inhoud. Nee, dan de weduwe, die haar gehele financiële zekerheid in het offerblok werpt, haar ‘ganse levensonderhoud, al wat zij heeft.’ De analyse is even duidelijk als pijnlijk.
25 november, Marcus 13, 14 – 27.
Alternatief: Openbaring 7
De drie synoptische evangeliën, Mattheus, Marcus en Lucas, noteren elk een ‘rede over de laatste dingen’. Op niet mis te verstane
wijze schilderen ze de ondergang van alles wat is, hemel en aarde, zon, maan en sterren. Wat vaststond wankelt, wat zeker leek
gaat onderuit. De bestaande orde gaat onder groot geraas ten
onder – het vast verloop der natuurlijke orde is niet meer, dag en
nacht zijn niet meer wat ze waren, de sterren vallen van de hemel,
de maan schijnt niet meer, ieder houvast verdwijnt. Het lijkt op de
wanorde van vóór de schepping – chaos, tohu wabohu, schrijft
Genesis; je hoort er de verwarrende dreiging in klinken. Let wel,
net als de onheilstijdingen in Openbaring is hier geen sprake van
een voorspelling, maar van een profetische beschouwing van een
onmogelijke toestand-van-de-wereld, die zo niet duren kan.
2 december, Eerste Advent, Lucas 21, 25 – 31.
Alternatief: Openbaring 8
Opnieuw een lezing uit alweer een ‘rede over de laatste dingen’.
Opmerkelijk genoeg laat het rooster vers 32 weg: ‘Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt.’ Terwijl
dat toch een kapitale struikelsteen kan zijn.
9 december, Tweede Advent, Lucas 3, 1 – 6.
Alternatief: Openbaring 10
De politieke constellatie wordt zakelijk geschetst, dynastieën en
potentaten – een machtig en dreigend conglomeraat. En dan staat
er heel nuchter, dat het ‘woord Gods in de woestijn tot Johannes,
de zoon van de priester Zacharias kwam.’ Dat woord komt tot de
kleine man, in de woestijn – daar vindt het zijn (t)huis en niet in de
hofhouding van de grote jongens. De stem (in het gebeuren) klinkt
in de woestijn, bij uitstek daar.
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Bijbelrooster
November
zo 18 Psalm 16
ma 19 Marcus 12:35-44
di 20 Marcus 13:1-13
wo 21 Marcus 13:14-27
do 22 Marcus 13:28-37
vr 23 Rechters 19:1-10a
za 24 Rechters 19:10b-30

Levenslied
Vader en zoon
De onderste steen boven
De Mensenzoon komt
De les van de vijgenboom
Waar gaat dat heen?
Sodom in Israël

zo
ma
di
wo
do
vr

Mobilisatie
Links tegen rechts
Krijgslist
Geweldsspiraal
Vrouwenhandel
Elia komt

25
26
27
28
29
30

Rechters 20:1-11
Rechters 20:12-28
Rechters 20:29-35
Rechters 20:36-48
Rechters 21:1-25
Lucas 1:1-25

December
za 1
Lucas 1:26-38

Hoog bezoek

Inleveren kopij Kerkblad
Nr.		
Inleverdatum
17		
7 december
			
1		
4 januari

Voor de zondagen
16, 23, 30 december
en 6 januari
13, 20 en 27 januari

Attentie: kerkblad 17 is dus voor vier weken!

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

ALGEMEEN PLAATSELIJK
VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGEN OMHOOG?
In de vorige editie van het Kerkblad hebben wij een oproep gedaan
aan alle gemeenteleden om mee te helpen om de financiële positie
van onze gemeente gezond te houden. Dit vanwege de verwachting dat er de komende jaren door diverse omstandigheden en ontwikkelingen grote tekorten zullen ontstaan op de begroting en de
jaarrekening. We hebben een oproep gedaan aan alle gemeenteleden om – indien mogelijk en naar vermogen – hun financiële bijdrage voor 2019 en voor de jaren daarna steeds met 2% te verhogen.
Het geefgedrag van onze leden is zeer divers. Draagkracht en
verbondenheid met de kerk spelen bij het bepalen van de bijdrage
aan de kerk natuurlijk een belangrijke rol. Niet voor niets heeft de
kerk jarenlang bij de Actie Kerkbalans het motto gehanteerd: Wat
is de kerk u waard? Wat opvalt, is dat de gemiddelde bijdrage per
jaar van de 65 plussers aanmerkelijk hoger is. Daar zijn misschien
wel verklaringen voor. Maar de verschillen zijn wel heel erg groot.
Dat laat onderstaande tabel zien.
Leeftijdscategorie gevers		
			
t/m 39 jaar
158
€ 12.747,40 – 65 jaar
699
€ 169.172,65 +
960
€ 317.452,(gegevens per oktober 2018)

gemiddelde
per gever per jaar
€ 81,€ 242,€ 375,-

Uit het bovenstaande blijkt dat de gemiddelde bijdrage van de 65
plussers € 133,- hoger is dan die van de gevers in de leeftijd 4065 jaar en zelfs € 294,- hoger dan de leeftijdscategorie daarvoor.

zo 2
Openbaring 8:1-13
			
ma 3
Openbaring 9:1-12
di 4
Openbaring 9:13-21
wo 5
Openbaring 10:1-11
			
do 6
Openbaring 11:1-14
vr 7
Openbaring 11:15-19
za 8
Lucas 1:39-56

Als de bazuinen klinken
Eerste zondag van advent
Afschrikwekkend beeld
Geen bekering
Zoet in de mond en
bitter in de buik
Meetkunde
Keerpunt
Magnificat

zo 9
Openbaring 12:1-12
			
ma 10 Openbaring 12:13-18
di 11 Openbaring 13:1-10
wo 12 Openbaring 13:11-18
do 13 Openbaring 14:1-13
vr 14 Openbaring 14:14-20
za 15 Openbaring 15:1-8

Een Kind is ons geboren
Tweede zondag van advent
De strijd verplaatst zich
Beestenbende
Beestmens 666
Waar het op aankomt
Oogsttijd
Lied van overwinnaars

Stel nu eens dat het mogelijk zou zijn dat onze leden van ‘middelbare leeftijd’ langzaamaan toegroeien naar het gemiddelde van
de 65 plussers, dan zouden we een kleine anderhalve ton meer
inkomsten kunnen ontvangen.
Het zou vervolgens goed zijn als de leden in de laagste leeftijdscategorie hun bijdragen naar een gemiddeld van € 100,- zouden
brengen. Dat levert ons toch nog € 3.000,- per jaar op. Wij doen
een dringend beroep op al onze leden hun VVB de komende 10
jaar met 2% per jaar te verhogen. Een uiteindelijke verhoging van
20%! Wij erkennen dat dit een grote inspanning vergt. Dat staat
in ons meerjarenplan Perspectief ’28. Die verhoging hebben we
absoluut nodig. En dat vragen we aan alle leden! Maar we doen
ook aan de leden die (ver) onder het gemiddelde geven een beroep hun bijdrage extra aan te passen. Het tekort op de begroting
2019 van € 81.400,- moet worden weggewerkt. De VVB is daar
een belangrijk element in!
College van Kerkrentmeesters PGE
ZWO-COLLECTE 18 NOVEMBER 2018
De Z.W.O. collecte is bestemd voor de strijd tegen kinderarbeid in India. In het droge landbouwgebied
Narsapur, dat ligt in de Indiase deelstaat Telangana,
kunnen families maar nauwelijks rondkomen. Daardoor werken er ongeveer 12.500 kinderen om hun families financieel te helpen. De meeste ouders van deze kinderen
zijn laaggeschoold en komen uit lage kasten of inheemse volken.
Ze werken vaak als landarbeider, drager of zijn werkloos. En wonen
vaak ver van school, wat een drempel voor de kinderen is om naar
school te gaan. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij
maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe
kansen bieden door onderwijs. Maar dat is alleen te bereiken als
alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders
bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn. Maar ook als leraren goed onderwijs bieden en als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.
De Indiase organisatie Sadhana wil hierin het initiatief nemen door
onder andere op 75 scholen kinderclubs op te richten, in 75 dorpen
kinderrechtencomité’s op te richten en bijeenkomsten te organiseren voor leraren van 75 scholen. Om dit te kunnen realiseren wil de
organisatie ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen
met elkaar in gesprek laten gaan. Maar wat kan de organisatie Sadhana zoal doen met uw bijdrage: voor 6 euro krijgt een volwassene
een training in kinderrechten, voor 13 euro kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school en voor 26,50 kan Sadhana een
school betrekken bij de kinderrechtenweek. Bedankt voor uw steun
om de kinderen in Narsapur uit de spiraal van armoede te halen.
ZWO-COLLECTE 2 DECEMBER 2018
De Z.W.O. collecte is bestemd voor het bewerkstelligen van vrede en veiligheid in Nigeriaanse dorpen. De enorme olievoorraad
zorgt ervoor dat Nigeria in potentie één van de rijkste landen ter
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Kerkdiensten
ZONDAG 18 NOVEMBER

