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KOM, GA MET ONS…
Over het belang van muziek in de missionaire gemeente
Een ‘missionaire’ gemeente valt niet zo éénduidig te definiëren. 
Toch valt er wel wat over te zeggen, zeker als je kijkt naar zo-
genaamde ‘groei-gemeenten’. Diverse aspecten blijken een rol te 
spelen bij gemeenten die tegen alle landelijke trends in groeien. 
Wat dan opvalt is bijvoorbeeld de betrokkenheid van leden van 
zo’n gemeente op elkaar. Maar ook dat er in praktijk en beleid 
vaak nadrukkelijk oog is voor de omgeving en gasten die de 
dienst bezoeken. Een ander aspect is het vermogen van ‘wille-
keurige’ gemeenteleden om in begrijpelijke taal uit te leggen aan 
geïnteresseerden en aan de volgende generatie wat het is wat 
men beweegt en gelooft. Ook wordt de rol van het gebed door al-
lerlei onderzoekers regelmatig aangewezen als opvallend of mis-
schien zelfs bepalend in gemeenten die ‘revitaliseerden’1. Maar in 
dit artikel wil ik vooral kijken naar een aspect wat misschien dan 
wel niet voorwaardelijk is om een vitale, missionaire gemeente 
te zijn maar wat wel opvallend vaak een rol speelt in groeiende 
gemeenten, namelijk de muziek. 

God is God van alle creaturen en culturen 
Als het gaat over muziek in de kerk blijkt ieder gemeentelid daar 
wel een mening over te hebben. Het maakt nogal verschil of je in 
een klassiek kerkgebouw op niet-ritmische wijze een Geneefse 
psalm zingt of in een industriële setting met veel licht- en geluid-
seffecten de nieuwst Hillsong-liederen. En de gemiddelde cantorij 
brengt weer heel iets anders ten gehore dan wat in een Taizé-vie-
ring gezongen wordt. Kortom, ‘kerkmuziek’ is nogal breed. Dat op 
zichzelf is trouwens veelzeggend. Het Bijbelse uitgangspunt dat 
de God van hemel en aarde de God is van álle creaturen en cultu-
ren geeft een enorme principiële ruimte in de kerk2. Toch probeer 
ik in dit artikel over de missionaire waarde van muziek in de kerk 
om niet al te veel uit te weiden over de diversiteit aan muziekstij-
len (en of daar grenzen aan zijn). Want of het nu gaat om klassiek 
Anglicaanse Evensongs, of over de worship-cultuur bij onze ‘bu-
ren van 0318’3 of de meer massale en plechtstatig niet-ritmisch 
gezongen psalmen in klassiek gereformeerde gemeenten – ál 
deze stijlen kunnen tot Gods eer zijn. Waar ik in dit artikel echter 
een pleidooi voor wil voeren is voor de kwaliteit van kerkmuziek. 
En voor een groter bewustzijn van de rol die onze muziek speelt 
in het feit of gasten wel of niet besluiten terug te keren naar een 
dienst van onze gemeente4. 
Combinatie van muziekstijlen
In de Nieuwe Kerk in Utrecht bleek bij veel nieuwe gemeentele-
den de combinatie van ‘oude kerkmuziek’ (met orgelbegeleiding) 
en ‘nieuwe kerkmuziek’ (met ‘band-begeleiding’) genoemd te wor-
den als muzikaal aantrekkelijk aspect van deze gemeente. De 
vele nieuwe gelovigen die toetreden tot deze gemeente zijn vaak 

jong en hoog opgeleid. Soms zijn zij ‘her-intreder’ maar opvallend 
vaak hebben zij geen kerkelijke achtergrond. De combinatie van 
orgelmuziek (wat geassocieerd wordt met ‘kerk’) en bandmuziek 
(wat dichter bij de muziek ligt die door hen in het dagelijks leven 
geluisterd wordt) spreekt hen blijkbaar aan. N.B. ongeacht hun 
wel- of niet kerkelijke-achtergrond…! 
In zijn boek ‘Lente in de kerk’ schrijft ds. René van Loon over diver-
se kerkelijke gemeenten in Nederland waar sprake is van ‘lente’. 
Zij zijn vitaal, bloeien op, groeien en zijn duidelijk niet langer ten 
prooi aan een fatalistisch kerkelijk doemdenken als self-fullfilling 
prophecy. Het is boeiend en leerzaam om over deze gemeen-
ten te lezen. In het laatste hoofdstuk van zijn boek bespreekt van 
Loon bij punt 3 het belang van muziek in al deze gemeenten.5 
Van Loon signaleert het gegeven dat het overgrote merendeel 
van de ‘lente-gemeenten’ grote aandacht schenken en zorgvuldig 
omgaan met de muziek in hun diensten. 
Aanbidding voor zoekers?
Toch, hoe groot de rol van de muziek ook is en daarmee van 
belang voor een gemeente die missionair bewuste keuzes wil 
maken is het theologisch nog maar de vraag wat een niet-gelovi-
ge zoeker eigenlijk kán met die muziek in zo’n kerkdienst. Als de 
gemeente van Christus samenkomt om gevoed te worden door 
Woord & Sacrament en de DrieEne God te aanbidden zijn dat 
misschien niet direct de elementen waar een ‘zoeker’ zich thuis bij 
voelt. De preek blijkt voor veel van deze mensen nog het meest 
‘veilige’ en toegankelijke onderdeel van een dienst te zijn6. Want 
hoe zou je direct als zoeker of ongelovige de grote taal van een 
psalm of opwekkingslied kunnen meezingen? De muziek is dus 
wel bepalend voor de sfeer en kleurt het gevoel waarmee een be-
zoeker weer naar huis gaat (was het van niveau, was het overtui-
gend, etc.) maar het is anderzijds niet altijd direct het deel van de 
dienst waarin de bezoeker zelf zal participeren. De preek echter 
is van een andere orde. Als déze vorm van communicatie ‘slaagt’ 
zal dit meer beleefd worden als een onderdeel waarin iets van 
interactie optreedt. 
Uit onderzoek van dr. H. Rijken blijkt dat gemiddeld de bezoe-
kers van de hoog-kerkelijke en klassieke Anglicaanse Evensongs 
voor één derde geen kerkelijke achtergrond hebben7. In die zin 
zijn ‘missionair gezien’ Evensongs hoewel met minder bezoekers 
soms toch ‘effectiever’ dan sommige worshipbijeenkomsten waar 
massaal mensen op afkomen, maar vaak met kerkelijke achter-
grond. Hoe dan ook, ook bij Evensongs is het boeiend dat mensen 
die zichzelf totaal niet als gelovig of zelfs ‘God-zoekend’ zouden 
omschrijven onbekommerd worden uitgenodigd om te participe-
ren in het aanbidden van God. 
Concluderend; muziek in diensten is van niet te onderschatten 
belang, zelfs als de bezoeker niet meedoet aan het zingen/aan-

1 Een reden waarom ik ervan overtuigd ben dat het goed is dat we ons als gemeente dit jaar nadrukkelijk bezinnen op het gebed.
2 Theologisch (en missionair) gezien is de menswording (incarnatie) en het afdalen van Christus (de kenosis) voor mij dan ook een 
 regelrechte uitnodiging om Gods veelkleurigheid in onze diverse culturen te vieren, ook als het gaat over muziek. 
3 Mozaïek-gemeente, te Veenendaal – n.b. gesticht door een zangleider…! Zie: https://www.mozaiek0318.nl/ 
4 In een paar regels zijn dus nu al een paar aspecten genoemd van kerkmuziek, namelijk dat je er sociologisch naar kunt kijken 
 (en wellicht vandaar uit missionair), maar dat theologisch gezien er ook het één en ander over te zeggen valt. In dit artikel beweeg ik   
 een beetje heen-en-weer tussen beiden. 
5 Dat hierbij een explosieve spanning bestaat tussen klassieke ‘orgel-kerkmuziek’ en meer populaire ‘gospelmuziek’ van bands als 
 Trinity en Sela wordt ook uitvoerig door van Loon beschreven. Van Loon doet voor ons als Protestantse Gemeente in Ede ook nuttige   
 suggesties om hier bijvoorbeeld als samenwerkende (wijk-)gemeenten keuzes in te maken. 
6 Zo bleek ook bij een klein onderzoekje wat we onlangs in de Beatrixkerk hielden in het uitnodigen van niet-kerkelijke gasten. 
7 Hanna Rijken, Angel Voices. De Choral Evensong in Nederland. Amsterdam, Uitgeverij Vesuvius, 2019
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Bijbelrooster
Mei
zo 17 Exodus 20:1-17 Gezag
ma 18 Exodus 20:18-26 Ontzag
di 19 Exodus 21:1-11 Vrije slaven
wo 20 Exodus 21:12-27 Geregelde ruzie
do 21 Hemelvaartsdag 
  Matteüs 28:16-20 Hemel en aarde
vr 22 Psalm 47 Hooggestemd
za 23 Exodus 21:28-22:3 Vergelding

zo 24 Exodus 22:4-16 Wat … als …
ma 25 Exodus 22:17-30 Vreemdelingenwet
di 26 Exodus 23:1-17 Geen vriendjespolitiek
wo 27 Exodus 23:18-33 Onder begeleiding
do 28 Exodus 24:1-18 Ook een grote daad van  
   God: zijn Verbond
vr 29 Ruth 1:1-22 Gelukzoekers
za 30 Ruth 2:1-23 Vreemdelingenzorg

zo 31 Pinksteren
  Ruth 3:1-18 Nachtelijk gesprek

Juni
ma 1 Tweede Pinksterdag
  Ruth 4:1-22 Onderhandelingsresultaat
di 2 Psalm 104:1-18 Gods dag van de arbeid
wo 3 Psalm 104:19-35 Diervriendelijk
do 4 Matteüs 8:2-13 Groot geloof
vr 5 Matteüs 8:14-22 Genezingsdienst
za 6 Matteüs 8:23-34 Klein geloof

zo 7 Trinitatis
  Psalm 150 Live muziek
ma 8 Romeinen 5:1-11 Als vijanden al verzoend
di 9 Romeinen 5:12-21 Adam I en Adam II
wo 10 Matteüs 9:1-8 Wie kan vergeven?
do 11 Matteüs 9:9-17 Wie kan genezen?
vr 12 Matteüs 9:18-26 Opleving
za 13 Matteüs 9:27-34 Geestkracht of 
   toverkracht?

bidden/musiceren en zichzelf meer als ‘toeschouwer’ beschouwt. 
Risico: voor wie was de muziek ook alweer?
Als we ons van de missionaire waarde van muziek bewust zijn 
ontstaat er direct een gevaar. Want de gemeente die vervolgens 
muziek gaat maken óm zoekers te trekken en ‘binnen te halen’ (!) 
verliest onherroepelijk de gezonde focus. De muziek krijgt dan 
namelijk een andere richting/doel en zal inhoudelijk aan kracht 
verliezen. Maar ook zonder dit ‘missionair inzetten’ van muziek be-
staat het gevaar van een verkeerde focus in ons muziek maken en 
zingen. Een gemeente die namelijk überhaupt niet nadenkt over 
de rol van haar muziek loopt andersom precies hetzelfde risico8. 
Namelijk: maken we dan misschien de mooie muziek voor onszélf? 
En zingen we ‘lekker’ om onszélf religieus te kietelen?9 Is de fo-
cus gericht op de Heer van de kerk, op God? Of entertainen we 
onszelf? Pleasen en ‘bedienen’ we gasten? Of geven we gehoor 
aan onze roeping: ‘Jubilate!’? Ik besef dat ik nu wellicht wat streng 
klink. Toch poets ik deze spanning niet weg. Het lijkt mij van groot 
belang dat we ons bewust zijn van wat de eerste focus van de 
muziek in onze diensten is, nog los van welke stijl dan ook. 

Dat geeft een enorme verantwoordelijkheid.  En toch tegelijker-
tijd een ontspanning.
If you pay peanuts you get monkey’s…10

De verantwoordelijkheid zit ‘m er dan in dat we geroepen zijn 
onze uiterste best te doen. Want het gaat om de Allerhoogste God 
en Zijn eer. En de ontspanning zit ‘m er dan in dat we er zelf 
vreugde in vinden en niet bang hoeven te zijn dat alleen con-
cert-gebouw-kwaliteit goed genoeg is. Want het gaat om God die 
als een vader blij is met de tekening van zijn kind die daar z’n best 
voor deed – maar wat vanuit het oogpunt van de kunst niet veel 
voorstelt. 
Met andere woorden: juist als de focus van ons muziek maken 
en zingen in de eerste plaats op God gericht is zal dat ruimte 
geven én zullen we streven naar goede kwaliteit11. Een theologie-
docent sprak eens nadat wij als studenten gezongen hadden (en 
daar duidelijk met de pet naar gegooid hadden) de memorabele 
woorden: “we are called to wórship God, not to tórture Him…! So 
please, let’s start again, and with a litle more effort…!”12 
Als de eerste focus van muziek in de kerk op God gericht is kan 

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
8  5 juni 14, 21 en 28 juni
9  26 juni  5, 12 en 19 juli

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.

