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Gevangenen
bezoeken
 
Een zonovergoten zondagochtend. Rond acht uur
verzamelt een groepje mensen, allen betrokken bij de
Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk in
Nederland, zich bij het detentiecentrum in Vught. Even
later betreden wij het gevangeniscomplex. Vele
securitychecks en toegangssluizen verder komen we in
de ruimte die als kapel is ingericht.
 
Duizenden gemeenteleden sturen elk jaar paasgroeten
aan hen onbekende gevangenen in binnen- en
buitenland. Zij willen zo hun verbondenheid met de
gevangenen tot uitdrukking brengen en uiting geven
aan hun vaste overtuiging dat God niet wil dat een
mens alleen blijft, vervreemd van zijn of haar familie,
gezin en de maatschappij. In Gods ogen is ieder mens
waardevol en wordt niemand afgeschreven.
Vanmorgen ontvangen de gedetineerden in Vught
deze paasgroeten in drie opeenvolgende vieringen. Per
keer zijn ongeveer 25 gedetineerden en enkele
beveiligers aanwezig.
 
Het contrast tussen de streng bewaakte omgeving en
de open sfeer tijdens de vieringen is groot.
Justitiepredikanten verzorgen de liturgie en de
overweging; gedetineerden lezen de Bijbelgedeelten en
dragen gebedspunten aan. Vrijwel iedereen komt naar
voren om een kaarsje aan te steken.
 

In Gods ogen is
ieder mens
waardevol 
 
De kosterrol wordt vervuld door een gedetineerde. Hij
zorgt ook dat na elke viering de koffie klaar staat. Als we
hem complimenteren, antwoordt hij glimlachend dat
zijn medegedetineerden zijn lekkere koffie binnenkort
moeten missen; zijn jarenlange detentie zit bijna erop.
De gevangenis zal hij niet missen, wel zijn eervolle
kostersfunctie. Het is fijn dat men vertrouwen in hem
stelt.
 
Tijdens de gesprekken onder de koffie delen de
gedetineerden veel  met ons. Voor hen is elk contact
met de buitenwereld belangrijk. Een vader vertelt dat
zijn vrouw hem regelmatig bezoekt maar dat hij zijn
kinderen al lang niet meer heeft gezien; ze hebben er
bewust voor gekozen de kinderen de ervaring van een
bezoek aan de gevangenis te besparen. Hij verheugt

zich op het moment dat hij vrij zal komen en het gezin
weer compleet zal zijn.
 
Vroeg in de middag staan we weer buiten op de
zonovergoten parkeerplaats, dankbaar voor alle mooie
ervaringen vanmorgen.
 
Jeannette Galjaard (vice-voorzitter van de PKN)
 
(overgenomen van de brochure De werken van
Barmhartigheid uitgegeven door de Raad van Kerken in
Nederland

 koepel van een gevangenis

Inleveren kopij septembernummer
Het volgende nummer van het kerkblad
verschijnt begin september. Kopij voor dit
nummer moet uiterlijk 18 augustus ingeleverd
worden bij de wijkredacteuren.
 
Vakantie kerkelijk bureau
Wegens vakantie is het kerkelijk bureau
de hele maand augustus gesloten.
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Kerkdiensten augustus 2021 

Locatie     aanvang voorganger  opmerking 

Zondag 1 augustus   

Noorderkerk    10.30 uur  dienst Lutherse kerk 

Beatrixkerk     10.00 uur Ds. T. P. de Jong   

Taborkerk    10.30 uur dienst Lutherse kerk 

De Open Hof    10.00 uur Ds. J. Dam-Oskam   

Kerkelijk Centrum Emmaüs  10.00 uur dienst De Open Hof 

Gereformeerde Kerk Harskamp   10.00 uur Ds. T. Beima-Volgenant 

Het Maanderzand   10.15 uur 

 

Zondag 8 augustus 

Noorderkerk    10.00 uur dienst Taborkerk   

Beatrixkerk    10.00 uur Ds. Y. Voorhaar   

Taborkerk    10.00 uur Ds. G.H. Westra 

De Open Hof    10.30 uur dienst in Emmaüs kerk  

Kerkelijk Centrum Emmaüs  10.30 uur Pastor B. Piepers 

Gereformeerde Kerk Harskamp  10.00 uur Kapitein J. van Dijk  

Het Maanderzand   10.15 uur 

 