ZONDAG 25 NOVEMBER
laatste zondag kerkelijk jaar

ZONDAG 2 DECEMBER
eerste adventszondag

ZONDAG 9 DECEMBER
tweede adventszondag

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. H.J.
		 Oortgiesen

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C.
		 Oosterveen,
		 m.m.v.
		
de Beatrixcantorij

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

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. E.P. v.d. Veen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. A. Nicolai,
		 Barneveld
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra
		
Heilig Avondmaal
Prot. Wijkgemeente
De Open Hof:
10.00 uur ds. C. Manyputty
Kerkelijk Centr. Emmaüs:
10.30 uur Gave Viering
Harskamp:
10.00 uur ds. K. Dijk,
		 Duiven
		
Heilig Avondmaal
Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur dr. M.L. v.
		 Wijngaarden
Hartenberg:
10.00 uur ds. P. Sinia
14.30 uur mevr. W.
		 Schouten,
		 zangviering
De Gelderhorst:
10.30 uur mevr. A.
		
van Engeland
		
- met tolk
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur drs. E.J. Wessels
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 17-11
19.30 uur ds. W. de Vos

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G. Morsink,
		 Zeist
Prot. Wijkgemeente
De Open Hof:
10.00 uur ds. J. Dam
		 -Oskam

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. H.J.
		 Oortgiesen

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. C. Manyputty
Kerkelijk Centr. Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

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

Kerkelijk Centr. Emmaüs:
10.30 uur dhr. M. Tax
		
Maaltijd van
		
de Heer

Harskamp:
10.00 uur ds. J.Visser
		 -Sonneveld,
		 Kootwijkerbroek

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant

Harskamp:
10.00 uur ds. K. Santing

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

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. H.J.
		 Uytenbogaardt

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

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Reiling
14.30 uur mevr. I. Oosterhof,
		 vertelviering
De Gelderhorst:
10.30 uur ds. A.D. Poortman
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. J.E. Akihary
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 24-11
19.30 uur ds. C. Hendriks

wereld is. Maar er wordt niet geïnvesteerd in infrastructuur en
eerlijke rechtspraak en de rijken worden steeds rijker. In het noorden van Nigeria is de verhouding tussen christenen en moslims
gespannen. De inwoners lijden al jarenlang onder conflicten en
geweld. Veel conflicten worden veroorzaakt door onduidelijkheid
over grondrechten of oneerlijk verdeelde rijkdom. De organisatie
JPRM stimuleert christenen en moslims om samen te werken aan
de ontwikkeling van hun dorp. Zo worden verschillen tussen mensen overbrugd, armoede overwonnen en houden dorpelingen in
Nigeria stand te midden van geweld en onveiligheid. In 50 dorpen
werken christenen en moslims samen aan een betere toekomst. In
ieder dorp zijn twee of drie door JPRM getrainde vrijwilligers actief.
In het dorp Farana bouwden de dorpsbewoners samen een waterpomp en schoollokalen voor 120 kinderen. Ze verbouwen samen
bonen, soja, haver en tarwe. Een deel van de oogst verkopen ze
op de markt om aan geld te komen voor verbeteringen binnen het
dorp. Vrouwen maken zelf producten zoals zeep en kaarsen en
leren naaien en breien. “Wij betrekken vrouwen altijd actief bij de
ontwikkeling van hun dorp”, vertelt vrijwilliger Nemi. Zo ontstaat er
in deze 50 dorpen meer veiligheid en meer welvaart, waar alle bewoners van profiteren. Maar wat kan de organisatie zoal doen met

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Reiling
14.30 uur dhr. J.
		
van Riessen sr.
		 zangviering
De Gelderhorst:
10.30 uur ds. N.W.
		
van den Houten
		
- met tolk
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. H.J.
		
van Maanen

Hartenberg:
10.00 uur ds. T. Werne
14.30 uur dhr. J.
		
van Riessen jr.
		 vertelviering
De Gelderhorst:
10.30 uur mevr. D.M.
		 Rietveld
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. J.E. Akihary
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 8-12
19.30 uur

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 1-12
19.30 uur		

uw bijdrage: voor € 25 euro kunnen dorpelingen 100 stenen aanschaffen om een school te bouwen, een jaar alfabetisering cursus
voor 30 personen kost € 200 en een waterput slaan kost € 1.500.
ZWO-COLLECTE 9 DECEMBER 2018
De Z.W.O. collecte is bestemd voor het verzenden van “Gered
Gereedschap” naar projecten. De landelijke vrijwilligersorganisatie “Gered Gereedschap” bestaat al ruim 35 jaar en zamelt gereedschap in, knapt het op en verstuurt het op aanvraag naar
kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Of je nu stoelen maakt, kleding naait of huizen bouwt; goed gereedschap is een eerste vereiste om er ook daadwerkelijk je brood mee te kunnen verdienen.
In veel landen moet gereedschap geïmporteerd worden en dat
maakt de aanschaf van gereedschap tot een kostbare zaak. Tegelijkertijd wordt er in Nederland veel overcompleet gereedschap
zomaar weggegooid. Voordat het gereedschap wordt opgeknapt
vindt er een selectie plaats om er voor te zorgen, dat er alleen
kwalitatief goed gereedschap verstuurd wordt. In de afgelopen
decennia heeft Noord-Oeganda sterk te lijden gehad onder het
verzetsleger van de heer, dat kinderen ontvoerde en als kindsoldaat gebruikte. Dat zorgde voor grote aantallen vluchtelingen, die
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opgevangen werden in tentenkampen zonder enige toegang tot
opleiding of werk. Inmiddels is het verzetsleger al vele jaren verdreven uit Noord-Oeganda maar de gevolgen van die oorlog zijn
nog steeds voelbaar. De organisatie NUAAC in de plaats Adola zet
zich al sinds 2009 op verschillende manieren in om slachtoffers
van deze oorlog een kans te geven hun leven weer op te bouwen.
Bijvoorbeeld door het aanbieden van vakopleidingen in de bouw,
houtbewerking, kleermaken, motorvoertuigentechniek en installatietechniek. Deze opleidingen duren 1 of 2 jaar en elke opleiding
heeft tussen de 450 en 800 studenten. Sinds de start van de opleiding zijn op die manier al meer dan 10.000 studenten opgeleid.
Na afloop van de opleiding probeert de organisatie voor haar studenten ook een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Soms wordt
gereedschap meegegeven zodat de studenten, alleen of samen,
een eigen bedrijf kunnen starten. Hierdoor weet meer dan 90%
van de afgestudeerden werk te vinden. Een fantastisch resultaat!
Op dit moment wordt de school niet beperkt door het aantal leerlingen of docenten, maar door een gebrek aan gereedschappen.
Studenten moeten gereedschap vaak delen, waardoor ze weinig
mogelijkheden krijgen om praktische ervaring op te doen.
Namens de ZWO bestemmingscommissie,
Breus Versteeg
KERSTVIERING VOOR OUDEREN
Ook dit jaar wordt er weer een kerstbijeenkomst voor ouderen georganiseerd door de Activiteitengroep
Ouderen van de Beatrixkerk in samenwerking met Het Maanderzand.
Graag nodigen wij u hiervoor uit op
woensdag 19 december a.s. in de
Kerkzaal van de Beatrixkerk. Hier zijn geen kosten aan verbonden!
Het programma:
14.30 uur ontvangst met koffie en thee
15.00 uur kerstviering
		
medewerking verlenen: ds. T.P. de Jong (meditatie),
		
Piet Poot (orgel en piano) en Gert Jansen (zang)
16.45 uur gezellig samenzijn met een drankje gevolgd door
		
een stamppottenbuffet
18.00 uur sluiting
In verband met de aankoop van het buffet is aanmelden verplicht
en kan t/m donderdag 13 december a.s. telefonisch of per e-mail
bij Janny Westmaas: tel. 625268 - j.c.westmaas@chello.nl.
Is vervoer een probleem of vindt u het lastig om in het donker op
de fiets naar huis te rijden? Neem dan contact op met de heer
Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.
Namens de Activiteitengroep Ouderen,
Janny Westmaas
AMNESTY INTERNATIONAL SCHRIJFACTIES EDE
IN DECEMBER 2018
Tussen 20 november “Dag van
De Rechten van het Kind” en
10 december “Dag van De
Rechten van de Mens” wordt
overal in Nederland aandacht gevraagd voor deze rechten door
schrijfacties voor gerechtigheid voor gewetensbezwaarden. Zie
ook www.amnesty.nl/schrijfmarathon-2018.
De mensenrechten komen wereldwijd steeds meer onder druk
te staan. Dit jaar is er aandacht voor met name de verdedigers
van mensenrechten die in 10 verschillende landen mishandeld en
gevangengezet zijn. Dit jaar staan in Ede in december weer op
verschillende plaatsen de schrijftafels klaar.