8 Zo concludeerden we op zondag 9 februari, toen we nadachten over Amos 5: 23Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van  
 jullie harpen wil ik niet horen. 24Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.
9 Zogenaamde ‘roept u maar-diensten’. 
10 Als je pinda’s geeft – krijg je apen. Met andere woorden; als je vergoeding meer op een fooi lijkt, mag je ook niet veel kwaliteit 
 verwachten. 
11 Het woord ‘lofoffer’ is in deze veelzeggend. Ik herinner me een oude Gospel-cd met de mooie titel ‘my utmost for the Highest’. 
 Voor God is alleen het beste goed genoeg. Dat is die éne kant.
12 ‘We zijn geroepen om God te aanbidden, niet om Hem te pijnigen. Dus laten we opnieuw beginnen, en nu iets beter ons best doen’. 
13 Toen David de ambten instelde voor de te bouwen tempel bepaalde hij dat in die hele organisatie van priesters en levieten er een grote
 plaats voor muzikanten moest zijn. Zij kregen een duidelijk omschreven taak en een goed geleide organisatie. In totaal waren er 4.000
 musici en ruim 3700 zangers (1 Kron.23: 5). Zij waren ingedeeld in 24 koren, 16 koren van 155 leden, en 8 koren van 154 leden. 
 Daarnaast waren er 288 zangmeesters, ook ingedeeld in 24 koren van 12 leden. Deze zangmeesters moesten de anderen leiden en   
 onderwijzen. Het geheel werd geleid door 3 opperzangmeesters: Asaf, Heman en Jeduthun. De laatste wordt ook wel Ethan genoemd, 
 maar is hoogst waarschijnlijk een andere dan de dichter van psalm 89. Heman was een kleinzoon van Samuël, we kennen hem uit 
 psalm 88. Ook Asaf heeft verschillende psalmen gedicht, o.a. de bekende psalm 73. De muziekinstrumenten waarop in de tempel 
 gespeeld werd, waren o.a. pauken, cimbalen, schellen, fluiten, luiten, harpen, trompetten en bazuinen. Al die muziekinstrumenten 
 zouden samen een soort symfonieorkest in de tempel hebben kunnen vormen. Toch is dat zeer onwaarschijnlijk – en dienden ze vooral
  om het (vrij monotone) gezang te ondersteunen en versieren. In 2 Kron. 25 : 29 lezen we dat Hizkia de vervallen tempeldienst herstelt: 
 ‘En hij stelde de Levieten in het huis van de Heer, met cimbalen, met luiten en harpen, naar het gebod van David, en van Gad, de ziener
 des konings, en van Nathan de profeet; want dit gebod was van de hand des Heeren, door de hand Zijner profeten’. Bij de ingebruikname
 van de tempel door koning Salomo lezen we over een enorm priesterkoor, met 120 trompetten (2 Kron.5:12). Heel hoofdstuk 25 van
 1 Kronieken gaat over de indeling van de priesterkoren, ‘288 volleerde zanges’ (vs. 7,8) ‘Toen – bij de ingebruikname van de tempel- dat
 koor haar stem verhief, werd de tempel vervuld met de heerlijkheid des Heren’ (2 Kron. 5:13). 
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daar als het ware dan een tweede focus uit afgeleid worden, na-
melijk dat die diezelfde muziek een grote rol speelt bij geïnteres-
seerde bezoekers. En wanneer een gemeente er naar verlangt 
dat haar eigen jeugd de diensten in de toekomst zal gaan dragen, 
zal zij zich moeten realiseren dat dit uiteraard ook om beleidsma-
tige keuzes op het gebied van haar muziek vraagt. 
De eerste keuze betreft dan de keuze voor een muzikaal ‘profiel’. 
Een gemeente die veelkleurig wil zijn (of pretendeert te zijn) zal 
dat ook in haar muziek tot uitdrukking brengen. Dat is een hele 
opgave, maar onder andere het voorbeeld van de Nieuwe Kerk in 
Utrecht laat zien dat dat kan. 
De tweede keuze is nog spannender. Hier komt namelijk geld bij 
kijken. In de tempel mocht de muziek nogal wat kosten13. Vermoe-
delijk zo’n één derde van het budget. Het baart mij zorgen als een 
gemeente structureel meer waarde hecht aan gebouwen dan aan 
de muziek en zang die in die gebouwen klinkt. Als een gemeente 
haar musici slechts een fooi als vergoeding geeft mag zij niet ver-
wachten dat zij hun muziek goed voorbereiden. In de Beatrixkerk 
proberen we uiting te geven aan de waarde die wij hechten aan 
kwalitatief goede muziek in de kerk, door de musici een jaarlijk-
se Muziek-Dag met professionele workshopleiders aan te bieden. 
Daardoor worden musici en zangers bedankt, en tegelijk streven 
we er naar dat deze Muziekdagen bijdragen aan kwaliteitsbevor-
dering. Dit zou natuurlijk ook samen met andere wijken kunnen. 
Hoe dan ook blijft het zoeken naar hoe we kunnen werken aan 
een zo hoog mogelijke kwaliteit van muziek en zang in diverse 
stijlen (klassiek, pop, etc.). Als middelen schaars zijn is het be-
grijpelijk dat bezuinigingen nodig zijn. Toch lijkt het niet verstandig 
voor welke gemeente dan ook die toekomstplannen heeft om te 
bezuinigen op muziek en zang. Allereerst dus vanwege de eer 
van God, maar ten tweede ook vanwege de missionaire waarde 
van muziek. 
Concluderend.
Is muziek dan de sleutel? Gaat dat het wondermiddel zijn waar-
mee de kerk ‘te redden’ valt? En zal dat de toekomst van onze (?) 
Protestantse Gemeente in Ede bepalen? Nee. Dat is te simpel 
gedacht. Maar ín al het nadenken over hoe wij in de toekomst 
niet alleen een financieel maar ook geestelijk gezonde gemeente 
kunnen zijn, verdient onze muziek en zang veel aandacht. Als wij 
missionair en vanuit onze kern gemeente van Christus willen zijn 
mogen wij zorgeloos zingen en muziek maken en daarbij streven 
naar de hoogste kwaliteit. Wij bestaan immers niet voor onszelf, 
maar tot eer van God én daarom met oog voor Zijn wereld waarin 
wij dienend aanwezig zijn. 

ds. Theo Pieter de Jong
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ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 24-05-2020, Israël; 
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen.
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar 
op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge 
haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als 
‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve 
stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in con-
tact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekop-

peld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar 
in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, 
tradities en identiteit.
Joden en christenen in Israël komen elkaar in het dagelijkse 
leven bijna niet tegen. Dit begint al bij de kinderen. Door het 
gescheiden onderwijs in Israël, leren kinderen elkaar en elkaars 
cultuur en gebruiken niet kennen. De meeste Arabische burgers 
van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische chris-
tenen onder hen. Arabische kerken hebben van oudsher veel 
scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn 
moslim en een kleiner deel is christen.
In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Edu-
cation and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit 
de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël 
elkaar kennen en met elkaar omgaan. In alle activiteiten van het 
Rossing Center staat onderlinge ontmoeting centraal. Hiermee 
wil het centrum vooroordelen en negatieve stereotype bestrijden, 
en bijdragen aan begrip en waardering van de geschiedenis, 
tradities en identiteit van de verschillende groepen. Ook wordt 
op deze manier bewustwording gecreëerd van het belang van 
joods-christelijke relaties voor vrede in het Heilige Land.
Dit doet het Rossing Center door op scholen ontmoetingen tus-
sen Joodse en Arabische leerlingen te organiseren. Zo wordt 
geprobeerd vooroordelen ten opzichte van elkaar te verminderen 
en kinderen enthousiast te maken open te staan voor anderen. 
Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen 
en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet 
alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëli-
sche samenleving.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op reke-
ning NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. het projectnummer ‘Z 009506’. Hartelijk dank!

Corona crisis
De nieuwe situatie houdt in: Tot 1 juni zijn de kerken gesloten. 
Tot 1 juni mogen er niet meer dan 3 personen op 1,5 meter 
afstand bij elkaar komen. 
Vanaf 1 juni: Culturele instellingen en horeca open met reserve-
ring en max. 30 personen.
Vanaf 1 juli: De limiet voor het aantal personen gaat van 30 naar 
honderd. Ook georganiseerde samenkomsten zijn tot 100 perso-
nen mogelijk. Echter wel op een afstand van 1,5 meter.
Als er een oplossing is, dan wordt dit op de website van iedere 
wijkgemeente vermeld. Als er geen mogelijkheden zijn om bin-
nen de regels samen te komen, dan dient de kerk gesloten te 
blijven.

De Protestantse Gemeente Ede toekomstbestendig (vervolg)
In de vorige nummers van het Kerkblad is één en ander gepu-
bliceerd over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede 
(PGE). Naar aanleiding daarvan zijn bij gemeenteleden vragen 
opgekomen. In dit artikel staat meer informatie over de vervolg-
stappen en de betrokkenheid van de gemeente bij de besluitvor-
ming. 
Begin 2020 leverde de commissie Toekomst haar rapport met de 
titel Toekomstbestendig in bij de Algemene Kerkenraad(AK). Na 
een eerste bespreking van het rapport kwam de AK tot 5 voor-
genomen besluiten die gepubliceerd werden in het “Kerkblad”. 
De AK wilde de leden van de PGE vanaf het begin meenemen 
in het besluitvormingsproces en daarom werden de leden uit-
genodigd hun mening te geven over de gepubliceerde voorge-
nomen besluiten. Volgens de kerkorde is het zo dat een ker-
kenraad geen besluiten mag nemen over verwerven, verkopen, 
afbreken en ingrijpend verbouwen van kerkgebouwen zonder dat 
de gemeenteleden in staat zijn gesteld daarover hun mening te 
geven. Omdat men uit de 5 voorgenomen besluiten zou kunnen 
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opmaken dat daar in de toekomst sprake van kan zijn, leek het 
de AK goed om al in dit stadium de gemeenteleden naar hun 
mening te vragen. Dat betekent niet dat dit de enige keer zal zijn 
dat hun mening wordt gevraagd. Zo gauw er meer uit gewerkte 
plannen zijn voor kerkgebouwen, worden die aan de gemeen-
te voorgelegd. In de onderstaande tekst schets ik nog even het 
hele voortraject dat voorafging aan het werk van de commissie 
Toekomst en vervolgens ga ik in op de vragen die schriftelijk zijn 
gesteld. 

Het voortraject
Toen de PGE voor de Open Hof een volledige predikant wilde 
beroepen, kregen we daarvoor geen toestemming van het Clas-
sicale Collega voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) 
dat waakt over de predikantsplaatsen en de financiën van kerke-
lijke gemeenten. De begroting van de PGE liet een tekort zien en 
daarom achtte men alleen een deeltijd benoeming aanvaardbaar. 
Na gesprekken met ons College van Kerkrentmeesters ging het 
kerkelijk college akkoord met een volledige aanstelling voor een 
beperkt aantal jaren. In die periode moest de PGE het tekort op 
de begroting wegwerken, anders zou de aanstelling kleiner wor-
den. Zoals bekend heeft het College van Kerkrentmeesters(CvK) 
zich erg ingespannen om de gemeenteleden ertoe te bewegen 
meer bij te dragen. Dat is gelukt maar het tekort (meer dan een 
ton per jaar ) kon niet weggewerkt worden. 
Een deel van het tekort is te verklaren door het wegvallen van 
rente inkomsten. De AK stelde daarom een ‘commissie Geld’ in 
met de opdracht plannen te maken om extra inkomsten te ver-
werven met het geld dat de PGE op de bank heeft staan. Daar-
naast werd aan de wijken gevraagd na te denken over hun toe-
komst aan de hand van een zestal vragen. Op basis van de ant-
woorden van elke wijk stelde de AK een samenvatting met con-
clusies op. Opvallend was dat elke wijk wilde voortbestaan. Over 
samenwerking dan wel samenvoeging met een andere wijk werd 
weinig tot niets gezegd. 
De AK stelde vervolgens een ‘commissie Toekomst’ in die met 
gebruikmaking van de plannen van de commissie Geld en de 
antwoorden uit de wijken een plan voor de komende jaren moest 
opstellen dat kan leiden tot het wegwerken van het tekort. 
In de opdracht die de commissie Toekomst meekreeg, staat 
o.a. dat de AK voorlopig wil uitgaan van het voortbestaan van 
alle wijkgemeenten. Dat is wat de wijkgemeenten willen en van 
bovenaf fusies opleggen is heilloos. Verder diende commissie 
uit te gaan van een verdeling van de predikantformatie over de 
wijken volgens de formule: een hele predikantsplaats per 1000 
leden. Bij 200 leden krijgt een wijkgemeente dus een predikant 
voor slechts 1 dag in de week. Aan de commissie werd ook 
gevraagd aan te geven wat de ondergrens zou kunnen zijn voor 
het bestaan van een aparte wijkgemeente gelet op het aantal 
leden, de kosten van het gebouw en de opbrengst van de VVB. 

De vragen
Hoe kunnen we oordelen over de 5 voorgenomen besluiten als 
we het rapport niet kennen?
Een begrijpelijke vraag. De AK wil het hele rapport echter nog 
niet vrijgeven omdat het rapport een advies is aan de AK. 
Niet het rapport maar de besluiten van de AK worden aan de 
gemeente voorgelegd. Helaas kon de AK nog maar een deel van 
de aanbevelingen van de commissie bespreken. Intussen wil de 
AK dat al werk gemaakt wordt van de gepubliceerde besluiten. 
Er is haast bij. Met name het advies van externe deskundigen 
over Harskamp, de Taborkerk en de Beatrixkerk kan op korte ter-
mijn ingewonnen worden.

Waarom worden alleen de Beatrixkerk en de Taborkerk 
genoemd? 
De commissie maakt opmerkingen over elk gebouw. Die gaan 
o.a. over de kosten en de inkomsten per jaar. De commissie 
beveelt aan om deskundigen te laten kijken naar de noodzake-
lijke aanpassingen en de jaarlijkse kosten van het onderhoud 
van de twee kerken. Deze kerkgebouwen kosten nu het meest. 
In reacties is aangegeven dat niet alleen naar kosten moet wor-
den gekeken maar ook naar de waarde van een gebouw voor 
de liturgie en de muziek. In sommige wijken zijn extra inkomsten 
door verhuur aan derden door de week. Dat is aantrekkelijk maar 
het mag niet ten koste gaan van het gebruik voor de eredienst. 

Houdt de AK informatie achter? Sommige gemeenteleden vre-
zen dat er al plannen liggen om gebouwen te sluiten.

Over kosten en gebruik van gebouwen is nog niet uitvoerig 
gesproken. Dat gebeurt in mei. Er ligt bij de AK geen enkel voor-
genomen besluit betreffende het afstoten van gebouwen. Als 
zo’n besluit er toch komt, wordt het aan de gemeente voorge-
legd. De AK wil in het hele proces zo open mogelijk zijn. 
Het verwijt dat de AK door slechts de mening van de gemeen-
teleden te vragen over de gepubliceerde besluiten de gemeente 
later niet hoeft te raadplegen over vervolgbesluiten, staat haaks 
op de bedoelingen van de AK. 

Hoe zit het met de Noorderkerk? De wijkgemeente Noord zou 
toch tot 2021 het gebouw mogen huren?
Zoals al aangegeven wil de AK de eerstkomende jaren geen wijk 
dwingen tot fusie. Twee wijken die heel verschillend zijn samen-
voegen is vaak niet bevorderlijk voor het gemeenteleven. Daar 
komt bij dat de leden van wijk Noord na 2021 voldoende opbren-
gen voor de kosten van de predikant en de huur. 

Wat wordt er op korte termijn gedaan om het tekort weg te wer-
ken? 
De commissie heeft een schatting van kosten en baten gemaakt 
voor alle wijken. Voorgestelde plannen moeten leiden tot een 
bijna sluitende begroting in 2023. Daarna zou het tekort weer 
oplopen. Dat betekent dat de AK nog verder zal moeten gaan 
dan de commissie voorstelt. 
Al in 2021 moeten we daarmee een begin maken. In de periode 
tot 2023 gaan twee predikanten ons verlaten. In hun plaats kun-
nen we geen andere predikanten beroepen vanwege de regel 
dat per 1000 leden een volledige predikantsplaats beschikbaar 
is. 
Dat betekent dat de andere 4 predikanten moeten werken voor 
6 wijken. Dat is een zware opgave en daarom is besloten dat zij 
daarvoor begeleiding krijgen.

Een gemeentelid schreef het vreselijk te vinden hoe met Hars-
kamp wordt omgegaan. 
Dit moet op een misverstand berusten. De AK wil er alles aan 
doen om de wijkgemeente in Harskamp te laten voortbestaan 
omdat de gemeenteleden daar bij opheffing niet zullen uitwijken 
naar Ede. 
Het is daarom dat de AK ernaar streeft om te investeren in Hars-
kamp en zo extra inkomsten te verwerven waardoor ook in Hars-
kamp kosten en baten in evenwicht kunnen komen. Uiteraard is 
er een grens waaronder een gemeente niet meer kan voortbe-
staan maar daar is voorlopig geen sprake van.

Een gemeentelid noemt het gevaar dat de PGE als huisjesmel-
ker gaat optreden.
Dat is niet de bedoeling. Wij zijn een levende geloofsgemeen-
schap waarin vieren, bidden en dienen centraal staan. Het 
beheer van te bouwen appartementen zullen we waarschijnlijk 
uitbesteden aan een organisatie die daar goed in is.

Mochten er vragen zijn die ik niet beantwoord heb, dan kunt u 
die sturen naar de scriba Greet Vink-Schouwstra. U krijgt dan zo 
spoedig mogelijk een reactie. 
Mailadres: akscriba@protestantsegemeente-ede.nl

Peter Blokhuis
Voorzitter AK van de Protestantse Gemeente Ede

Klinkenberg

Bijbelkring
Wij leven nog steeds in een tijd waarin wij niet bij elkaar op 
bezoek mogen. De Klinkenberg blijft voor buitenstaanders afge-
sloten. Er is daarom nog steeds geen bijbelkring.

Helaas is een trouw lid van de bijbelkring, Mien van der Ende, op 
21 april overleden.
Door de strenge regels mocht ik haar niet bezoeken en was er 
onderling alleen nog telefonisch contact mogelijk. Bij ons laatste 
telefoon gesprek gaf zij zelf aan dat het ook ons laatste contact 
zou zijn. Eerder had zij mij al gevraagd haar uitvaart te leiden. 
Gelukkig had ik vóór het begin van de coronacrisis al met haar 
gesproken over haar wensen voor haar uitvaart en afscheid.

Op 24 april was de dankdienst voor haar leven in besloten kring 
in de aula van crematorium Slingerbos.
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In memoriam Mien van der Ende
Dinsdag 21 april overleed mevrouw Mien van der Ende - 
Heijsteeg.
De dankdienst voor haar leven vond in besloten en kleine kring 
plaats op 24 april 2020 in de aula van het crematorium Slinger-
bos.
Mien was meelevend lid van het Kerkelijk Centrum Emmaüs 
en bezocht de bijbelkring in de Klinkenberg waar ze de laatste 
maanden woonde.
Mien is geboren in 1947 in Den Haag. Zij trad in het huwelijk met 
Jan van der Ende in 1969 en samen woonden zij in Naaldwijk. 
Van 1980 - 1988 woonde het gezin in de Glind en daarna in Ede. 
Zij kregen twee dochters Ingrid en Esther.
De tekst op de rouwkaart was ook haar trouwtekst: ‘Ik zal zelf 
met je meegaan. Je kunt gerust zijn’ (Ex.33:14-15).
Mien had zelf de muziek, de liederen en de lezing uit de Bijbel 
uitgezocht. Deze lezing uit Matteüs 25: 34-40, over de 7 deug-
den, paste goed bij haar leven.
Samen met haar man Jan hebben zij talloze pleegkinderen 
opgenomen. In Ede hadden zij naast hun twee dochters nog vier 
pleegkinderen.
Zo bracht zij het herbergen van de vreemdeling in praktijk.
In 2015 is haar man Jan overleden.
Ondanks haar eigen broze gezondheid genoot Mien van haar 
drie kleinkinderen en was ze een trotse oma.
Zij had veel steun aan haar geloof en de kerkgemeenschap 
betekende veel voor haar.
In ons laatste gesprek gaf zij aan er vrede mee te hebben om los 
te laten en afscheid te nemen. Zij was er klaar voor!
Haar kinderen, kleinkinderen en andere familie en vrienden 
wens ik Gods nabijheid en troost toe in deze moeilijke tijd.

Marie-José Eberson

75 jaar vrijheid
Wanneer ik deze kopij inlever, is het maandag 4 mei, de dag van 
onze Nationale Dodenherdenking. Dit jaar zal in onze gemeen-
te Ede de herdenking bij het mausoleum op de Paasberg heel 
sober zijn door de coronacrisis. De Dam in Amsterdam zal leeg 
en verlaten zijn. In die leegte en stilte zal misschien de bood-
schap van vrijheid harder doorklinken dan ooit.
Op dinsdag 5 mei mogen wij onze vrijheid vieren. Bevrijding van 
de tirannie van de Duitse bezetting. Eerder thuis dan met velen 
buiten.
Dit jaar wordt onze bewegingsvrijheid beperkt door de pan-
demie van het coronavirus. Wij moeten 1, 5 meter afstand van 
elkaar houden en mogen niet zo maar gaan en staan waar wij 
dat zouden willen. Geen samenkomsten, niet met elkaar kun-
nen winkelen, geen dagjes uit, geen vakantie, niet bij elkaar op 
bezoek mogen. Hier hebben wij allemaal grote moeite mee. Het 
valt ons zwaar om, nu bijna 2 maanden lang, elke dag thuis te 
moeten blijven. De oproep is nog steeds: blijf thuis. Wij hebben 
foto’s en beelden gezien van lege straten en pleinen, ook hier in 
onze gemeente Ede. Wij kunnen ons een heel klein beetje voor-
stellen hoe het moet zijn geweest tijdens de oorlog voor al die 
bevolkingsgroepen waartoe Anne Frank en Selma van de Perre 
behoorden, die toen in hun bewegingsvrijheid beperkt werden.
Daarbij hadden zij nog de dreiging opgepakt en vermoord te 
worden.
Wanneer wij onze beperkingen al moeilijk vinden, laten wij dan 
met elkaar ervoor zorgen dat de vrijheid, die wij nu al 75 jaar 
kennen, ook voor de volgende generaties voortduren. Onze vrij-
heid kunnen wij delen met vluchtelingen en asielzoekers die in 
ons Europese land veiligheid en vrijheid zoeken.
Laten wij dan dit jaar op gepaste wijze onze vrijheid vieren.

Gedicht van Lieve Metzlar - Durf te durven
Durf te durven
Durf te praten Voor hen die de stem niet hadden Stille helden 
waren
Durf te geloven In vrijheid En samen
Durf te hopen Voor hen die de hoop nooit opgaven Voor de toe-
komst
Durf jij twee minuten stil te zijn? Dan durf ik te luisteren
Ik wens u allen Gods nabijheid toe tijdens deze coronacrisis, hou 
vol en houd moed.

Hartelijke groet,
Marie-José Eberson

Vanuit de kerkbank vanaf de orgelbank (5)
Organist in rust
Vanaf 12 maart, of beter vanaf zondag 15 maart, is het stil in de 
kerk. We zaten midden in de voorbereidingstijd naar Pasen. De 
40-dagentijd. Tijd van inkeer, tijd van bezinning.
Nu ik dit stukje schrijf is het bijna mei. En nog steeds is het stil 
in de kerk. Zo nu en dan worden er opnames gemaakt die later 
worden uitgezonden. Zo blijven we toch een beetje met elkaar 
verbonden. Soms is er beeld bij, soms niet. Voor de organist 
maakt dat niet uit, die zit vaker verstopt achter zijn/haar orgel. 
Het geluid is er wel. Maar het is kil en kaal.
Veel organisten zijn in rust. Tegenwoordig pak je van alles van 
internet. Een leuk liedje, een toepasselijk gedicht. Een pianist die 
een prachtig stuk speelt. Misschien zelfs een andere organist op 
een ander orgel …... Het is vreemd, het is stil, geen gepraat voor 
de dienst, geen gerinkel tijdens de collecte, geen geroezemoes 
na de zegen.
Nogal wat organisten nemen hun concerten live op. Die kan je 
dan volgen, vaak van dichtbij. Goede opnamekwaliteit, goed 
spel, mooie concerten in nog mooiere kerken. Zo kon je rond 
Pasen concerten volgen in de St. Janskerk in Gouda, in de 
Joriskerk in Amersfoort, in de Grote Kerk in Schiedam, in de 
Laurenskerk in Rotterdam. Deze concerten zijn nog steeds te 
zien op youtube. Je komt in kerken waar je nog niet eerder bent 
geweest. Je ziet de organisten aan het werk. Met een vriendelijk 
verzoek om een donatie te doen, want ook deze musici lopen 
inkomsten mis.
Maar terug naar de organisten in Ede. En dan in mijn geval de 
Noorderkerk. Rond Pasen hebben we wat opnames gemaakt 
waarbij het orgel is gebruikt. Zelfs een passieconcert van een 
klein half uur. Maar nu is het weer stil. Ik probeer elke zondag-
morgen de stilte te doorbreken en oefen op ‘mijn’ orgel, omdat 
ik niet zonder kan. Voor wie speel je dan? Er is er altijd één die 
luistert. Die ondanks crises ons niet in de steek laat. Die het niet 
erg vindt als je wat nootjes verkeerd speelt. Of die je warmt als 
je het koud hebt in de kerk, omdat de kachel niet aan hoeft. Die 
misschien wel meezingt ook al hoor je het niet.
Hoe lang gaat dit nog zo door? We weten het niet. Zolang we 
maar volhouden en gezond blijven. Want er is er altijd één die 
luistert …
Alle collega-organisten veel sterkte, maar ook alle lieve mensen 
die thuis zitten en zo graag naar de kerk zouden willen komen.

Johan van Markesteijn

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
 

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl
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Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor 
NL22 RABO 0312 4647 89

Bij de tijd
De regelmatig gehouden persconferenties tijdens welke leden van 
het kabinet de nieuwste ontwikkeling rond de virusproblemen be-
kend maken vinden veel bekijks. 
Wat zal er toegestaan worden, wat zijn de risico’s, hoe gaat het 
verder.
Ik houd het maar even bij wat voor de kerken relevant is: daar lijkt 
het te komen tot enige verruiming, zeker vanaf begin juli. Dan mo-
gen er diensten met maximaal 100 deelnemers gevierd worden. 
Met inachtneming van de anderhalve-meter-regel. Die betekent, zo 
heeft iemand uitgerekend, dat er per persoon een ruimtebeslag is 
van ruim 4 vierkante meter. De kerkzaal van Tabor zou dan plaats 
bieden aan circa 55 mensen. 
De Wijkkerkenraad gaat in gesprek over wat dat betekent voor het 
houden van diensten, vooral de LuTaNO-diensten zouden een pro-
bleem kunnen worden.
In mei gaan we in elk geval verder met het ter beschikking stellen 
van opname van korte ‘viermomenten’ – aan te klikken via de link 
op de site Taborkerk.nl. 
Daar is ook informatie te vinden over de verdere ontwikkelingen.
Het is de bedoeling dat er rond Pinksteren weer een boekje wordt 
rondgedeeld (vergelijkbaar met wat voor het Palm-Paasfeest ver-
scheen). 