op een lijst waardoor de betreffende brief wordt ondersteund.
Er zijn bovendien groetkaarten om gevangenen een hart onder
de riem te steken. Voor kinderen is er de mogelijkheid om kaarten te kleuren. Die worden dan naar de gewetensbezwaarden zelf
gestuurd. De teksten van de brieven en voor de kaarten zijn opgesteld door Amnesty International Nederland. Wij nodigen u van
harte uit op een van de locaties.
Werkgroep decemberschrijfactie Ede
PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM DE HERBERG
Vermoeid? Vastgelopen? De Herberg wil als verlengstuk van de
plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke
begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om uiteenlopende redenen, even afstand moeten nemen van hun woon/
werksituatie en zich willen bezinnen op levens- en geloofsvragen.
Na het verblijf in de Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg
weer over. De Herberg biedt de gasten gedurende het verblijf van
3 tot 6 weken:
• een christelijke leefgemeenschap;
• individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders;
• een beperkt dagprogramma, rust en ruimte en
• advies m.b.t. nazorg
Verder geeft de Herberg informatie en advies aan de plaatselijke
gemeente
Pieter, één van de gasten van de Herberg vertelt: ‘Het leek of heel
de wereld zich tegen mij keerde. Bij mijn gezin en een kleine
kring van mensen vond ik gehoor voor mijn problemen. Zelf probeerde ik altijd een luisterend oor te hebben voor anderen. Nu
ik in de problemen zat, kreeg ik van anderen eerder verwijten
dan hulp. Mijn optimisme kon er mij niet meer bovenop helpen.
Ik was zo wanhopig over mijn situatie dat ik besloot een plek te
zoeken waar ik ook uit mijn thuissituatie zou zijn. Voor mijn gezin
was het tenslotte ook een moeilijke situatie. Deze plek vond ik in
de Herberg, een huis om op verhaal te komen. Mensen vinden
in dit huis beschutting tegen de stormen die hun leven teisteren.
Om weer grond onder de voeten te krijgen, volg je een rustig en
gestructureerd programma. Met een persoonlijk begeleider heb
je regelmatig gesprekken. Het bijzondere aan de Herberg is dat
er een grote groep vrijwilligers bij dit werk betrokken is. Iedere
dag van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zijn er mensen die
je terzijde staan. De aandacht heb ik ervaren als een warm bad.’
Voor meer informatie: PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM
de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek, 0263342225, www.pdcdeherberg.nl. Aanmelding en telefonisch
spreekuur elke werkdag van 9.00 - 10.00 uur. Contactpersoon voor
de Herberg in onze gemeente is: Mevr. E. van Omme-Veldman.
F.D. ROOSEVELTVAKANTIEWEEK

U bent onder meer welkom op:
• zaterdag 8 december van 10 tot 16:30 uur in de Bibliotheek
Stadspoort
• zondag 9 december na de dienst van ca. 11:45 tot 12:30 uur in
kerkelijk centrum Emmaüs

Wij hebben enkele foto’s gemaakt van de F.D. Rooseveltvakantieweek in Nieuw Hydepark te Doorn van 27 oktober tot 3 november.
Een tiental gemeenteleden heeft als gast of vrijwilliger een fantastische week gehad. Groepsfoto gasten en vrijwilligers uit Ede met
onze dominee Theo Pieter.
Ds. M. Eberson

Tijdens de schrijfacties kunnen brieven worden geschreven aan
verschillende regimes. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor
het lot van gewetensbezwaarden, strijders voor de rechten van de
mens, LBTH, het milieu. Ook kan een handtekening worden gezet

UITNODIGING
“Ontdek de impact van je rondje door de supermarkt op de wereld ver weg én dichtbij.” Een verrassende, actieve, avond waarbij
je ontdekt hoe jij, als Christen, zelfs in de supermarkt, uitermate
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belangrijke keuzes kan maken. “God in de supermarkt”.
Dinsdag, 27 november van 19.30 – 22.00 uur.
Zalencentrum Rehoboth, Driehoek 11, Ede.
Organisatie: Werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede.
Aanmelden voor de avond graag via:
duurzaamheidHervormdEde@hotmail.com
BESPREEK HET SAMEN JONGERENREIS NAAR TAIZÉ
In de herfstvakantie zijn we 33 jongeren uit
Leimuiden, Utrecht, Den Haag en Ede met de
bus naar Taizé afgereisd. We hebben in Taizé
een week lang opgetrokken leeftijdsgenoten
(vanaf 16 jaar) vanuit Europa om elkaar te ontmoeten, te geloven en te ontdekken wat belangrijk is in het leven. De Nederlandse broeder Sebastiaan opende elke dag in drie talen
met persoonlijke vertrouwde woorden de Bijbelintroductie. Daarna starten de gesprekken
in kleine groepen, er wordt gewerkt, gegeten en deze week is er
een onverwachte ontmoeting met Gert Jan Segers (partijleider
CU) die een mooi gesprek aangaat met de jongeren uit Nederland. Het is het fijn om hier te zijn met zoveel leuke jongeren; veel
tijd voor een serieus gesprek; heel mooie kerkdiensten bij te wonen; veel tijd voor leuke spellen; de Taizé Twister bijvoorbeeld;
koffie/thee bij Oyak! Volgend jaar gaan we weer en hopen dat een
grote groep jongeren uit Ede met ons meegaat.
Els Möller, mede namens Hidde, Stijn en Chris
INLOOP - OPEN KERK
Iedere donderdag is er in ‘Ons Huis” (bij de Taborkerk) een inloopochtend. Op 22 november komen de
heren Harm van der Meij en Dirk van Nieuw Amerongen met een verslag over een reis naar Rome. Op
donderdag 29 november, 6 december en 13 december wordt er handenarbeid gedaan met het oog op de naderende
kerstviering. Vanaf 9.30 uur staan de deuren open voor iedereen
en staat de koffie klaar.
Werkgroep Kerk en Buurt
DE KLINKENBERG
Maandag 5 november hebben wij, 9 vrijwilligers, vergaderd over
de voortgang in ‘de Klinkenberg’. Wij halen met veel plezier de
bewoners op van hun appartementen voor de maandelijkse bijbelkringen en brengen hen ook weer terug. Er is afgesproken dat
elke vrijwilliger één vaste afdeling onder haar hoede neemt om
de bewoners te begeleiden. We hebben de mogelijkheid bekeken
van een zanguurtje. Voorstel is om dit 1 maal per maand te doen
op een avond tussen 19.00 en 20.00 uur. Ook hebben wij samen
besproken op welke manier de Kerstviering kan plaatsvinden.
Wellicht wordt het twee keer een Kerstbijeenkomst, zodat zoveel
mogelijk mensen hieraan kunnen deelnemen. Hierover een volgende keer meer. Ik wens u allen Gods nabijheid toe.
Een hartelijke groet van
Marie-José Eberson
PCOB-EDE

Maandag 19 november a.s. heeft onze
eerstvolgende ledenmiddag plaats. Waarin een unieke presentatie van fotografisch
kunnen. Het reisfotografenechtpaar Ans
en Chris Breet maakt al meer dan 25 jaar
reisreportages. Chris werkte aanvankelijk als filmoperateur, maar
het zijn vooral zijn latere werkzaamheden bij de filmmontage in
de studio’s van Hilversum die er toe hebben bijgedragen goede
audiovisuele presentaties te kunnen monteren. Ans, die als hobby
veel aan fotografie deed, leerde van Chris de fijnere kneepjes van
het vak. Deze middag gaan we op reis met Ans en Chris naar
Griekenland. Er is nog veel bewaard gebleven uit een oude cultuur. Ook mooie kustgebieden en prachtige landschappen komen
in beeld. Heel bijzonder zijn de Meteorakloosters. Na de pauze
veel fotomateriaal van de eilanden Kreta en Santorini. Al met al
een boeiende middagpresentatie waarbij leden en ook belangstellenden hartelijk welkom zijn.
Tijd: maandag 19 november a.s.
van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Plaats: “Ons Huis”, Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk,
Hovystraat 2 te Ede.