Pinksteren
In de oude telling van de zondagen de zevende ná Pasen. 
Het is feest in Jeruzalem, sjavoe’ot wordt gevierd, het wekenfeest. 
Oorspronkelijk was dat een oogstfeest. Gaandeweg is het verband 
gelegd met de wetgeving op Sinai. De 10 woorden, het verbond, 
tora werden daar ‘gegeven’. 
Ook daar vlagen wind en vuur. Ook toen, volgens een joods ver-
haal, een verwarrende veeltaligheid: 70 volken, zeventig talen – die 
staan voor de hele wereld, alle volken. En ieder mens, ieder volk 
hoorde de Woorden in zijn eigen taal. Maar niemand luisterde, nie-
mand had er zin in, in die Woorden, in dat Verbond. Behalve Israël.
En op de vijftigste dag, de pentecoste – Pinksteren is een telwoord- 
op de vijftigste dag, gedachtenisdag van dat feest in de woestijn, op 
die dag is weer een veelheid van talen, een veelvoud van landstre-
ken, als het ware opnieuw verzameld rond de ‘heilige berg’. Zeven 
streken en tien volken, een verwijzing naar de zeventig in de woes-
tijn – en nu hoort ieder zijn eigen lied, in zijn eigen taal. 
Net als bij de Sinaï ook nu: wind en vuur. Dan is de geest Gods, 
zijn aanwezigheid is niet ver: dat wisten richteren en profeten. Het 
ruisen van een zachte bries, in een vlaag wind die de hitte van de 
dag verdrijft, die weldadige verkoeling brengt – zo en daar is hij te 
vermoeden, de eeuwige. Daar is zijn geest. Zijn adem – zij ru’ach.
Het is de adem die hij een mens geeft – dat hij leeft. Het is zijn 
geest, waarmee hij bezielt, het is een zuchtje wind (ook ru’ach!), 
het is de windvlaag van Pinksteren.
Het is een beeld misschien, een metafoor – maar zo zeggen de 
schriften het, zo duiden ze aan wat niet gezien wordt en niemands 
eigendom kan zijn: de geest waait waarheen hij wil, zegt een 
spreekwoord. En zo is het.
Zo ongecompliceerd spreken de schriften over de aanwezigheid 
van God: let op zijn adem, en herken zijn geest, voel zijn aanwe-
zigheid.

Overleden
Op 29 april is Johannes Cornelius (Hans) Wesselink overladen, in 
de leeftijd van 88 jaar. 
Hij kwam al jaren niet meer in de kerk, maar er was wél contact. 
Ook via zijn vrouw Teunie (Prins Hendriklaan 11).
De laatste maanden was hij opgenomen in een verpleeghuis in 
Arnhem, maanden die door het rondspoken van dat raadselachtige 
virus nog eens extra moeilijk werden: hij mocht geen bezoek ont-
vangen. Het contact met zijn dierbaren werd beperkt tot zwaaien 
van achter glas. 
In de vroege avond van 4 mei hebben we hem in het strijklicht van 
de ondergaande zon begraven op Heidepol, in kleine kring – dat 
was gelukkig ook zijn wens geweest. Die kring mag letterlijk geno-
men worden: in een kring rond de kist hebben we Psalm 23 gelezen 
en daarna een soort ‘kringgesprek’ gehouden, waarin Hans’ leven 
door het gezin besproken werd. Met liefde en in grote genegenheid. 
Een veelzijdig man is hij geweest. Een grote man, die zich klein kon 
maken als dat nodig was. De kinderen hebben veel van hem ge-

leerd: hij wás er voor ze. En voor zijn vrouw, die de laatste periode 
van zijn leven met veel inzet en liefde voor hem gezorgd heeft. 
Haar en de (klein)kinderen wensen wij toe dat ze elkaar zullen 
vasthouden, dat ze troost én plezier zullen vinden in de gedachte-
nis van Hans. En dat ze bewaard zullen blijven in de liefde van de 
Eeuwige.

Met goede groet, pas goed op u zelf en uw dierbaren,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
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Uit de wijk
Woorden zijn om naam te geven
aan de aarde, dag en nacht,
aan de tijd waarin wij leven,
aan de toekomst die ons wacht.

Wie mij hoort die zal mij kennen,
taal is spiegel van mijn ziel,
zij verraadt mij of vervaagt mij,
zij laat alles van mij zien.

Taal verbindt twee overzijden,
elk in eigen eigenheid,
die elkaar niet meer vermijden,
liefde worden, tederheid.

Taal is roepen, bidden, smeken
om te doen wat moet gedaan,
mensen zoeken nieuwe wegen
waar zij samen zullen gaan.
  
  Michaël Steehouder

Taal verbindt twee overzijden…
Een mooie zin op weg naar Pinksteren. Op zoveel manieren zijn 
we daarnaar op zoek (geweest) in de afgelopen weken. Fijn dat, 
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heel Ede door, mensen toch aan elkaar verbonden werden door 
vieringen door de lucht…En in onze gemeente zijn ook de Noor-
derkwartiertjes verrassend en verbindend.
Taal als brug tussen hemel en aarde, mochten we ook vinden bij 
afscheidsdiensten van mensen uit onze gemeente die onlangs 
zijn overleden. Mooie herinneringen werden opgehaald, open-
heid was er voor troost van het Woord.
Soms is het moeilijk woorden te vinden voor wat mensen mee-
maken. Een val, ziekte, bericht van ontslag, woorden die van bin-
nen zorgen voor een zwaar gevoel van onmacht, verwarring, een 
dikke brok verdriet.
De taal die klinkt op Pinksteren wil alle woorden vleugels geven; 
dat je ermee uit de voeten kunt, dat ze een ziel hebben, je ziel 
bereiken, een spoor vormen dat laat zien dat je ook door donker 
heen toch kunt groeien in liefde. Taal doet zoveel met mensen. 
Mensen delen namen en ervaringen met elkaar, ze laten zich-
zelf zien en ze verbergen zich achter hun woorden, ze verbinden 
zich met elkaar in taal en ze dagen elkaar uit tot goed of kwaad.
Zo bezien is taal een geschenk en uitdaging aan ons. 
Ik hoop dat we deze dagen elkaar in dat geschenk van Woord en 
Geest mogen verstaan.
Op 17 mei is er weer een videoviering met als thema: 
In de wolken met de Eeuwige.
Op 31 mei, Pinksteren: Landingsplek gevraagd.

Ach mochten wij terug
ach mochten wij terug
naar de woorden
gesproken in het begin,
het stamelen van een kind -

en leren opnieuw
een taal van liefde.

en leren opnieuw
een taal van liefde.

  Michaël Steehouder

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen

In memoriam Mieke Berger
Een laatste lange tijd van haar leven was 
een zuurstofapparaat haar beste metgezel. 
Een lange lijn verbond hen met elkaar en 
was onmisbaar. Dat was zwaar, maar Mieke 
leunde in haar leven graag aan tegen wat 
licht is en wat licht maakt. Ik heb het leven 
lief, zei ze, met Toon Hermans. Herinner 
mij in mooie dagen; dat probeerde zij ook 
zelf, tekens en veerkrachtig opnieuw. Ik heb 
mogen genieten van (soms al heel lange) 
vriendschappen, de kinderen, de wandel-
club, de bridgeclub. En uit de vragen die 

haar dochters telkens aan haar voorlegden, vragen naar de bele-
ving van haar levenslijn, sprak datzelfde: ook al is er soms een 
tijd van verdriet, er komt ook weer een tijd van vreugde. Prediker 
3 stond in haar hart geschreven. Het heeft haar geholpen bij de 
ziekte van haar zoon Peter, bij het afscheid nemen van mensen, 
bij haar benauwdheid; of misschien nog wel beter: daarìn. Want 
al zoekend werd voor haar ook een geloofslijn zichtbaar: in de 
loop van de tijd verankert geloof zich verdiepend in je ziel. Zoals 
Trijntje Oosterhuis ontdekte toen ze de liederen van haar vader 
Huub ging zingen. Wat zeggen ze in bepaalde omstandigheden 
ineens veel….
En in een klein oecumenisch hoekje in haar kamer in het hospi-
ce hing ze aan de lamp een gekregen kruisje, dat daarvan voor 
haar getuigde. Het lijntje naar God, het bleek onmisbaar.
Er waren natuurlijk ook veel lijntjes naar mensen om haar heen. 
Altijd vergezeld van een uiltje. Die spaarde ze, ze omringde zich 
ermee, ze kreeg er vele cadeau.
Zou dat ermee te maken hebben dat een uil (naast het symbool 
van wijsheid, prediker 3) ook staat voor een bijzonder vermogen. 
Niet alleen maar het vermogen om wat in het duister is te zien, 
aan het licht te brengen. Maar ook het vermogen om in het duis-
ter zelf te léven….
In de afscheidsdienst stonden de uiltjes bij haar. Een ieder die 
met haar verbonden was mocht er één uitzoeken die bij hem 

of haar paste en die mee naar huis nemen. En het was vast de 
wens van Mieke dat op al hun levenslijnen wijsheid, liefde en 
licht onmisbare lucht, zuurstof en adem geven.

Caroline Oosterveen

In memoriam Bep de With- van Eijk
Spil in de familie, linking pin van de generaties, een groot hart 
vol zorg voor mensen en vogels en orchideeën…..
Een uitdaging op haar levenspad vormde voor haar de trouw-
tekst van haar man Arie en haar, als leidraad: wees sterk en heb 
goede moed. Een tekst uit het bijbelboek Jozua. Woorden die 
Jozua meekreeg toen hij met anderen om zich heen een nieuw 
land (het beloofde land) moest gaan intrekken. In bezit nemen, 
verkennen, gaan ontdekken. 
Datzelfde heeft zich in vele gradaties in haar bestaan voorge-
daan. Want nieuw land is er, als je samen met een ander mens 
de toekomst in mag gaan. Elkaar ontdekken, zoeken naar wat 
je bindt. Samen met haar Arie vormde ze een volledig op elkaar 
leunend koppel. Letterlijk en figuurlijk hebben zij elkaar in even-
wicht gehouden. 
Nieuw land, landschap van verdriet was er toen hun dochtertje 
stierf. Gaandeweg zoek je een begaanbare weg. En wat heb je 
daarbij de bemoediging van nabijheid nodig. Ook als later een 
zoon ziek wordt.
Maar ook het samen mogen reizen met hem en de andere kin-
deren kleurde haar land. Wat was ze blij met iedereen. Het beeld 
van tussen de stoelen een plank plaatsen zodat er tekens meer 
mensen bij kunnen en een warme plek vinden is veelzeggend. 
Aandacht bleef, altijd belde ze, leefde ze mee in het veranderen-
de landschap van wie na haar kwam.

Onbekend land was voor haar de ziekte op 
haar weg en uiteindelijk alles uit handen geven 
voor het land aan de andere kant….Wat helpt 
het als je lieve familie je zo warm omringend 
bijstaat. En ook haar geloof dat haar halve hart 
weer een heel hart zou vormen met haar man, 
verbonden in liefde, maakte dat zij ook toen 
sterk kon zijn en goede moed hield.
Een hart dat zich ontvouwt, zo is zij getekend; 

en zo is dat te herkennen in haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Daarom kreeg iedereen een hart vol ruimte 
mee. Met daarin een parel. Geschuurd door telkens nieuw land 
dat ook zij moeten ontdekken (al is het maar het leven zonder 
Bep), staat die parel voor alles wat zij in hen zag: hartstochtelijke 
mensen, met sterkte en moed om te delen met elkaar.

Caroline Oosterveen

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

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

Scriba:
Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73 
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl
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Als… dan? Of… en toch!
In deze coronatijd houden we online diensten die te beluisteren 
zijn. Het is fijn dat in deze diensten jong en oud een bijdrage leve-
ren. In de lezingen sluiten we steeds aan bij het programma van 
de kindernevendienst. De rode draad is de woestijnreis die het 
volk Israël, maakt, nadat het uit Egypte is bevrijd. 
Op de weg naar het beloofde land wacht de mensen nog een 
zware tocht. Een reis vol beperkingen. Er is tekort aan brood, 
geen goed water, te weinig vlees. 
Onze tijd wordt door sommigen ook wel gekenschetst als een 
woestijnperiode. Niet alles wat we graag zouden willen, kunnen 
we doen in deze periode. En de vraag is dan: wat doen we? Kla-
gen of dragen? Het volk Israël mopperde: “Waren we maar weer 
in Egypte. En waar is God?” 
In Exodus 19 horen we dan hoe God spreekt. “Jullie hebben ge-
zien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je heb gedra-
gen op adelaarsvleugels!” 
Ook wij zijn op weg naar het beloofde land en nu komt het erop 
aan: hebben we vertrouwen dat Hij die ons verloste, met ons mee-
gaat? Ook nu we in ons leven met tegenslag te maken krijgen?
Hebben we een als dan geloof of een en toch geloof? Als de Heer 
mij helpt… dan geloof ik. Of: ook al is er tegenwind, en toch blijf ik 
vertrouwen dat Hij ons vasthoudt… Zoals het mooie lied dat we 
zo graag zingen in de kerk het zegt:

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde.

Laten we daarnaast ook elkaar dragen, door een telefoontje, een 
kaartje, een mailtje. Laat het gerust weten als u wilt dat ik u even 
opbel. 

Met een hartelijke groet voor u allen, 
Ds. Tineke Volgenant - Beima 

Wijk
Wat is het fijn dat we elke zondag een dienst kunnen beluiste-
ren van onze eigen predikant dominee Tineke. Dat geeft moed en 
kracht en voelt toch als samenkomen. Inmiddels is ook onze kerk 
al 9 zondagen gesloten en dat zal, volgens de laatste berichten, 
in ieder geval nog voortduren tot 1 juli. Dit jaar, zoals het er nu 
uitziet, dus geen diensten in de kerk op Hemelvaartsdag en met 
Pinksteren. Mochten er toch veranderingen komen dan laten wij 
u dat direct weten.

We denken aan hen die het moeilijk hebben en noemen de naam 
van mevrouw Jacobsen en van Arthur Strang. Wij wensen hen 
veel sterkte bij alles wat zij en ook hun naaste familie moeten 
doormaken. Laten we hen ook in onze gebeden gedenken.
Op 18 mei mag mevrouw Le Roux haar verjaardag vieren. Wij 
wensen u een goede dag toe en Gods zegen voor de tijd die komt.

Hartelijke groeten, 
Jan van de Hoef

Puzzelaars opgelet
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de Pinkster quiz. 
Houd uw email de komende weken in de gaten!