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
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Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor
NL22 RABO 0312 4647 89
AVONDMUZIEK 17 NOVEMBER
Azzurra Raneri (Italië, cello) en Sergi Pacheo Portalés (Spanje,
piano) spelen werken van Rachmaninoff, Bartok, Debussy en
Haydn. Dankzij onze vruchtbare relatie met het Centro Estudio
Pianisticos in Barcelona kwamen wij opnieuw in contact met aanstormend internationaal talent! Aanvang: 19.30 uur. De toegang
is zoals altijd gratis. Glas goede wijn én een collecte na afloop.
Wees welkom!
SENIORENKRING 5 DECEMBER
10.30 uur in de zijzaal van de Taborkerk. Onderwerp van gesprek: het ‘koninkrijk van God / der hemelen.’ Wat wordt daar mee
bedoeld – en is het er al, of komt het ooit? Is het een beeld, iets
tastbaars, of juist toch ‘van verbeelding’? En: zijn dat wel de goede vragen? Kom meepraten!
AVONDMUZIEK 16 DECEMBER, 16.30
Let op: het voor 15 december geplande concert is verplaatst naar
zondag 16 december – het is een middagmuziek geworden, aanvang 16.30 uur. Jasper van der Klis (Nederland, promoveert in
London), piano en Elena Pavoncello (Italie, studeert eveneens in
London), viool, spelen werken voor piano en viool uit de Romantiek. Jasper van der Klis speelde al eerder in de Tabor en oogstte
stormachtig applaus. Op veler verzoek komt hij nu terug.
ADVENTSVIERING MET EN VOOR DE ‘SENIOREN’,
18 DECEMBER
De jaarlijkse viering, in Ons Huis, vindt plaats op dinsdag 18 december. Zoals altijd is er viering met een afwisseling van teksten
en muziek, gevolgd door een broodmaaltijd (met soep). Mark
Beursgens, die eerder een schitterend concert gaf in de serie
Avondmuziek verzorgt de muzikale bijdragen. Tussen viering en
maaltijd geeft hij een mini-recital in de kerkzaal.
Aanvang: 15.30 uur. Opgave bij mevr. Ria Buitenhuis, 61 06 79.
Voor vervoer naar en van de kerk kan worden gezorgd.
GEDACHTENIS, 4 NOVEMBER
‘Zij raken niet vergeten, die over zijn gegaan tot U, want in uw
heden bewaart Gij hun bestaan.’ In dat vertrouwen vierden wij op
de zondag na Allerheiligen de gedachtenis van ‘de heiligen ons
voorgegaan’. Hun namen werden genoemd, in het eeuwig licht
van Pasen:
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Geurt van Grootheest
Hendrik van Engelenhoven
Leentje de Vries-Bode
Gerrit Jansen
Lambertha van Oostrum - Hoogenkamp
Cornelia van Veldhuizen - van Harten
Sandrina Willemsen - van den Berg
Pieter Arie Kruijt
Diderika Gerarda Wijnveen - van de Kraak
Emma Martina Alffenaar - de Goederen
Wessel van Manen

† 17.12.17
† 15.01.18
† 30.01.18
† 05.03.18
† 18.03.18
† 08.05.18
† 06.07.18
† 07.08.18
† 19.08.18
† 11.09.18
† 10.10.18

84 jaar
91 jaar
92 jaar
88 jaar
94 jaar
84 jaar
46 jaar
96 jaar
86 jaar
71 jaar
91 jaar

‘Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis, Gij zult ze blijven
spreken tot die dag aan zal breken waarop het wachten is.’ (lied
731). Moge hun gedachtenis tot vrede en vreugde zijn voor allen
die hen moesten loslaten.
Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

Johan Josef Willem Kisters, 75 jaar
Marie Kisters-van der Caaij, 76 jaar
Jantina Vlug- Koopman, 92 jaar
Inge Paulien Vlug, 56 jaar
Eppie van Beek- van de Berg, 94 jaar
Augiena Johanna van Bruinessen- Scholten, 91 jaar
Hermanus Fluit, 79 jaar
Laat uw vleuglen hen/ons omgeven
Troost hen/ons met uw tederheid
De Beatrixcantorij o.l.v Margret Spelt verleent haar medewerking.
Dan maken we al weer de overstap naar een
nieuw kerkelijk jaar. Op 2 december denken
we na over de engel van de vrede. Op weg
naar kerst wemelt het in de bijbel van de engelen. We hebben ze nodig als richtingwijzers naar een manier van leven die geen
utopie is; een leven waarin vrede daadwerkelijk betekenis heeft.
Er zijn mensen, die onder alle omstandigheden respect bewaren
voor de waarde van de medemens. Ze respecteren de andersdenkenden. Ze respecteren de andersgelovigen. Er zijn mensen
die geen vijandschap uitlokken, maar vriendschap sluiten, die
verbinden en niet uit elkaar scheuren, die goede woorden en daden vermengen. Zulke mensen zijn vredesengelen. Een uitdaging; en zeker geen gemakkelijke…..
JACOB
Jaren en littekens later
ontdek ik eindelijk
dat alle engelen reizen
onder aangenomen namen.
George Garrett

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
http://ede.protestantsekerk.net
Predikant:
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Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen

KERKENRAADSVERGADERING
Op 6 november kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen.
Caroline Oosterveen opent de bijeenkomst met het gedicht “Ogen”.
In het moment van bezinning worden twee geheel verschillende
schilderijen voorgelegd waarover van gedachten wordt gewisseld.
Aandacht wordt onder andere besteed aan de bemensing van
de Diaconale Raad; de liturgie; afvaardiging ouderling naar de
Hartenberg; verzoek tot luiden van de noodklok voor het klimaat;
eeuwigheidszondag 25 november. De vergadering wordt besloten
met het gedicht “ Sleutel naar het paradijs”.
Tijmen Apeldoorn

HARSKAMP GEREFORMEERD

Autodienst:
Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125
UIT DE WIJK

In de loop der jaren is er geen mens zonder
littekens. Op allerlei vlak. Letterlijk en zichtbaar. Of onzichtbaar en onder het oppervlak.
Hopelijk mag voor elk mens gelden dat
soms zomaar onverwacht iemand nabij is,
uit die andere wereld (waar de engel voor
staat) van troost, genezing, hoop of vasthoudendheid. Bij een expositie in Amersfoort
over engelen (ook ons jaarthema) zag ik dit
beeld. Het sprak me direct aan. De kunstenares, Susan Koopman, gaf toestemming het beeld centraal te
zetten op eeuwigheidszondag. We mogen het lenen. Hoe wondermooi past het bij ons thema: O, had ik maar vleugels…. Over ons
verlangen om van alle moeiten op te stijgen. En Gods verlangen
om neer te dalen, naar ons in onze moeiten….
In deze viering noemen we de namen en ontsteken we licht voor
wie dit jaar zijn overleden.