Groet, 
Carina Roelofsen

Bij Mij

Zomaar opeens is de wereld veranderd
zomaar ineens zit Gods schepping op slot

En de mens die gemaakt is om te zorgen
te geven, te troosten
te delen, elkaar te ontmoeten
liefdevol te begroeten met een kus of omhelzing
of gewoon er te zijn
houdt nu grote afstand en dat doet pijn

Gelukkig is er Eén die zegt: kom maar bij Mij
bij Mij mag je huilen, bij Mij mag je zijn
leg je hoofd op Mijn schouder, want Mijn afstand is klein
Ik wil zorgen, Ik wil geven

Ik wil delen en helen
Want Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn

(van Liesbeth Grootendorst-den Boef)

Met vriendelijke groet,
Philien Jochemsen

Hemelvaartsdag

We leerden het al op school
En wat klonk het mooi
Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van d’aard gedragen
Vaart Hij op naar ’s Hemels troon
Jezus zei: “Ik ga u een plaats bereiden”
En vanuit de hoge zal Hij ons leiden
Zo ver bij ons vandaan
Toch met ons lot begaan
Hemelvaart is net als de rijzende zon
’s Morgens is het een grote bol
Hij lijkt dichtbij, maar geen warmte
Maar als de zon gaat stijgen steeds meer gloed
En dat voel je goed
Zo gaat Jezus’ zonlicht stralen
Voor allen, ook voor wie verdwalen
Voor allen die zich tot Hem bekeren
Reserveert Hij een plaats bij de Heer der Heeren
Wij zijn door Hem bemind
Want we zijn Zijn kind
En al heeft hij ons verlaten
Hij laat ons nooit alleen
En daarom: ere zij God in den hoge
Moge wij Zijn naam altijd loven

(van Eibert van ’t Hof)

Met vriendelijke groet,
Janny Verweij

Collecteren
Nu er geen kerkdiensten worden gehouden is de ons bekende 
manier van collecteren met de collectezak niet mogelijk. Maar het 
collecteren is nog steeds erg belangrijk om samen kerk te kunnen 
zijn.
Als Harskamp sluiten wij ons aan bij de vorm van collecteren zo-
als deze bij de meeste wijkgemeente wordt toegepast.
Wanneer u toch iets wilt geven dan kan dat door een bedrag over 
te maken op het volgende IBAN-nummer: 
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
Bij de omschrijving kunt u aangeven per collecte welk bedrag u 
voor de doelen wilt geven en geef daarbij ook de wijk aan. Ook de 
voedselbank is heel blij met een gift.

- 17 mei 1e Collecte Wijkwerk 
  2e Collecte Wijkdiaconie Kindercollecte Wijkkas
- 24 Mei 1e Collecte Wijkwerk 
  2e Collecte ZWO Kindercollecte Wijkkas
- 31 Mei  1e Collecte Diaconie 
  2e Collecte KIA Kindercollecte Wijkkas
- 7 juni 1e Collecte Diaconie 
  2e Collecte Wijkdiaconie Kindercollecte Wijkkas

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

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

Predikant
Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 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 638832
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Pastoraat en Overlijden
Breus Versteeg 0318 634 338
Janny Westmaas 0318 625 268
e-mail: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkpenningmeester:
Giften kunnen worden overgemaakt naar: 
rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33
 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede 
Wijkpenningmeester A.J. Koskamp, 
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas
Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 
t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:
D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:
P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Vanuit Proosda Beatitudinum
Helaas is er met het mailen van mijn bijdrage voor het vorige 
kVandaag wappert een vlag schuin voor mijn studeerkamer. En 
ik zie de vlag bij de overburen. Het is feest. Bevrijdingsfeest. Na-
dat we gisteren een gedenkwaardige 4 mei beleefden proberen 
we vandaag ‘feest te vieren’. Ik vind dat maar lastig hoor. Maar 
het is goed dat we het wel proberen. Ondertussen ben ik wel ge-
woon aan het werk natuurlijk. Want de trouwdienst vrijdag waar 
ik mag invallen gaat gewoon door. En zondag is er ‘gewoon’ weer 
dienst… Maar wat verlangen we er naar om weer samen te ko-
men als gemeente! Ik merk dat ik u/jullie behoorlijk mis. Dankbaar 
ben ik voor de vrijwilligers vooral van het video-team in de kerk. 
Door deze mensen zijn er toch heel regelmatig uitzendingen uit 
de kerk. Prachtig, hoe de cantorij heeft aangeboden om twee-
wekelijks vespers op woensdagavond te houden in de kerk die 
uitgezonden worden. En wat mooi dat we op het digitale kerkplein 
op de website berichten aan elkaar kunnen doorgeven. Zo gaat er 
gelukkig heel veel ook wél. 
De afronding van mijn opleiding loop ook heel anders dan ge-
dacht.

Het betekent nu in plaats van studiedagen dat er thuis opdrachten 
gemaakt moeten worden. 
Het hoofdartikel wat in dit kerkblad staat is één van de afrondende 
opdrachten die ik moest maken. Als cursisten/collega’s missen we 
de groepsbijeenkomsten, maar hopelijk komt er in het najaar een 
soort herkansing. Dan kan alsnog de ‘diplomering’ ook plaatsvin-
den. 
Maar goed, dan zijn we al maanden verder. Maanden waarin we 
waarschijnlijk nog beter onze weg gaan vinden, in hoe we dit sa-
men moeten doen. Misschien dat er een alternatieve doopviering 
komt, en zo zal er meer geïmproviseerd moeten worden.
Maar ook verdriet ‘verwerken’, na de overlijdens van de afgelopen 
weken, ook dat is nieuw – waarin we zo goed en zo kwaad als het 
gaat proberen er voor elkaar te zijn. 
Vanuit de pastorie wensen Maarten en ik u, jullie allemaal veel 
kracht, uithoudingsvermogen, creativiteit, bezonnenheid, liefde – 
en Gods nabijheid toe in de tijd die komt!

ds. Theo Pieter de Jong

Wil jij meedoen met ‘Thy Kingdom Come’? 
Tien dagen lang zal er dagelijks tussen Hemelvaart en Pinksteren 
live vanuit de Beatrixkerk een ochtend- en avondgebed worden 
uitgezonden. Samen met talloze andere gelovigen wereldwijd bid-
den wij God om de komst van Zijn Koninkrijk, zoals Christus het 
ons leerde in het Onze Vader. Zie www.thykingdomcome.global 
Als je mee wilt doen met deze gebeden vanuit de Beatrixkerk – 
stuur dan een mailtje naar thykingdomcome@beatrixkerk.nl De 
sleutelhanger met jaarthema en het koordje waar je de 5 knopen 
voor jouw vijf namen in kunt leggen + het liturgieboekje worden 
dan bij je thuis gebracht. Natuurlijk is iedereen uitgenodigd om 
thuis alle 20 ochtend & avondgebeden mee te bidden, maar je 
kunt er (uiteraard!) ook voor kiezen om alleen dié gebeden mee 
te bidden waarop je wél kunt.

Taakgroep Gemeente-opbouw 

Geboren
Diane de Heer en Nick van Limbeek zijn superblij met de ge-
boorte van hun derde dochter: Esmee Anna van Limbeek. Esmee 
is geboren op 17 april. Een felicitatiekaart in deze tijden waarin 
er helaas alleen ‘raambezoek’ mogelijk is, zullen ze vast waar-
deren… Het gezin woont aan de Smaragdstraat 65 in Ede. De 
prachtige namen van Esmee Anna betekenen ‘geacht’ en ‘gena-
dig’. We wensen haar precies dat ook toe, dat ze in haar leven zeer 
geacht mag zijn en veel zal putten uit de bron van genade. Nu al is 
zij zelf in ieder geval voor veel mensen een bron van vreugde en 
dankbaarheid. We wensen Nick en Diane en de zusjes Nora en 
Lizzy alle goeds samen met Esmee toe!

Overleden
In Memoriam Meindert Dijkstra
Rotterdam, 6 april 1946 – Ede, 12 april 2020 
Op donderdag 16 april werd er in de Beatrixkerk afscheid geno-
men van Meindert Dijkstra. Voor hem en Yolanda Voorhaar werd 
de Beatrixkerk hun nieuwe kerkelijke thuis met regelmatig Even-
songs, die beiden ook in Engeland graag bezochten. Zijn onver-
wacht overlijden in de paasnacht overrompelde allen die van hem 
hielden en kenden.
Tijdens het afscheid luisterden we onder andere naar woorden, die 
Meindert schreef naar aanleiding van hoofdstuk 37 uit het boek 
Ezechiël. Hij was voor zijn pensionering docent en onderzoeker 
Oude Testament en eigenlijk ging hij daar na zijn pensionering 
gewoon mee door en dat leverde nog vele mooie en interessante 
publicaties op. De kerk was hem lief, hij preekte graag, vertelde 
graag verhalen en het Verhaal was bij hem in goede handen.
Zijn kinderen en die van Yolanda onderstreepten zijn geduld, zijn 
milde blik, zijn aandacht en vaardigheid om te luisteren. Een groot 
verdriet in zijn leven was het overlijden van zijn eerste vrouw, een 
grote vreugde was voor hem dat hij in Yolanda zijn tweede liefde 
vond.
Meindert schreef in dat artikel over Ezechiël: ‘In feite weten wij 
niets van de dood, noch van de toekomst…’, en dat we van leven 
weten, dat moet ons worden aangezegd door mensen, zo luis-
terden we naar de woorden van het Paasevangelie. Door tranen 
heen wordt daarin een vergezicht geboden op een God, die ook 
onze God wil zijn. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Elsje Pot, Stadspredikant, Protestantse Gemeente Arnhem
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In Memoriam Koop Wierda 
Lippenhuizen, 26 februari 1931, - Wolfheze, 15 april 2020
Op 23 februari, een maand na de uitvaart van zijn vrouw, kwamen 
wij opnieuw in de Beatrixkerk bij elkaar voor een dienst van Woord 
en gebed voorafgaand aan de begrafenis van Koop Wierda. In de 
dienst luisterden we naar herinneringen aan Koop en zongen we 
de liederen die door Koop zelf twee jaar geleden werden uitge-
zocht. We lazen samen uit de Bijbel, het visioen uit Openbaring 
van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Veel geloofstaal was niet 
meer zo vanzelfsprekend voor Koop – maar het verlangen bleef. 
De woorden op zijn rouwkaart stonden waren min of meer een 
kort credo van Koop – wat we samen in de dienst hebben uitge-
sproken. De Heer was bij mijn geboorte, heeft mij geleid in mijn 
leven en zal er ook zijn bij mijn sterven. Zijn kinderen, vrienden 
en wij als gemeente zullen in Koop een veelzijdig en beminnelijk 
mens missen. Het overlijden van zijn geliefde Froukje was zwaar 
voor Koop. Zijn kinderen, Elsa en Eelco, en wij allen vinden daar-
om ook troost in de wetenschap dat hij zijn Froukje nu niet langer 
hoeft te missen maar nu ook bij haar begraven is. Niet lang voor 
zijn overlijden is Psalm 121 aan Koop voorgelezen. De psalm die 
hij ook voor zijn uitvaart genoemd had. De Heer, ’t zij ge in of uit 
moogt gaan, en waar ge u heen moogt spoeden, zal eeuwig u 
behoeden. De rust en zekerheid van dat geloof wensen wij allen 
die Koop missen van harte toe. 

In Memoriam Coenraad Ernst Stolker
Op 21 april overleed Coenraad Ernst Stolker. Hij was 90 jaar. Sa-
men met zijn vrouw Truus was hij jaren geleden naar Ede geko-
men. Ze hadden een groentezaak en daarna een hondentrimsa-
lon. Van hun eigen honden stond altijd een foto in huis en ook 
nu stond er een op de rouwkaart. Na een leven van hard werken 
genoten Ernst en Truus onder meer van het varen met hun boot-
je. Omdat uiteindelijk de gezondheid van Ernst minder werd, ver-
huisde hij naar Het Maanderzand en Truus naar de aanleunflat 
ernaast. Zo konden zij toch nog dagelijks in elkaars gezelschap 
verkeren; het was een huwelijk van meer dan 60 jaar. Maar Ernst 
was ziek en de laatste week lag hij op bed. Truus vroeg hem om 
nog een maal zijn mooie blauwe ogen te openen. Dat deed hij, 
waarna hij ze voorgoed sloot. Truus is zo dankbaar dat zij dit in-
tense moment met hem heeft mogen beleven. Vier dagen later, 25 
april was het afscheid van Ernst. Tijdens een dienst in kleine kring 
spraken naasten mooie woorden over hem, en luisterden we naar 
de lievelingsliederen van Ernst en Truus. Aansluitend is hij op de 
Gemeentelijke Begraafplaats begraven.

Netta Hakkenberg,
Pastoraal werker

In Memoriam Hendrikje Peelen-Juffer
22 december 1955, Harderwijk - 22 april 2020, Ede
Op 28 april stonden Reinie en zijn twee zoons, schoondochters 
en kleinkinderen en andere aanwezigen aan het graf van hun ge-
liefde Hennie. Na een kort ziekbed overleed Hennie in het zie-
kenhuis. Wat was dit allemaal overrompelend. In de laatste jaren 
heeft Hennie veel getobt met haar gezondheid, maar het was zo 
goed dat Hennie en Reinie samen een plekje in het Maanderzand 
hadden gevonden waar weer wat rust kwam en zij het goed had-
den. Samen hebben zij nog Pasen mogen vieren – het feest van 
Christus’ overwinning op de dood. Maar vrij snel daarna belandde 
Hennie in het ziekenhuis. Haar zoons waakten daar trouw bij haar. 
Op maandagavond ontving Hennie de zegen en ziekenzalving, 
waarna zij twee dagen later stierf. In de plechtigheid bij het graf 
luisterden we naar muziek die Hennie mooi vond, en hoorden we 
hoe Jezus Christus mensen uitnodigt om bij Hem te komen, om-
dat er bij Hem rust is. Die rust mogen ook wij nu al ontvangen, bij 
Hem in de leer. Die rust wensen we Reinie en allen die Hennie 
zullen missen van harte toe. Moge God de gedachtenis aan Hen-
nie tot zegen laten zijn en met Zijn troost ons allen omringen. 