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl
Predikant:
Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
Scriba:
Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl
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WIJK
Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
ook wel eeuwigheidszondag genoemd. In deze dienst gedenken
wij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden en
voor hen worden kaarsen aangestoken.
Wij noemen de namen van mw. Adriana Los – de Beer, zij overleed op 14 maart en dhr. Hendrik Los, hij overleed op 15 maart en
van Roelie Blaak – Lenten, zij overleed op 13 juni.
Natuurlijk is er daarna voor iedereen gelegenheid om een kaars
aan te steken voor een geliefde die nog steeds zo wordt gemist.
Dominee Volgenant zal in deze dienst voorgaan.
Zondag 18 november mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren. In deze dienst zal dominee Dijk voorgaan.
Zondag 2 december is al weer de eerste advent en dan zal ook
het adventsproject starten. Het thema is “Lichtdragers van God”.
Het duurt nog even maar ik wil nu toch ook alvast doorgeven dat
het kinderkerstfeest dit jaar in de vorm van een gezinsviering zal
zijn, natuurlijk nog steeds met ruime aandacht voor de kinderen.
De viering zal gehouden worden op zaterdag 22 december en de
aanvang is 19.00 uur. Noteert u dit alvast in uw agenda?
In kerkblad nummer 13 heeft u een artikel kunnen lezen waarin
uitgebreid werd ingegaan op de financiële positie van de Protestantse Gemeente Ede, nu en in de toekomst. Dit alles is vastgelegd in de nota “Perspectief ‘28”. Vanuit het College van Kerkrentmeesters hebben we het aanbod gekregen om deze nota toe
te komen lichten. Als kerkenraad hebben we dit aanbod graag
geaccepteerd en inmiddels is afgesproken dat aansluitend aan
de dienst op zondag 2 december a.s. enkele leden van het CvK
hiervoor bij ons aanwezig zullen zijn. Graag nodigt de kerkenraad
u uit om hierbij aanwezig te zijn. De in deze nota beschreven ontwikkelingen zullen grote gevolgen hebben voor de PGE in zijn
geheel en daarmee ook voor onze wijk.
Op 21 november hoopt de heer G.E. Riezebos zijn verjaardag te
vieren. Wij wensen u een goede dag toe.
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien is het kerkblad deze keer
voor 4 weken. Ook het volgende zal voor 4 weken zijn, eventuele
kopij kunt u dan inleveren tot 6 december.
U allen goede weken gewenst en als er moeite, zorg of verdriet in
uw leven is, weet dan dat er Eén is die ons altijd hoort, met ons
mee loopt en ons op het moeilijkste deel van ons pad zelfs zal
dragen.
Voor mensen die vragen,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef
BESTE GEMEENTELEDEN,
Afgelopen januari kwam Kanker ons huis binnen. Daardoor sta je
ineens heel anders in het leven. Gelukkig gaat het herstel van Jan
voorspoedig. Hartverwarmend is het om te ervaren dat mensen
met je meeleven. Jullie kaarten, appjes, telefoontjes, bezoeken en
het gebed gaf ons Kracht en blijde hoop voor de toekomst!
Hartelijk dank daarvoor,
Jan en Willy Hardeman
SENIOREN
Op vrijdagmiddag 30 november willen we sinterklaas vieren met
de senioren. U bent van harte uitgenodigd om dat met ons te
doen. Wilt u wel even doorgeven of u komt? Dat kan bij Janny en/
of Elly. We zien u graag.
Maandag 17 december hopen we de kerstviering te houden.
Evenals voorgaande jaren sluiten we dit af met een gezamenlijke
maaltijd.
Groeten, Elly

HALLO JONGENS EN MEISJES
18 november – God eren bij het bruiloftsmaal
Een bruid heeft vaak een mooie, witte
jurk aan op haar trouwdag. Dit is een teken van het nieuwe begin, nieuwe toekomst met haar man. Iets wit wordt snel
vies; je ziet er alles op. Wit is in de Bijbel
de kleur van het feest, van het nieuwe
begin en van de zuiverheid.
Johannes vertelt dat wij uitgenodigd
worden door God voor een bruiloftsfeest. Het vieze en verkeerde (zonde)
is nu weg. Dus het is feest. De nieuwe
hemel en nieuwe aarde beginnen. Jezus
is de Bruidegom en de kerk de Bruid. En hij wil voor altijd samen
zijn met de mensen die van Hem houden. Met ons dus, met alle
mensen in de kerk. De mensen staan in witte kleren op het grote
bruiloftsfeest. Er wordt gezongen tot eer van God. Eén groot feest,
blij feest in de hemel.
25 november – Gods nieuwe schepping
Heb je wel eens gezien dat een oud gebouw helemaal werd vernieuwd. Een
deel van het gebouw blijft staan, maar er
worden muren weggehaald en een nieuw
stuk eraan gebouwd. Als het af is, herken
je het oude bijna niet meer. De materialen, de kleuren, de inrichting, alles helemaal nieuw. Het is veel mooier dan het
ooit geweest is. Johannes ziet een totaal
verbouwde wereld. Johannes beschrijft
die wereld. Het is prachtig. Er zal geen
verdriet en pijn meer zijn. Er staat een
grote muur omheen met allemaal prachtige poorten en straten
van goud. Je kunt er eindeloos spelen en genieten. Het is er altijd
veilig en mooi. Het is een droomstad. En het belangrijkste is: God
woont daar bij ons. Het nieuwe Jeruzalem.
2 december – God wijst de weg
Dankzij de routeplanner kunnen wij ook
in vreemde plaatsen onze weg vinden.
Je hoeft maar de bestemming in te toetsen en aan te geven of je per auto, per
fiets of lopend gaat. Daarna vertelt de
Tomtom je precies hoe je rijden moet en
hoeveel tijd je voor de reis moet uittrekken. Straat voor straat wordt jij naar jouw
bestemming gebracht. Maar er kunnen
plotseling hindernissen zijn: een ongeluk, een wegafsluiting. Dan duurt het alles langer en moet je zelfs een andere
route volgen. Zacharias en Elisabet willen graag kinderen, maar
ze zijn te oud. Dan komt Gods engel bij Zacharias. Die zegt: ‘Jij en
Elisabet krijgen een kindje. Een bijzondere jongen, die zal vertellen over de komst van de Here Jezus.’ Zacharias kan het niet geloven. Kan God nu nog een kindje geven aan hen, dat is toch onmogelijk? God laat aan Zacharias zien hoe de toekomst eruit gaat
zien maar hij kan het niet geloven. Daarom zal hij niet meer kunnen praten totdat het kindje geboren is.
9 december – Wat U doet is goed
Maria is in haar huis bezig als plotseling
een engel van God haar komt opzoeken.
De engel heeft een boodschap voor Maria. ‘Luister, je zult zwanger worden en
een zoon baren, en je moet hem Jezus
noemen. Hij zal een belangrijk man worden en de mensen zullen hem de Zoon
van God noemen. Hij is de beloofde Verlosser. Maria is blij, maar vraagt wel.
‘Hoe kan dat? Ik ben nog niet getrouwd.
Wie moet dan de vader worden?’ De engel Gabriel antwoordde: ‘Dat kan, omdat
de Heilige Geest van God bij je is. God zal de vader worden. En
daarom zal het heilige kind dat je krijgt, de Zoon van God genoemd worden.’ Maria bedankt God. Ze zegt: Here God, als U mij
dit kindje geeft, is het goed. U houdt zoveel van mij, Ik zal doen
wat U vraagt!
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Het bericht dat Maria van de engel krijgt was voor haar verrassend; zij wordt moeder van Gods Zoon. Maar hoe zit het met Jozef
en wat zullen de mensen ervan zeggen, als ze een kindje krijgt
terwijl ze niet met Jozef is getrouwd? Toch vertrouwt Maria erop,
dat het goed komt. God houdt van haar en dus is haar antwoord:
‘Laat er met mij gebeuren, wat U hebt gezegd.’ Ze heeft vertrouwen in Hem.
Groetjes, Mirjam Rap
ROOSTER OPPAS EN KINDERNEVENDIENST:
18-11
Erica en Hennie
25-11
Gonnie en Anne
02-12 Alice en Marike
09-12 Elly en Mark
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VANAF PROOSDAM BEATITUDINUM
Deze bijdrage schrijf ik vanuit Abdij Tongerlo. Als ik door mijn
raam naar buiten kijk zie ik links de toegangspoort en aan de
rechterkant het smalle torentje met daaronder de gastendeur.
Naast die deur is het kleine portierkamertje voor de gastenbroeder. Het is één van de oudste delen van de abdij, zo’n slordige
500 jaar oud. Vanaf het allereerste ontstaan van deze abdij is
er de eeuwen door steeds aan gebouwd. Keer op keer werden