Bij de diensten
* Op zondag Rogate, de zesde zondag van Pasen, 17 mei hoopt 

voor te gaan ds. van der Veen, uit Oldemarkt. 
* Op Hemelvaartsdag, 21 mei, hoop ik zelf voor te gaan in de 

dienst om 9.00 uur. Deze Hemelvaartsdienst is tevens de ‘ope-
ning’ van de 10 dagen van Thy Kingdom Come. We zullen daar-
om de liturgie volgen die voor deze 10 dagen is opgesteld. 

* Op zondag Exaudi, de 7e zondag van Pasen, ook wel ‘Wees-
zondag’ genoemd, 24 mei hoopt ons gemeentelid en oud-leger-
predikant ds. Peter ’t Hoen voor te gaan. 

* Op 31 mei is het dan Pinksteren en sluiten we ook de 10 dagen 

van gebed ‘Thy Kingdom Come’ af. In deze dienst hoop ik zelf 
voor te gaan en zullen we de nieuwe Ambo in gebruik nemen…!  
Helaas komt de Evensong van ’s middags te vervallen.

* Op 7 juni is het zondag Trinitatis. ds. W. van Iperen, onze clas-
sispredikant (of bisschop) gaat voor in deze feestdienst van de 
heilige DrieEenheid. 

Het is een zegen dat we in deze tijden waarin zoveel anders is 
toch op alternatieve manier elke zondag ‘samen verbonden kun-
nen zijn’ rondom een geopende Bijbel en kunnen meedoen in de 
wereldwijde lofzang aan God. 

Van de kerkenraad
Gisterenavond heb ik naar de eerste Cantorijvesper in de Beatrix-
kerk gekeken en geluisterd. Het was prachtig. Kerk-zijn via een 
beeldscherm is behelpen, maar op een gegeven moment had ik 
bijna het gevoel er in de kerk bij te zijn. Komende tijd worden deze 
Cantorijvespers om de twee weken op woensdagavond gehou-
den. Het zijn prachtige momenten in een crisistijd die veel zorgen 
en verdriet geeft. Mooi zijn ook de berichten op het Kerkplein op 
onze website. Vrijwel dagelijks staat er een nieuw bericht op. De 
moeite waard om regelmatig te bezoeken.
Onlangs is het moderamen van de wijkkerkenraad weer bij el-
kaar geweest. Er is nogmaals benadrukt dat wij de richtlijnen van 
de landelijke PKN volgen als het gaat om het invullen van kerk-
diensten, begrafenissen, doop- en huwelijksdiensten en andere 
activiteiten. Op het moment dat ik dit schrijf, adviseert de PKN 
om tenminste nog tot 1 juni online diensten te organiseren zonder 
bezoekers. Daarna kunnen we gaan ‘oefenen’ met maximaal 30 
mensen in de kerk. Vanaf 1 juli zou dit aantal verhoogd kunnen 
worden tot maximaal 100, alles onder de voorwaarde dat we min-
stens anderhalve meter uit elkaar blijven. Het moderamen heeft 
besloten om vanaf Pinksteren meer gebruik te maken van een 
aantal zangers en andere musici in de eredienst. We gaan be-
kijken hoe we de kerkdiensten verder gaan invullen in juni en de 
tijd erna.
In verband met ons jaarthema gebed zijn we dit jaar gestart met 
voorbede vanuit de gemeente Ede en het diaconaal platform. Be-
sloten is om hiermee, ook na het afsluiten van het jaarthema, 
door te gaan en eventueel andere organisaties erbij te betrekken. 
Het op deze manier voorbede doen past in hoe wij als gemeente 
willen zijn. Het past bij onze missionaire roeping.
Met Pinksteren zal in onze kerk een nieuwe lezenaar worden ont-
huld. Hij is speciaal gemaakt voor onze kerk. Met de lezenaar 
komen de oude kanselbijbels van de Proosdijkerk, De Akker en 
de Beatrixkerk beter tot hun recht.
Er zijn verschillende reacties binnengekomen van gemeenteleden 
die hun zorg uiten over de toekomst van de PGE en de te nemen 
maatregelen. Ons moderamen heeft deze zorg ook en dit geuit 
bij de AK met het verzoek transparant te communiceren over de 
toekomst van de PGE en gemeenteleden te betrekken bij beslui-
ten die genomen moten worden. Elders in dit Kerkblad staat een 
uitgebreid artikel hierover van de voorzitter van de AK.
In oktober is een aantal ambtsdragers aftredend. Komende we-
ken gaat het moderamen een inventarisatie maken van mogelijke 
nieuwe ambtsdragers. Suggesties zijn van harte welkom.

We zijn op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. We vieren Pink-
steren op de zevende zondag na Pasen. Het is de afsluiting van 
ons liturgisch jaar en het Pinksterfeest wordt ook wel gezien als 
de verjaardag van de kerk. Feest dus. Ook al zijn we niet bij el-
kaar, laten we het vieren in verbondenheid met elkaar.

Namens de kerkenraad wens ik u Gods zegen, hoop ik dat u kunt 
genieten van al het goede en sterkte bij alle moeites die er ook 
bij velen zijn.

Peter van Veen
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PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF 

 

 

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

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

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

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

In Memoriam Hans Ohm
Donderdag 16 april 2020 is Hans Ohm overleden in de leeftijd 
van 82 jaar. Hij werd geboren in Batoeradja in Indonesië. Zijn 
eerste levensjaren als oudste zoon waren liefdevol, zonnig en 
licht. Maar dat veranderde toen de Japanners Indonesië binnen-
vielen en hij met zijn moeder en zijn 1 jaar oude broertje in een 
interneringskamp werd geplaatst. Zijn moeder werd gedwongen 
op de rijstvelden te werken en ondertussen moest hij als zesja-
rige zijn broertje verzorgen en voeden. Een verantwoordelijkheid 
die zover ging dat hij er op een gegeven moment op uit ging om 
eten te stelen uit de keuken om zijn broertje in leven te kunnen 
houden. Het tekende zijn leven.
Er was nog meer dat zijn leven getekend heeft. Als militair werd 
hij uitgezonden naar Nieuw-Guinea. En wat hij daar moest 
mee maken was nog veel traumatischer dan wat Hans ‘de jap-
penkampen’ noemde. Een zwaar verleden dat hij met zich mee 
droeg. Een verleden dat zo nu en dan ineens driftig aan de deur 
rammelde.

Hoe blijft een mens staande in zo’n kille, koude wereld vol strijd? 
Wat Hans als jonge jongen en midden in het oerwoud vol drei-
ging en angst gaande hield was een lied: ‘Daar ruist langs de 
wolken een lieflijke Naam, die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, Hij balsemt de 
wonden en heel alle smart. Kent gij, kent gij die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.’
In angst en pijn riep Hans de Naam van de Heer aan en dat gaf 
hem rust. Het was als balsem voor zijn wonden, het heelde zijn 
ergste pijn. Dit geloof was zijn houvast, zijn rots in de branding.
Hans ontmoette Marieke, een godsgeschenk in zijn leven. Wat 
hield hij van haar en wat was hij gelukkig met haar. En er kwa-
men nog meer godsgeschenken: hun kinderen en later de 
schoonkinderen en kleinkinderen. Wat konden ze veel samen 
delen. Ook dit tekende het leven van Hans.
Marieke en de kinderen formuleerden het zo op de rouwkaart:
‘Je hebt geleden en gestreden; je hebt gegeven en ontvangen; 
je hebt lief gehad en losgelaten; je hebt vreugde gekend en ver-
driet; En door dat alles werd jij de man die wij zo lief hadden.’
Donderdag 23 april was er de dankdienst voor zijn leven met de 
familie in De Open Hof en via internet met een wijde kring van 
vrienden en bekenden die het leven van Hans met vreugde heb-
ben gedeeld.

Wij bidden Marieke en haar gezin de kracht van Gods zegen toe 
in het verdriet om het gemis.

Ds. Agnès Gilles

Aandacht blijven houden voor onze (verre) naasten
Helaas zijn we nog lang niet van het angstaanjagende corona-vi-
rus af.
Dat betekent dat we elkaar nog een tijd moeten missen rondom 
onze vieringen en andere activiteiten.
Maar dit is ook heel erg verdrietig voor alle mensen die afhanke-
lijk 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.
Ook mogelijk is het om een maandbedrag over te maken naar 
bovenstaande bankrekening nummer met vermelding van 
maand en de Open Hof. Het overgemaakte bedrag wordt dan 
evenredig verdeeld over alle maanddoelen.
Verder nog een oproep om ook aan het kindercollecte doel te 
willen denken.
Hoe het dit jaar met deze kindervakantie weken gaat, weten we 
(nog) niet.
Maar is het niet dit jaar dan wel volgend jaar zullen er weer kin-
deren (willen) gaan naar Terschelling.

Zondag 17 mei
De eerste collecte voor activiteiten in de eigen wijkgemeente.
Heel veel ligt stil helaas maar de kosten van veel zaken gaan 
toch gewoon door.
Daarom is deze collecte toch echt heel belangrijk voor onze wijk.
De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie. We willen hier 
ook een speciale bestemming aangeven.

Zondag 24 mei
De eerste collecte ook deze keer voor activiteiten in de eigen 
wijkgemeente. Ook deze week weer warm aanbevolen.
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “Joodse en 
Palestijnse kinderen spelen samen”.
Door op scholen ontmoetingen tussen Joodse en Arabische 
leerlingen te organiseren wordt geprobeerd vooroordelen ten 
opzichte van elkaar te verminderen en kinderen enthousiast te 
maken open te staan voor anderen. Ze krijgen speciale lessen, 
nemen plaats in ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tij-
dens de zomervakanties.
Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de 
hele Israëlische samenleving.
Zie ook het tekst stukje in het algemene deel van deze kerkbode 
over dit doel.

Zondag 31 mei Pinksteren
De eerste collecte voor een plaatselijke diaconaal doel 
de Meet-Inn
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “de jonge open 
kerk” in Marokko
Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Geest van 
God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt. Vandaag 
is de collecte bestemd voor het werk van kerken in Marokko. 
Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit islamitische land. 
Ja, ze zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar christenen uit 
diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel ver-
schillende talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het 
Frans.
Door onze steun kunnen deze kerken hun werk nog verder uit-
breiden en voortzetten onder Afrikaanse migranten die in Marok-
ko stranden, onderweg naar Europa.

Zondag 7 juni
De eerste collecte is voor het landelijk diaconaal werk van de 
PKN in Utrecht.
De landelijke Protestantse Kerk in Nederland organiseert dia-
conaal werk op landelijk niveau.
Hierbij hoort het opzetten en begeleiden van de diverse projec-
ten 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 eigen wijkdiaconie. Ook deze keer 
willen we er een speciale bestemming aangeven.

De diakenen van de Open Hof
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VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Alle kerkelijke activiteiten liggen voorlopig stil t/m 1 juni a.s. 
Op zondag zal onze predikant, ds. Agnès Gilles een videobood-
schap voor de kinderen verzorgen alsmede ook een overden-
king. Vanaf deze week ook iedere dag een dagboek van de hoop 
op de website. Het weekdagboek kunt u ook vinden bij de down-
loads op de website. Ook zal het dagboek van de afgelopen 
week meegestuurd worden aan de mensen die de KodW via de 
brievenbus ontvangen. Dan blijven ook zij, zonder digitale midde-
len op de hoogte.
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 
woensdag 6 mei jl. gaat de wijkkerkenraad zich beraden over de 
te nemen stappen voor een kerkdienst na 1 juli a.s. Meer nieuws 
hierover komt in onze wijkbrief Kijk op de Wijk en het volgende 
kerkblad. Meer informatie is te lezen op de website van de PKN 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/
richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Eindexamens
De centrale examens gaan dit jaar niet door! Dat betekent niet 
dat er geen eindexamenkandidaten zijn onder onze gemeente-
leden. Ieder jaar proberen we aandacht te besteden aan onze 
jongeren die examen doen. Ook nu, juist nu. 
Zou jij dit jaar examen doen? 
Geef het door! Weet u/jij iemand die examen zou doen? 
Geef het door! scriba@openhof-ede.nl

Giften
Er komen wekelijks veel giften binnen voor zowel de wijkkas als 
het bloemenfonds. In de Kijk op de Wijk houden wij de leden van 
de Open Hof hiervan op de hoogte. Alle gulle gevers heel harte-
lijk bedankt.

Vergadering wijkkerkenraad
Donderdagavond 30 april jl. heeft het moderamen telefonisch 
vergaderd en op maandag 11 mei is er een vergadering van de 
wijkkerkenraad door middel van ZOOM-videobellen. Zo blijft in 
deze tijd ook op deze manier de verbondenheid met elkaar en 
de gemeente.

De Hovenier
Ik hoor u denken; De Hovenier? Wat is dat nu? Welnu dat is 
ons nieuwe glossy kerkblad dat rond Pinksteren verschijnt. De 
Hovenier, passend bij een bloeiende en groeiende tuin als De 
Open Hof. Donderdag 16 april jl. is er een cursus gegeven in De 
Open Hof door uitgeverij De Zalige Zalm. De uitgeverij laat nu al 
weten dat zij heel veel bewondering hebben voor de redactie dat 
zij op zo’n korte termijn een kerkblad kunnen realiseren. 
Heel veel dank aan Steven Berendsen, Theo Weening, Liesbeth 
Mulder en Han Pol voor al hun werk. 
Samen met diverse gemeenteleden maken zij een heel mooi 
blad. Vandaag kreeg ik een concept Hovenier. Het ziet er gewel-
dig uit. En dan moet de finishing touch nog komen! In de week 
voor Pinksteren wordt De Hovenier bij ieder gemeentelid van De 
Open Hof bezorgd. Laat u verrassen! 

Met een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad,
Betty Pluimers

Over het Dagboek van de hoop
Met plezier schrijf ik elke dag een bladzijde in het dagboek. 
Maar, nu heb ik bedacht dat het misschien heel leuk zou zijn als 
er ook anderen zijn die een keer een bladzijde in het dagboek 
willen vullen. Want ook u zult deze weken best eens een bijzon-
dere dag hebben (gehad) die u inspiratie, hoop of goede moed 
brengt of heeft gebracht. En misschien wilt u dat wel met ons 
delen. Of u loopt met een inspirerende vraag rond die is opgeko-
men naar aanleiding van iets in het dagboek of een videobood-
schap. Kortom: Ik nodig u van harte uit mij een bladzijde voor het 
dagboek te mailen. Ik hoop natuurlijk op meerdere inzendingen. 
Dan kijk ik welk inzending ik wanneer plaats en hoe en wanneer 
ik daarop reageer, etc. Zo ontstaat er misschien wel een interac-
tief Dagboek van de hoop. Dat zou ik heel leuk en waardevol vin-
den. En het levert mij vast ook steeds weer nieuwe inspiratie op. 
Want we zullen dit dagboek waarschijnlijk nog wel even gaande 
moeten houden! Schroom dus niet. Ik kijk uit naar jullie bijdra-
gen! ds.gilles@openhof-ede.nl

Verhuizing
Donderdag 30 april zijn Pouw en ik de trotse eigenaren van een 
nieuwe woning geworden. Dit huis staat niet in Ede – hoewel we 
daar ook rond gekeken hebben, maar een paar straten verderop 
in Bennekom. Een iets ruimer huis waarin Pouw en ik een heuse 
echte werk/studeerkamer gaan krijgen. Omdat ook Pouw steeds 
meer thuis werkt, keken we daar naar uit. Het is allemaal heel 
snel gegaan.
5 juni staat de verhuizing gepland. Tot die tijd gaan werklui en 
schilders hard aan de slag. 
Vanwege deze verhuizing juist in deze vreemde (corona) tijd, 
heb ik het moderamen het volgende voorgesteld: als ik mijn 
vakantie (de meivakantie en de zomervakantie) nu eens in halve 
weken opneem? Dan werk ik de komende weken tot aan de ver-
huizing de helft van de tijd. En in de zomer(vakantie) werk ik het-
zelfde aantal weken ook de helft van de tijd. Zo ben ik in deze 
bijzondere tijd altijd aanwezig en bereikbaar en kan ik tegelijker-
tijd zelf rustig de tijd nemen voor mijn verhuizing en de komende 
zomer ook half vakantie vieren in onze nieuwe tuin. Aldus beslo-
ten!

Met een hartelijke groet, 
Ds. Agnès Gilles

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS 
SAMENWERKENDE KERKEN

 

 

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:
Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

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

Bij de vieringen
Zondag 17 mei pakken we volgens het alternatieve leesrooster 
het Exodusverhaal weer op: Exodus 20: 1-17, over de tien woor-
den/geboden. Misschien wel de bekendste tekst uit Exodus, en 
je kunt het mensen zo maar horen zeggen: ‘Geloven betekent 
voor mij dat ik me probeer te houden aan de tien geboden.’ Maar 
kan dat eigenlijk wel? Loop je dan telkens weer tegen de lamp?
Susan speelt op de piano.

Zondag 24 mei heten we ds. K.A.E. de Waard van harte welkom! 
Tanja zal zorgen voor de muziek.

Zondag 31 mei vieren we Pinksteren. ‘Toen de dag van Pink-
steren aanbrak waren ze allen bij elkaar’ (Handelingen 2: 1) is 
enigszins confronterend om te lezen. Niemand heeft op het 
moment dat ik dit schrijf een idee wanneer we weer met elkaar 
kunnen vieren, zingen en bidden, maar om eerlijk te zijn lijkt 
me Pinksteren best optimistisch. Ok, je weet maar nooit: Pink-
steren is per slot van rekening het feest van de verrassing, van 
vuur, van optimisme en hoop! Maar om er in ieder geval voor 
te kunnen zorgen dat we ophoren van verhalen van de Geest: 
ik zou het heel fijn vinden als u/jij er over zou willen nadenken 
wat Pinksteren voor jou betekent. Schrijf, mail, bel, maak foto’s, 
leg uit waar je iets van Nieuw, van geestdrift en enthousiasme 
ziet, hoort, voelt.. Het zou prachtig zijn om dit aan iedereen die 
meekijkt/luistert te laten zien! Dan zijn we wel niet letterlijk maar 
toch bij elkaar.
Je kunt al je bijdragen mailen naar jpcprenger@gmail.com
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Tanja is deze viering de pianiste.

Zondag 7 juni, zondag Trinitatis, lezen we voorlopig voor het 
laatst uit Exodus: hoofdstuk 34: 4-9, met daarnaast de laatste 
zinnen uit het evangelie naar Mattheus, 28: 16-20, met de best 
ingewikkelde c.q. na te volgen zin: ‘Maak alle volken tot mijn leer-
lingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik u opgedragen heb.’ Het brengt mij weer bij de vraag 
wat die leer dan ook maar weer is en waarom dat dan zo belang-
rijk zou zijn voor anderen. Met Susan op de piano.

In memoriam Mien van der Ende-Heijsteeg
Mien van der Ende-Heijsteeg overleed op 21 april 2020. Zij is 72 
jaar geworden. Getrouwd met haar Jan die op 22 november 2015 
is overleden, zij miste hem zo. Samen hadden zij 2 dochters, een 
schoonzoon en 3 kleinkinderen, waar zij heel trots op waren!
Maar naast hun eigen kinderen hebben zij veel pleegkinderen 
opgenomen in hun gezin en later in hun gezinshuis op de Glind. 
Ook als de pleegkinderen niet meer bij hun woonden, onderhiel-
den Mien en Jan contact. Toen ze in Ede kwamen wonen heeft 
Mien veel kinderen opgevangen bij haar als gastouder. Soms 
namen ze ook deze kinderen mee naar de kerk. Als Mien over 
die tijd vertelde, sprak ze over een mooie dankbare tijd die tege-
lijk ook best moeilijk was.
Mien was erg betrokken bij de Emmaüs geloofsgemeenschap. 
Zij onderhield veel contacten en kwam heel trouw zondags bij de 
viering. Toen ze dat lichamelijk niet meer kon volgde zij de vie-
ring digitaal tot haar laatste week.
Ze bezocht graag de zondagse soepmaaltijden. Zij was fanatiek 
lid van de creaclub, maakte ook kaartjes voor bij de jaarlijkse 
kerstattenties. Mien was erg creatief. Verzorgde de financiën voor 
de bezoekersgroep. Was contactpersoon voor de Gelderhorst. 
Ook is zij contactpersoon voor de oppasdienst geweest
Helaas heeft Mien veel lichamelijke ongemakken gehad haar 
hele leven en afgelopen tijd veel ziekenhuis opnames en zware 
behandelingen moeten ondergaan en kon zij niet meer zelf-
standig blijven wonen. Na haar verblijf bij Opella heeft zij de 
laatste maanden naar volle tevredenheid in de nieuwe Klinken-
berg gewoond. Zij bleef positief in het leven staan en wist zich 
gesteund door haar geloof!
Zij was ook heel blij met de post, bezoek en telefoontjes die zij 
van gemeenteleden kreeg. Voor haar was het heel erg dat er, 
juist toen zij zo achteruit ging, door de Coronamaatregelen geen 
familie meer komen mocht.
Op de mooie rouwkaart met de orchideeën waar zij zo van hield 
staat:
Ik zal zelf met je mee gaan. Je kunt gerust zijn. (Exodus 33:14)
En dat wensen wij haar toe. Vrijdag is er in besloten kring 
afscheid van haar genomen, helaas niet in de Emmaüs, wat zij 
graag gewild had, dit wegens de corona omstandigheden.
Wij wensen Esther en Anna, Ingrid, Wim, Rodney en Ryan heel 
veel sterkte toe met dit grote verlies.

Joke Scherpenzeel

Alternatieve manier om te geven voor de collectes
Sinds kort hebben we de beschikking over de GIVT app. Via 
deze app geef je anoniem en eenvoudig voor de collectedoelen 
tijdens de online diensten (en ook later als we weer echt samen 
kunnen komen). Het geven kan niet alleen tijdens de dienst 
(zondagochtend 10:30), de app kan tot de vrijdag na de viering 
gebruikt worden voor het doel van de voorgaande zondag.
Uw gift blijft anoniem. Alleen het totaalbedrag van de collecte 
wordt doorgegeven aan het kerkelijk bureau van de PGE, die 
zorgt voor doorbetaling aan het doel. Ook kunt u vanuit de app 
aan het einde van het jaar een overzicht krijgen wat u hebt gege-
ven voor de belastingaangifte. Geven via Givt is dus ANBI-proof.
Wij bevelen deze manier van geven van harte aan. Kijk op onze 
website voor meer informatie! Voor hulp bij het installeren van de 
app en aanmelden bij Givt kunt u contact opnemen met Cor van 
Boven (0318 621132) en Mies van Steenbergen (0653606045/ 
mies.v.steenbergen@gmail.com).

ALGEMEEN

EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale 
radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending 
gemist via www.edefm.nl

Programma’s elke maandagavond: 
• 18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door 
 Joop Rodenburg en Cees Kwint. 
 Herhaling: zondag 8.30 uur. 

• 19.00 uur: KERKVENSTER:
 informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. 
 Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, 
 Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.
 Presentatie: Sijnie Fredrikze en Ike Nijhof.
 Herhaling: zondag 11.00 en 22.00 uur. 

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

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ MEI EN JUNI 2020
18 mei 2020
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast 
over treffende lectuur in kerk en samenleving. Lied van de Week: 
‘Maak heel mijn leven tot een lied’ Column: Jan de Kluijver. Inter-
mezzo’s: muziek en zang. 

25 mei 2020
Gesprek met Johan de Vries over ‘Een baptistengemeente ‘. Lied 
van de Week: ‘Ik wil alleen bij U zijn’ - Psalmen voor nu. Boekbe-
spreking: Jeannette Laban. Muzikale intermezzo’s.

1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag)
Gesprek met Roy Timmerman en Els Kok (ovb) over “De Heilige 
Geest, ongrijpbaar fenomeen?”. Lied van de Week: “Daal liefdes-
vuur, daal neer.” Gedicht. Vocale en instrumentale muziek.

8 juni 2020
Interview. Lied van de Week: “Zie, als koning zal Hij komen.” 
Column. Muzikale fragmenten.

Moderamen en classispredikanten denken proactief na over 
‘anderhalve meter kerk’
Tussen de overheid en de Protestantse Kerk vinden er regel-
matig gesprekken plaats over kerk-zijn in een anderhalve meter 
samenleving. De classispredikanten zijn hier actief bij betrokken. 
Zij stuurden vanmiddag een brief over dit onderwerp naar de 
predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden in hun classes.

Een onderwerp waarover nagedacht wordt, betreft de moge-
lijke risico’s van gemeentezang. Ook buigt het moderamen van 
de generale synode zich over de omgang met de sacramenten, 
Heilige Doop en Heilig Avondmaal. “Wat is mogelijk, zowel vanuit 
het gezichtspunt van veiligheid / hygiëne als vanuit theologisch 
oogpunt?”

De brief van de classispredikanten is een reactie op vragen van 
predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden over duidelijke 
richtlijnen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter samen-
leving. “Vragen waarop we graag snel een antwoord willen. De 
realiteit is dat we voorlopig met de huidige regels moeten leven 
en dus online kerkdiensten houden. Natuurlijk kunt u als ker-
kenraad vast nadenken over concrete invullingen, maar dat kan 
alleen in alle voorlopigheid. De realiteitswaarde van die invullin-
gen hangt af van de kaders die te zijner tijd door de overheid 
worden gesteld.”
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De classispredikanten vinden het bemoedigend om te horen 
hoe velen in de gemeente zich inzetten om de eredienst vorm 
te geven en het omzien naar elkaar - met alle beperkingen die 
er zijn - handen en voeten te geven. “Dat vraagt om creativiteit 
en vergt de nodige energie. We zeggen u toe dat er tijdig helde-
re kaders, concrete richtlijnen en adviezen met u zullen worden 
gedeeld, die u vervolgens zelf kunt vertalen naar uw plaatselijke 
praktijk.”

Beschouw juni als oefenperiode - vier met 30 mensen
Het moderamen adviseert gemeenten om vanaf 1 juni - naast 
online vieren - samen te komen met maximaal 30 mensen. Op 
deze manier kunnen gemeenten oefenen met kerk-zijn in een 
anderhalve meter setting.

Ds. René de Reuver: “God dank, kunnen we elkaar binnenkort 
weer ontmoeten. Tegelijkertijd is het een bitterzoet advies. Kerk-
zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere beleving 
dan dat we gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen veel 
regels om rekening mee te houden. Respecteer die regels ten 
allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer 
samen kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus.”

In overleg met de overheid hebben de gezamenlijke kerken 
besloten om gemeenten te vragen om in de maand juni alvast 
samen te komen met 30 mensen. Een protocol voor hoe om te 
gaan met kerk-zijn in een anderhalve meter setting stelt de Pro-
testantse Kerk in de week van 11 mei 2020 beschikbaar. 

In dit protocol worden richtlijnen gegeven voor routes in en naar 
het kerkgebouw, hygiëne, placering, uitnodigingsbeleid, zingen 
etc. Het is aan de kerkenraad om dit protocol om te zetten naar 
beleid voor hun gemeente. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er meerdere vieringen 
achter elkaar worden georganiseerd of tegelijkertijd groepen van 
30 mensen in verschillende zalen worden geplaatst, omdat dan 
de hygiënemaatregelen niet in acht genomen kunnen worden.