er delen bij gebouwd, andere delen afgebroken of verbouwd. Al
met al ademt deze plaats geschiedenis maar vooral ook gebed.
Want al die eeuwen door wordt dagelijks op minstens vier momenten de stilte verbroken door de kerkklokken. Waar dan ook
in de grote abdij, iedereen beweegt zich naar de kerkzaal om te
zingen en te bidden. Het is het énige moment waarop de gasten dus ook geen gastvrij onthaal vinden. Ook de gastenbroeder
verlaat zijn post om te gaan bidden. Niets is belangrijker dan dat.
Alles kan wachten, het gebed heeft voorrang. Ik blijf dat iedere
keer dat ik hier ben weer indrukwekkend vinden. Als gebed zó
je leven doortrekt, wat moet dat een rust en kracht geven. Nu ik
het over nadenk; een overspannen broeder of zuster ben ik nog
nooit tegengekomen. En omdat het mij niet lukt om dit levensritme thuis ook vast te houden ben ik blij voor de gastvrijheid van
deze mensen van gebed.
Zojuist heb ik mijn koffer uitgepakt en mijn boeken neergelegd.
Ik verheug me op de komende twee dagen. Op mijn bureau vond
ik een blaadje met daarop de getijden (gebedstijden). Een warme uitnodiging aan alle gasten om mee te bidden. Natuurlijk zullen we dat doen. Mijn laptop gaat straks direct weer terug in mijn
tas. Hier een paar dagen even géén mail, telefoon of whatsapp.
Hier mag ik gelukkig weer even meedoen met deze eeuwenoude, beproefde manier van leven. Een leven in aanbidding.
Niet altijd benijd ik de broeders hier met deze roeping. Maar
soms ook wel. Vanavond zullen er wel weer een paar aanschuiven bij onze groep. We zullen vast wel weer in gesprek gaan
over protestantisme en de katholieke kerk. De meeste gasten
hier zijn protestanten uit Holland. Elk jaar wordt het drukker. Wij
protestanten vinden hier blijkbaar iets wat we zijn kwijt geraakt
en steeds meer missen. In de gesprekken met de broeders hier
wordt doorgaans veel gelachen. En het bier hier smaakt ook nog
eens voortreffelijk..!
Het is goed om je af en toe even terug te kunnen trekken op een
vluchtheuvel van gebed. Mijmerend hier op mijn kloosterkamer
realiseer ik dat het mijn wens en hoop is dat ook ónze gemeente
(nóg meer dan nu!) die functie mag vervullen. Voor onszelf en
voor vele anderen, op zoek naar God en rust.
ds. Theo Pieter de Jong
KINDERKERSTMUSICAL 2018
Zoals gebruikelijk gaan ook dit
jaar de kinderen op kerstavond 24
december 19.00 uur weer een
kerstmusical in de Beatrixkerk opvoeren. Dit is ieder jaar weer een
groots spektakel en dat zal ook dit
jaar niet anders worden. Hiervoor
hebben wij natuurlijk wel de medewerking van jullie meisjes en jongens nodig.
Dus ben je ca. 4 t/m 12 jaar meld je dan snel aan bij Peter Wijnen
per E-mail p.wijnen98@upcmail.nl of telefoon 06-12102482. Maar
natuurlijk mag je je ook met een ingevuld uitnodigingsbriefje bij de
club, kindernevendienst of iemand anders van het team opgeven.
Het oefenen doen we op de adventszondagen na de ochtenddienst
van ca. 11.15 tot 12.30 uur. Zondag 2 december komen we dus voor
het eerst bij elkaar om de musical een keer door te nemen en de
rollen te verdelen. Als je een kleine rol hebt hoef je uiteraard niet
elke zondag te komen oefenen.
Op maandag 24 december gaan we dan om ca. 16.30 uur verzamelen om voor de laatste keer met licht en microfoons oefenen,
waarna we samen patatjes gaan eten om daarna de musical aan
het grote publiek te laten zien. En voor jong en oud die niet meedoen, kom vooral op kerstavond om 19.00 uur naar de uitvoering
van de kinderen kijken. Gewoon doen.
Hartelijke groet, Het musical team
Meike Sportel, Lisanne en Corrine Laanstra,
Erwin van der Vlies en Peter Wijnen
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PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

nès Gilles uit Bennekom en haar echtgenoot, vertelden enkele leden
van de beroepingscommissie waarom zij, een en ander in relatie tot
het profiel aangaande de kandidaat dat wij als gemeente hadden
opgesteld, waarom nu specifiek de keuze op haar is gevallen.
Vervolgens stelde ds. Agnès Gilles zichzelf voor en beantwoordde
vervolgens eerst vragen vanuit de diverse werkgroepen en vervolgens van diverse gemeenteleden.

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl
Scriba:
Scriba: B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029
Pastoraat
De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst
ondersteund door: ds. Hans Breunese. Voor pastorale zorg kunt u
desgewenst contact opnemen met hem en natuurlijk via uw wijkouderling.
Wijkindeling:
Predikant: ds Hans Breunese, tel 06-18700102,
bereikbaar op dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur,
e-mail: hans.breunese@gmail.com
Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling: VACATURE. Aanspreekpunt tijdens de vacature:
mw. Nel de Vries, tel. 0318-631259, e-mail: nelwentzel@yahoo.com
Dalen en de wijk Klaphek
Ouderling: mw. Hennie Timmerman, tel. 0318-633552;
e-mail: htimmerman@che.nl
Kernhem en Lunteren
Ouderling: dhr. John van den Berg, tel. 0318-635045;
e-mail: john.vandenberg@xs4all.nl
Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen
Ouderling: VACATURE
Ede-overig en Bennekom
Ouderling: dhr. Herman Slijper, tel. 0318-692226;
e-mail: herman.slijper@gmail.com
Bij ernstige ziekte en overlijden:
Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
tel. 0318-591029 of 06-15686248, e-mail: scriba@openhof-ede.nl
GEMEENTEAVOND 5 NOVEMBER 2018
Maandavond 5 november jl. was er de kennismaking/verkiezing
van de nieuwe predikant. Voordat deze werd gepresenteerd,
opende ds. Jan Oortgiesen, onze consulent, de avond met gebed
en lezen van Romeinen 12: 9-21.
Na het zingen van “Maak ons uw liefde, God” gaf Dingeman als
voorzitter van de wijkkerkenraad stapsgewijs aan welke procedures de wijkkerkenraad, in samenspraak met de gemeente, doorlopen heeft. Waaronder een toelichting op het tot stand komen van
de beroepingscommissie als de profielschetsen van de predikant
en gemeente. Vervolgens gaf Roelof als voorzitter van de beroepingscommissie stapsgewijs aan welke procedures zij hadden
doorlopen om, in zeer korte tijd, tot een eenduidige keuze te komen. Met als slot het feit dat na een nieuwe solvabiliteitsverklaring
van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB), de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad (AK)
op 2 juli akkoord zijn gegaan met de hoogte van de aanstelling,
kon er op 3 juli gestart worden als beroepingscommissie.
Na het beantwoorden van twee vragen stelde Jan vast, omdat er
geen inhoudelijke vragen over de procedure volgden, dat wij met
elkaar konden besluiten dat geheel voldaan is aan de procedures
zoals die gevolgd dienen te worden vanuit de ordinantie. De AK
was een week daarvoor tot eenzelfde besluit gekomen.
Vervolgens kon worden gestart met het inhoudelijke deel van de gemeentelijke vergadering. Na binnenkomst van de kandidaat, ds. Ag-

Na deze vragen kwam het onderwerp verkiezing naar voren. Nadat ds. Agnès Gilles en haar echtgenoot de zaal hadden verlaten,
konden de doop- en belijdende leden 18+ op basis van reeds uitgereikte genummerde stembriefjes schriftelijk hun stem uitbrengen. Voor het tellen van de stemmen werden 2 gemeenteleden
gevraagd om toezicht te houden op de juistheid van tellen. Na afloop stelden we vast dat er 207 stemgerechtigde stemmen zijn uitgebracht, waarvan 201 stemmen op ‘ja’, 1 stem op ‘nee’, en 5 stemmen blanco. Bij het uitbrengen van de stemmen werden ds. Agnès
Gilles en haar echtgenoot weer in de zaal toegelaten en na het
uitspreken van de uitslag volgde een groot applaus. Vervolgens
ook een groot applaus voor de beroepingscommissie voor al het
werk dat zij in toch korte tijd hebben gedaan. De avond werd besloten met het zingen van het lied “Blijf bij ons, Jezus, onze Heer”.
De wijkkerkenraad van De Open Hof is bijzonder blij met de keuze die ook de gemeente heeft gemaakt met betrekking tot deze
predikant. Wij danken u als gemeente voor het vertrouwen in ons
als wijkkerkenraad maar ook in de beroepingscommissie. Zondag
11 november volgt ten aanzien van de procedure nog een officiële mededeling tijdens de dienst (dit moet kerkordelijk). U, als gemeenteleden, wordt dan tot 15 november 24.00 uur de gelegenheid gegeven bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure(s),
al dan niet door de wijkkerkenraad als wel door de beroepingscommissie. Bij geen bezwaar wordt de beroepingsbrief op vrijdag
16 november a.s. aan ds. Agnès Gilles overhandigd. Wij speken de
wens uit en bidden van harte dat ds. Agnès Gilles dit beroep zal
aannemen en dat daarmee de wijkgemeente De Open Hof binnen
afzienbare tijd haar nieuwe predikant zal kunnen verwelkomen!
Met vriendelijke groet namens de wijkkerkenraad,
Betty Pluimers, scriba
EERSTE ADVENT, ZONDAG 2 DECEMBER,
M.M.V. BLOKFLUITGROEP TIBIA
Zondag 2 december, de eerste adventszondag, vieren we het begin van een nieuw kerkelijk jaar. We beginnen dit nieuwe kerkelijke
jaar met de viering van de maaltijd van de Heer, het hartsgeheim
van Gods liefde. We lezen uit Lucas 21,25-31. We steken de eerste adventskaars aan en we zingen adventsliederen. Er wordt een
begin gemaakt met het adventsproject van de kindernevendienst.
De blokfluitgroep Tibia zal haar medewerking aan deze feestelijke dienst verlenen, naast Albert Brink als organist. Welkom bij dit
nieuwe begin op deze eerste Advent! Graag tot dan!
GIFTEN
Op pastoraal bezoek ontving ik in de afgelopen tijd uit dankbaarheid een gift van € 20 voor de wijkkas van de Open Hof. We
danken de gever hartelijk voor deze goede gave! De wijkkas is
er blij mee.
ds. H.J. (Jan) Oortgiesen, consulent
VERANTWOORDING GIFTEN
Ds. Hans Breunese mocht tijdens een bezoek aan een gemeentelid € 20,- ontvangen voor de wijkkas. Uit de nalatenschap van
Ben Overbeeke mocht de wijkkas € 500,- ontvangen. Dit bedrag
komt ten goede voor een mooi doel binnen het jeugdwerk van De
Open Hof. Afgelopen zondag 4 november ontvingen we nog een
gift voor de wijkkas van € 20, =
Namens de wijkkerkenraad alle gulle gevers heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Betty Pluimers, scriba
ADVENTSPROJECT: GELOOF MET ME MEE!
Geloof met me mee! Met deze uitnodigende oproep gaan we advent in. Advent is dromen en hopen, verwachten en geloven. Maar
wat verwachten en hopen we dan? Waar dromen we van? Waar
geloven we in? Vijf mensen uit de Bijbel vertellen ons in deze periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over
wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanste-
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kelijk. Ze roepen ons op om met hen mee te geloven. Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. We mogen geloof met
elkaar delen: uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend
en met belangstelling voor wat een ander gelooft. Hiermee gaan
we in de kindernevendienst aan de slag. Na de verhalen doen we
leuke activiteiten. De jongsten beelden het thema uit door iets te
knutselen voor in de kerstboom. De oudsten gaan aan de slag
met een reclamecampagne. Het wordt vast heel leuk en gezellig…. Kom je ook?!
Groetjes van de leiding van
de kindernevendienst
GESLAAGDE ACTIE
De ZWO commissie kijkt met voldoening terug op de actie Voedselbank. In totaal werden er 19 kratjes met etenswaar bijeen gebracht en de collecte van zondag 4 november bedroeg meer dan
€ 380. Iedereen die haar of zijn steentje heeft bijgedragen “van
harte bedankt”. Na onze evaluatie van afgelopen dinsdagavond
hebben we besloten om het volgend jaar opnieuw te doen. Het is
maar dat jullie het weten.
DE ZWO COMMISSIE.
De basiscatechese is gestart
Alle jongeren van de basisschool klassen 5, 6, 7 en 8 worden
uitgenodigd om aan deze activiteit mee te doen. De eerste avond
voor jongeren van de basisschool groepen 5 en 6 is op donderdag
15 november. Leiding: Marlies Hazeleger. Plaats: de club ruimte
van de Open Hof – tijd van 18.45 tot ongeveer 19.30 uur.
De jongeren van de basisschool groepen 7 en 8 komen op donderdag 15 november samen bij de leiding thuis: Op den Berg 84.
Leiding: Petra en Theo Harkema. Tijd van 19.00 tot 19.45 uur
Voor vragen of informatie: adtukker@tiscali.nl / 621059

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
Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395
Secretariaat Cora:
Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
e-mail: donkers@emmaus-ede.nl
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 18 november is er een gave-viering. Zoals inmiddels gebruikelijk delen we in zo’n viering wat ons raakt en wat ons bezig
houdt. De voorbereiders willen aan jou vragen een dierbaar voorwerp mee te nemen of een woord van houvast op te schrijven.
Het mag van alles zijn en je hebt de keuze dit wel of niet met
anderen te delen. Ook in deze viering gaat het wat anders dan
normaal. We drinken om half 11 eerst koffie. Ondertussen wordt
de kerkzaal omgebouwd tot een kringopstelling waarbij we een
leeg midden creëren. Het thema is dan ook LEEGTE. Als voorbereiders hebben we al pratend ontdekt dat we geneigd zijn de
leegte op te vullen. Dat gaat ook gebeuren in de viering en we
doen het samen. Tot slot hopen we dat we niet tegen veel lege
stoelen aan gaan kijken. Een lege kerk is niet ons doel. Dus wees
nieuwsgierig en kom gerust. Er is weer veel te beleven.
Op zondag 25 november lezen we iets anders dan op het leesrooster staat omdat dezelfde lezing ook al op de eerste zondag

van dit kerkelijk jaar aan de orde was. Vandaag de lezing die eigenlijk voor afgelopen zondag bedoeld was: Marcus 12: 38-13:2.
Het is een verhaal over geld en geven, over rijk zijn en veel geven
en arm zijn en alles geven. Nellie Schol begeleidt ons op de piano.
Op zondag 2 december, de eerste adventszondag, gaat Martien
Taks. De piano wordt bespeeld door Tanja. We maken in deze
dienst een begin met ons adventsproject voor de kinderen van
de kindernevendienst: bureau Knetter. Het belooft een erg leuk
project te worden met vlogs en – hopelijk – een minimusical op
kerstmorgen!
Op 9 december, de tweede adventszondag, is het de bedoeling
dat Nikola, zoon van Jorian Keij en Paula Vos en broertje van
Manu gedoopt zal worden. We lezen Lucas 3: 1-6, over de doop
door Johannes.
JONGERENREIS
We zijn voorzichtig begonnen met onze jongerenreis. Nou ja, wat
heet, voorzichtig.. We hebben een bestemming gevonden: een
project van Kerk in Actie in Zambia (voor meer info: https://www.
kerkinactie.nl/projecten/maatjes-voor-aidswezen). Daar gaan we,
als alles gaat zoals we graag zouden willen, van 13 – 27 juli naar
toe, dat is de laatste week van het schooljaar en de eerste week
van de vakantie. De laatste week is toch alleen maar rapporten
ophalen en boeken inleveren, dus dan kunnen we prima weg.
Er is nog plek voor een paar jongeren, ook als je geen Emmaüsganger bent maar officieel bij een andere wijkgemeente hoort!
Voor meer info: app of bel Jan-Peter: 0613848477
ALLERZIELEN
Op vrijdag 2 november was de kerk open voor iedereen die een lichtje wilde ontsteken. Het werd
een indrukwekkende middag met veel mensen,
van binnen en buiten de Emmaüsgemeenschap,
die hier gebruik van hebben gemaakt. Veel gesprekken, veel stilte, veel lichtjes. En iedereen kon
een soort van boodschap of wens schrijven op
een kaartje en in de gedachtenistakken hangen.
Dezelfde takken stonden als liturgische bloemschikking op 4 november in de viering, samen met witte bloemen en verbonden met
de aarde. En dit gedicht werd voorgelezen:
Als ik denk dan denk ik je naam
In de stilte, hoor ik jouw naam
Als ik slaap dan droom ik je naam
In hoe ik leef, beleef ik jouw naam
In mijn verdriet, betraan ik jouw naam
Uit machteloosheid, schreeuw ik je naam
Soms heel alleen, verwerk ik jouw naam
Met al mijn liefde koester ik jouw naam
Hier dichtbij me, voel ik je naam
Bij de Bron daar leg ik jouw naam
In de verbinding deel ik je naam
Opdat je zult weten, dat ik je niet zal vergeten
Zacht noem ik je naam en steek het licht voor je aan
Vrij naar: Leonita Gersen
Jan-Peter Prenger
KERSTATTENTIES
Ieder jaar in de periode voor kerst is het een gewoonte om namens
Emmaüs kerstattenties te geven aan mensen die extra aandacht in
de vorm van een attentie kunnen gebruiken. Wilt u mee helpen bedenken waar de kerstattenties namens de kerk naar toe mogen?
Dit kunt u doen door de antwoordstrookjes die vanaf zondag 18
november in de hal van de kerk bij de uitgang liggen in te vullen en
deze te deponeren in de daarvoor bestemde bus. Aanmelden kan
ook via de mail naar riapasman@gmail.com of via telefoon 0318641165. Inleveren kan t/m zondag 2 december 2018. Om de hele
gemeente bij deze activiteit te betrekken zal de bezorging van
de kerstattenties dit jaar op een andere manier gaan dan vorige
jaren. De kerstattenties zullen op zondag 9 december in de kerk
staan (met naam en adres waar de attentie naar toe gebracht mag
worden) en na de dienst kan iedere kerkganger één of meerdere
attenties bezorgen bij de betreffende personen.
Namens de commissie,
Hilda Rohn en Marleen v.d. Ploeg
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UITNODIGING KERSTVIERING SENIOREN 2018
Maandag 17 december in het kerkelijk Centrum Emmaüs, tijd:
10.30 uur tot 13.30 uur. Zoals elk jaar wordt er door de samenwerkende kerken in de Rietkampen een kerstbijeenkomst georganiseerd voor de senioren. Evenals de afgelopen jaren is er een kerstviering met daarna een kerstbrunch en gezellig samenzijn. Voor de
bewoners van de Gelderhorst zal er een doventolk aanwezig zijn.
Programma
10.30 uur
11.00 – 12.00 uur