Uiteraard blijven de adviezen van de overheid te allen tijde lei-
dend. Mochten deze wijzigen, dan kan dit advies komen te ver-
vallen.

JAARTHEMA ‘HET GOEDE LEVEN’ - LEVEN IN HET PER-
SPECTIEF VAN GODS LICHT

Bron: Magazine Protestantse Kerk
Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan 
woorden aanreiken voor die zoektocht, zegt scriba ds. René de 
Reuver.

Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een 
vraag die volop speelt in de samenleving, signaleert scriba René 
de Reuver. “Nederland is een van de meest welvarende landen 
ter wereld, maar welvaart garandeert geen goed leven. Dat zien 
we in deze crisis: welvaart kan verdampen, werk kan wegvallen, 
gezondheid kan afbrokkelen. Het coronavirus bedreigt ons alle-
maal.”

Najaar 2019 verscheen het boek De zin van het leven, waarin 
journalist Fokke Obbema met veertig prominente Nederlanders 
in gesprek gaat over belangrijke levensvragen. De Reuver: “De 
rode draad daarin is: het samenleven met anderen, met mensen 
die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. 
Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen 
we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het chris-
telijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God 
naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die 
dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander die een beroep op 
je doet, of in de ander die je stoort.”

Ander kader
Wat heeft de kerk te zeggen over het goede leven? De Reuver: 
“We moeten niet uitstralen dat wij - net wat meer dan anderen - 
wel weten wat het goede leven is. Dat is niet zo: er wordt al eeu-
wenlang door allerlei mensen over nagedacht. Maar wat je van-
uit het geloof wel kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles 
met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin 
van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde 

en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, 
het licht van vergeving, valt over jouw leven.

Het goede heeft te maken met het geloof dat God goed is en dat 
de toekomst aan Hem is. Theologisch wordt wel eens gezegd: 
we moeten het leven bezien vanuit het einde der tijden, het 
eschaton, waarin God koning is over het hele leven. Dat licht valt 
al naar ons toe, en dat maakt het leven goed. Natuurlijk zijn er 
zorgen, maar dat is niet het laatste antwoord.” Aan dat perspec-
tief moet de kerk proberen woorden te geven, juist ook in tijden 
van crisis.
“Rituelen kunnen daarbij een rol vervullen. Het aansteken van 
een kaars bijvoorbeeld. Daarmee stel je je open voor een ande-
re dimensie: het licht dat een kaars verspreidt, symboliseert dat 
God in ons midden is.”

Weg van de navolging
Het thema ‘het goede leven’ doet De Reuver denken aan het 
verhaal uit Lucas 18, over de rijke jongeling. “Hij vraagt Jezus: 
‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwi-
ge leven?’ Jezus verwijst vervolgens naar God en naar de tien 
geboden: niet stelen, geen overspel, niet liegen, je vader en 
moeder eren … Maar dat doet de jongeling allemaal al. Dan 
grijpt Jezus dieper. Hij zegt: verkoop alles wat je hebt en volg 
mij. Ik leg dat zo uit: er is niks mis met het hebben van geld en 
goed, maar als het je verhindert om je leven toe te wijden aan 
God en Jezus te volgen, dan is dat keurige leven helemaal niet 
zo goed. Dan volg je de geboden enkel als religieuze plicht of 
als een manier om te scoren.” De weg van de navolging begint 
niet bij een exact recept, maar bij vrijheid en overgave. “Vanuit 
die vrijheid kun je vervolgens verantwoordelijkheid nemen voor 
je levenskeuzes. Je afvragen: wat vraagt God van mij?”

Materialen
Het komende seizoen komt het jaarthema ‘Het goede leven’ op 
verschillende momenten terug, bijvoorbeeld in het materiaal dat 
wordt aangeboden rond Startzondag en de feestdagen. De Reu-
ver hoopt dat het thema tot gesprekken aan zal zetten. “Ook in 
de kerk wordt ‘het goede leven’ soms allereerst geassocieerd 
met mindfulness en ‘je fijn voelen’. Juist nu we ervaren hoe broos 
en breekbaar ons bestaan is, mogen we met elkaar zoeken naar 
‘het goede’ dat dieper gaat dan dat.”

DE LITURGISCHE EN PRAKTISCHE ASPECTEN VAN ONLI-
NE VIEREN OP EEN RIJ

Nu duidelijk is dat er de komende maanden nog online gevierd 
gaat worden, is het goed om eens wat langer stil te staan bij de 
verschillende aspecten van online vieren. Welke liturgische keu-
zes zijn er te maken? En wat zijn de praktische kanten van onli-
ne-kerkdiensten?

Voordat we deze keuzes bespreken, is het goed om voor ogen 
te houden waar het in de eredienst - offline en online - om draait: 
“Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen tot de 
lezing van de Heilige Schrift en de prediking van het Evange-
lie, de bediening en viering van de doop en het avondmaal, de 
dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en 
gerechtigheid.” (Kerkorde VII)

De volgende aspecten kom in dit artikel aan bod:

1. beleid en liturgische keuzes
2. de rol van muziek en zang
3. presentatie
4. de techniek
5. opstelling in de kerk
6. mogelijkheden voor interactie
7. aandeel voor kinderen en jongeren
8. collecte

Beleid en liturgische keuzes
De kerkenraad en predikant(en) bepalen het beleid voor de 
kerkdiensten en de liturgie van hun gemeente. Bedenk wat past 
bij uw gemeente en bij u als voorganger als het gaat om onli-
ne kerkdiensten. Uiteraard is het mogelijk om de gebruikelijke 
kerkdienst vanuit een leeg kerkgebouw te filmen en te streamen. 
Maar er zijn ook andere vormen mogelijk, zoals bijv. een korte 
meditatie in combinatie met muziek en gebed, gesprek of de 
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uitvoering van een muziekstuk met een inleiding. U kunt er ook 
voor kiezen om niet live te streamen, maar van te voren iets op 
te nemen en dat op zondag beschikbaar te stellen. 

Bespreek deze mogelijkheden in de kerkenraad of met de werk-
groep eredienst. Ook de kerkenraad maakt keuzes over het al 
dan niet online vieren van het avondmaal en doop.

Het één en ander hangt ook af van uw technische mogelijkhe-
den en de beschikbare vaardigheden van de predikant(en) en 
gemeenteleden of anderen. 

Omdat deze manier van werken voor veel predikanten nieuw is, 
is samenwerking met andere gemeenten wellicht aan te bevelen. 
Zo deel je techniek, kennis en kunde. Zie bijv. Den Bosch of de 
Zaanstreek.

De rol van muziek en zang
Uiteraard moeten de ambten vertegenwoordigd zijn bij een onli-
ne viering, maar ook de bijdrage van een muzikant is gewaar-
deerd. 

Om de gemeenteleden thuis te ondersteunen met samenzang 
kan men bij de opname kiezen voor één of twee zangers. Via het 
scherm of het inbrengen van beelden op de computer kan men 
gebruik maken van auteursrechtenvrije video’s met zang. In een 
aantal gemeenten gebruikt men Nederland Zingt. De EO heeft 
diverse liederen rechtenvrij ter beschikking gesteld.

Presentatie
Voorgangers zijn geoefend in presenteren, maar spreken voor de 
camera is toch net anders dan spreken voor een gemeente. Men 
mist immers de interactie met gemeenteleden. Probeer u voor te 
stellen hoe gemeenteleden, jong en oud, kijken en luisteren. Veel 
in de camera kijken en contact maken is aan te bevelen. Dat 
vraagt gemiddeld oefening of een training in presentatie. Feed-
back vragen aan gemeenteleden is nuttig. Bespreek dit met uw 
kerkenraad of de werkgroep eredienst. Trainers zijn op internet te 
vinden, zoals bijvoorbeeld Paulien Vervoorn..

De techniek
Maak keuzes op grond van het beleid van de gemeente, 
beschikbare expertise en apparatuur. Het uitbesteden aan een 
bedrijf, samenwerking met de lokale omroep of het aanschaffen 
van apparatuur zijn opties. Zelfstandig filmen en/of streamen via 
Youtube of Facebook ook. 

Met de camera-man/vrouw van te voren overleggen hoe en 
op welk moment iets of iemand in beeld moet komen is nuttig: 
afwisselend de ouderling, diaken en predikant, de lector, het 
orgelspel, de paaskaars tijdens het gebed, het aanwezige kin-
derprogramma of de bloemen in beeld brengen. De camera 
moet rustig in en uitzoomen. Let op (tegen)licht in de kerkzaal.

Het thuisfront maakt ook gebruik van techniek. Meld via een 
nieuwsbrief of het kerkblad het online-aanbod. Informeer de 
gemeenteleden over het gebruik van hun computer of mobiele 
telefoon. Op een mobiel telefoontoestel kijken of een tv-scherm 
maakt veel uit. Men kan de computer aansluiten op het (grote) 
beeldscherm van de televisie en dan de liturgie op de ene helft 
van het beeldscherm plaatsen en het live-beeld op de andere 
helft. Vraag om reacties.

Opstelling in de kerk
Wat kan en moet in beeld komen? Zie ook onder het kopje ‘De 
techniek’. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het liturgisch 
centrum. Een voorbeeld: In Huizen verzorgen de Kruiskerk, 
goede Herderkerk en de Oosterlichtkerk gezamenlijk vanuit de 
Oosterlichtkerk online vieringen via Kerkdienstgemist.nl. In de 
Stille week hebben ze met een installatie gewerkt om de betrok-
kenheid van gemeenteleden bij de online vieringen te vergroten. 
Na Pasen hebben ze de installatie vervangen door een regen-
boog als teken van hoop. Deze blijft tot Pinksteren gehandhaafd. 
Zo’n opstelling vergroot de onderlinge betrokkenheid, maar is 
ook aantrekkelijk om beeld te brengen

Mogelijkheden voor interactie
Voorafgaande of tijdens de kerkdienst kan men gebedsintenties 
indienen, een foto of een andere bijdrage sturen. Deze worden 

verwerkt in de online-viering. Vooraf kan de start van het kin-
derprogramma bij een gezin gefilmd worden en tijdens de onli-
ne-kerkdienst via Youtube en de beamer getoond worden. Of 
vanwege het thema van de dienst kan een onderdeel van de 
online-kerkdienst in een tuin gefilmd en getoond worden. Dat 
versterkt de aandacht van de gemeenteleden/kijkers. Of ter plek-
ke een interview met een gemeentelid of de organist over de 
keuze voor een lied.

Vooraf en na afloop kunnen gemeenteleden elkaar (beeld)bellen. 
Of er kan na afloop - bijvoorbeeld via zoom - online koffiedrin-
ken georganiseerd worden. De voorbereiding en leiding daarbij 
is belangrijk.

Aandeel voor kinderen en jongeren
Ouders stellen het op prijs wanneer de kinderen betrokken wor-
den bij de online-viering. Het is fijn wanneer kinderen tijdens de 
viering aan de slag kunnen met materiaal. Materiaal van ver-
schillende organisaties zijn beschikbaar.

Suggesties:

• het kindermoment in de viering toch vormgeven
• vooraf preekbingo opsturen om tijdens de viering te doen. \  
 Zie de werkvorm op de website van Jong Protestant.
• een kerkboekje voor de kinderen tijdens de viering, waarmee  
 ze aan de slag kunnen zonder al te veel hulp van ouders
 naar aanleiding van het bijbelgedeelte iets laten bouwen of   
 maken.

Collecte
Nu er geen fysieke kerkdiensten meer zijn, kunt u ook niet meer 
met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit 
blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en mis-
schien dan zelfs nog meer! Op de website van Kerk in Actie zijn 
diverse alternatieve vormen van collecteren te vinden.
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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.

Raad van Kerken spreekt zich uit tegen 
nieuwe kernwapenwedloop
De Raad van Kerken in Nederland maakt 
zich ernstig zorgen over de nieuwe kern-
wapenwedloop die op gang gekomen is na 
het opzeggen van belangrijke wapenbe-
heersingsovereenkomsten. 

Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden 
dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd 
werd, maar ook 75 jaar geleden dat de eer-
ste atoombommen op de steden Hiroshima 
en Nagasaki werden afgeworpen, die hon-
derdduizenden burgers een vreselijke dood 
injoegen. 

Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het in-

ternationale verdrag tegen de verdere ver-
spreiding van kernwapens, het non-proli-
feratieverdrag (NPT), werd ondertekend. 
Daarin beloofden de ondertekenaars in 
artikel VI om door onderhandelingen te ko-
men tot totale kernontwapening.

Eind april van dit jaar stond er een zoge-
heten toetsingsconferentie van dat verdrag 
geagendeerd bij de Verenigde Naties in 
New York. Het lag in de bedoeling dat deze 
deels zou worden voorgezeten door de Ne-
derlandse delegatie. 

Met het oog hierop nam de Raad van 
Kerken zich voor om het eerder in de ja-
ren tachtig uitgesproken onvoorwaardelijk 

‘nee’ tegen kernwapens te herbevestigen 
en stelde een verklaring tegen de nieuwe 
kernwapenwedloop op.

De toetsingsconferentie van het NPT werd 
vanwege de corona-crisis uitgesteld tot 
volgend jaar. De Raad van Kerken hoopt 
dat de Nederlandse delegatie tijdens die 
volgend jaar de uitgestelde conferentie zal 
bijwonen zich sterk zal maken voor het ein-
delijk naleven van artikel VI, zodat interna-
tionale onderhandelingen gestart kunnen 
worden om tot algehele kernontwapening 
te komen. Dit zou in lijn zijn met de rege-
ringsverklaring dat ‘de Nederlandse rege-
ring zich blijft inzetten voor een kernwapen-
vrije wereld’. 