12.15 – 13.30 uur

Ontvangst met koffie /thee
Kerstviering met als onderwerp:
Kerst door de eeuwen heen –
Jan-Peter Prenger
Muzikale begeleiding door Piet Poot
Kerstbrunch en gezellig samenzijn.

U kunt zich aanmelden voor deze viering t/m zondag 10 december 2018 bij Janke Koopman, tel. 668496 of per mail
jankekoopman@upcmail.nl en Sia Raatgever tel.637180
of per mail c.raatgever@chello.nl
Bewoners van de Gelderhorst kunnen zich aanmelden bij Marja
Bouma. Zij werkt op het kantoor op de 4e verdieping. Er staat ook
een doos waar U het strookje in kunt doen. Of stuur een mail:
almabouma@hetnet.nl
Op zondag 2 december en 9 december staat in de ontmoetingshal van Emmaüs een doos waar U onderstaande aanmeldingsstrook in kunt doen. Mocht U vervoer nodig hebben dan regelen
we dit voor U.

ALGEMEEN

en het Christelijk Streekkoor en muziek van Excelsior, ook samenzang zijn voor U van mooie kerstliederen. Het Christelijk Streekkoor
Otterlo staat onder leiding van zijn dirigent dhr. A. van der Roest. De
muziekvereniging Excelsior uit Harskamp staat onder leiding van de
dirigent dhr. R. Ritzen. Het kinderkoor Rehoboth – Kootwijkerbroek
staat onder leiding van mevr. A. Melissen -van Middendorp. Verder
zal er worden meegewerkt door dhr. J. Wentink op de piano. De
zaal wordt wederom weer beschikbaar gesteld door Partycentrum
“De Molen”. Tijdens deze avond zal er ook worden gecollecteerd, de
collecte zal deze keer worden geschonken aan verpleeghuis Metje
in Harskamp. Na afloop is er weer gelegenheid om over deze avond
van gedachten te wisselen. Mogen wij U op deze avond begroeten?

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.

UNIEK CONCERT VAN HET EDES ORKEST
EN DE COV EXCELSIOR
16 november a.s. geven de COV Excelsior en Het Edes Orkest in
een unieke samenwerking een concert met de Deutsche Messe
van Franz Schubert en Psalm 42 van Felix Mendelssohn Bartoldy met enkele andere schitterende werken. Aan het concert
werken mee Margreet Rietveld – sopraan en Elly Meijer-Klein –
piano. Margreet Rietveld werkt al enkele maanden tot wederzijds
genoegen samen met de COV Excelsior met koorscholing en
zangles.Haar professionele praktijk als veelgevraagd soliste en
haar kennis van de menselijke stem komen ten goede aan de
kwaliteit van het koor. Elly Meijer werkt vaak samen met haar
echtgenoot en repetitor van het koor Dick Meijer aan de concerten van de COV Excelsior. Hun beider kwaliteiten op piano, orgel
en klavecimbel komen zo ten goede aan de vele concerten en
begeleidingen van de koren. Naast veel gevraagd organiste is
Elly samen met haar man dirigent van het Alexanderconsort in
Bennekom. De COV Excelsior staat onder leiding van Gerben
Budding en legt zich toe op het zingen en uitvoeren van grote oratoria, missen, cantates en enkele andere religieuze composities.
De uitvoering van dergelijke werken, verbreedt het culturele aanbod in de Gemeente Ede en omgeving. De COV Excelsior werkt
minstens eenmaal per jaar samen met professionele orkesten en
solisten. 16 november is dat met amateurmusici met een hoog
niveau van Het Edes Orkest. Het Edes orkest is een symfonisch
blaasorkest en staat onder leiding van Madeleine Boertje. De bezetting bestaat uit hout- en koperblaasinstrumenten, aangevuld
met slagwerk. Het is een gemêleerd gezelschap van enthousiaste
amateurmusici. Het orkest speelt arrangementen van klassieke
werken, maar ook moderne werken en lichte muziek behoren tot
het repertoire. Naast themaconcerten begeleidt Het Edes Orkest
de Volkskerstzang in Bennekom. 16 november werken zij samen
met COV Excelsior met een klassiek repertoire.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk
leven in Ede c.a. Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr.
Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag
11.00 – 12.00 en 22.00 - 23.00 uur.

U bent van harte welkom om 20:00 uur in de Oude Kerk aan de
Grotestraat 58 te Ede, deur open om 19:30 uur. Kaartverkoop a
€ 12,50 bij de VVV, bij de leden van Het Edes Orkest en COV Excelsior en, indien voorradig, aan de deur van de Kerk.

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à
€ 0,50 = € 10 (rose), à € 0,75 = € 15 (wit) en à € 1,25 = € 25
(oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur
en aantal vellen. Collectebonnen kunnen ook besteld worden
via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede
(www.skgcollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

KERST SAMENZANGAVOND IN HARSKAMP
Al vele jaren organiseert het Christelijk Streekkoor Otterlo samen
met de Harmonievereniging Excelsior uit Harskamp een Kerst samenzangavond, onder het motto Kerst voor Iedereen. Deze avond
zal worden gehouden op donderdag 13 december a.s. om 19.30
uur in Partycentrum “De Molen” in Harskamp, de zaal gaat open om
19.00 uur. Op deze avond zal er naast koorzang van het kinderkoor

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

Financiën en adressen
Redactie
Wijnand Rietman
Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com
Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad
bij het
Kerkelijk Bureau
W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl
Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,
betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Diaconie
Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33
t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Ede

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’
19 november 2018
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de
Week: ‘Wij geloven één voor één.’ (NLB344). Column: Arnold Versteeg. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.

10 december 2018
Vraaggesprek met Ds. Theo Pieter de Jong en Jan-Willem van
Ree over Evensongs. Lied van de week: ‘Sterk, Heer, de handen
tot Uw dienst’(NLB378). Column: Joop Korteland. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

26 november 2018
Gesprek met Dr. Bert Roor over zijn diaconale proefschrift “Heilzame presentie”. Lied van de Week: ‘Jouw leven staat aan het begin.’ (NLB354). Boekbespreking van het boek ‘Dordt in context’
door Arie Romein. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.

17 december 2018
Gesprek met Tamme de Leur over Ontwikkelingen in de mensenhandel. Lied van de Week: ‘De tafel van samen.’ (NLB385). Column: Daan van Doorne. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.

December 2018
De liederen van de week wordt steeds gezongen door het Vocaal
Theologen Ensemble o.l.v. Dr. Hanna Rijken.
3 december 2018
Interview met Bea Sonneveld over Het pastoraal - diaconaal centrum De Herberg te Oosterbeek’. Lied van de Week: ‘Kom, Schepper, Geest’ (NLB360). Column: Jan Pieter van der Schans. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

24 december 2018
Gesprek met immigranten uit Syrië, Irak en Ethiopië over Kerstbeleving in hun thuisland . Lied van de Week: ‘Vrede gaat van hand
tot hand’. (NLB397). Column: Bert Fredrikze. Actuele berichten.
Kerstmuziek en - zang.
31 december 2018, oudejaar
Evaluatiegesprek - na info van drie Edese dominees - over Oudejaar in kerkelijke tradities. Lied van de Week: ‘Ga met God en Hij zal
met je zijn.’ (NLB316). Actuele berichten. Muzikale tussenmuziek.

advertenties

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

www.drukkerij-amv.nl