Zondag 15 augustus 

Noorderkerk    10.00 uur Ds. E. de Waard 

Beatrixkerk    10.00 uur Ds. A. Pilkes   

Taborkerk    10.00 uur dienst Noorderkerk 

De Open Hof    10.00 uur Ds. J. Oortgiesen   

Kerkelijk Centrum Emmaüs          10.30 uur Mevr. J. Bron 

Gereformeerde Kerk Harskamp  10.00 uur Ds. A. Haaima 

Het Maanderzand   10.15 uur 

 

Zondag 22 augustus 

Noorderkerk      dienst in openluchttheater 

Beatrixkerk    10.00 uur Ds. G. van Belzen 

Taborkerk    10.00 uur Ds. K. Santing 

De Open Hof       dienst in openluchttheater   

Kerkelijk Centrum Emmaüs    dienst in openluchttheater   

Gereformeerde Kerk Harskamp  10.00 uur Dhr. C. Hoogendoorn 

Het Maanderzand   10.15 uur 

 

Zondag 29 augustus 

Noorderkerk    10.00 uur  

Beatrixkerk    10.00 uur Ds. A. P. Cammeraat  

Taborkerk    10.00 uur Ds. E. Bakker 

De Open Hof    10.00 uur Ds. A. Gilles 

Kerkelijk Centrum Emmaüs  10.30 uur Ds. J. P. Prenger 

Gereformeerde Kerk Harskamp  10.00 uur Ds. K. Dijk 

Het Maanderzand   10.15 uur  
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Collecterooster
augustus 2021
 
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig
zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch
naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de
collecten horen hierbij.
 

 
1 augustus
1e collecte - wijkwerk            
2e collecte-diaconie van de wijk 
8 augustus
1e collecte- wijkwerk           
2e collecte – diaconie van de wijk
15 augustus  
1e collecte--diaconie: Meet-Inn      
2e collecte – Kerk in Actie, zomerzending; zie info
22 augustus 
1e collecte Diaconie Meet-Inn     
2e collecte – ZWO; gered gereedschap; zie info

29 augustus 
1e collecte Kerk – wijkwerk            
2e collecte – diaconie van de wijk
Zondag 15 augustus - KIA-Zomerzending
Ghana - Een sterk kerk op een kwetsbare plek
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken
naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te
vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De
Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het
noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in
hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze
een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of
timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen

en schrijven, en leidt ze voorgangers op. Info: https://
kerkinactie/kerknoordghana
Zondag 22 augustus - ZWO-collecte
Gered gereedschap
Gered Gereedschap steunt al 40 jaar vakmensen in
ontwikkelingslanden met gereedschap, kennis en
kunde. Onze hulp is praktisch en concreet. We stellen
goed gereedschap en de juiste machines ter
beschikking. We zorgen voor gekwalificeerde leraren en
bieden begeleiding van o.a. timmermannen,
automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk.
Met een goede vakopleiding zijn de mensen zelf in
staat armoede achter zich te laten. Wij zien dit als de
essentie van onze ondersteuning.Info: https://www.
geredgereedschap.nl/
 
Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen
aan één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag
overmaken op bankrekening met nr. NL11 INGB 0000
867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder
vermelding van  welke wijk en welke datum 1e en/of 2e
collecte.
College van Diakenen 

College van
kerkrentmeesters
 
Bijdrage Solidariteitskas 2021
Zoals ieder jaar vragen wij u ook nu weer om een
bijdrage voor de Solidariteitskas. Dit is een landelijk
fonds dat projecten financiert die niet door één
plaatselijke gemeente kunnen worden betaald (bijv.
schipperspastoraat) en dat tijdelijke ondersteuning
biedt aan gemeentes die financieel in de problemen
zitten. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de
gedachte, dat gemeenten elkaar helpen en
ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te
staan.
Uitgebreide informatie vindt u op www.pkn.nl/
solidariteitskas
De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte,
jaarlijkse bijdrage vanuit de plaatselijke gemeenten
binnen de Protestantse Kerk Nederland. De hoogte van
het bedrag is gebaseerd op het aantal (belijdende)
leden. Dit jaar is dat voor ons € 11.310. Uit vorige jaren
is gebleken dat wij dit bedrag kunnen halen met een
bijdrage van € 10 per gemeentelid. Maar elk bedrag is
welkom.
Aan lezers van het kerkblad vragen wij om uit eigen
beweging de solidariteitsbijdrage te voldoen, zodat
wij – om kosten te besparen – geen brieven of e-mails
hoeven te sturen.
U kunt uw bijdrage (de norm is dus € 10 per lid, maar
elk bedrag is welkom) op de volgende wijzen voldoen:
Overmaken op NL11 INGB 0008 67 584 t.n.v. de
Protestantse Gemeente Ede o.v.v. ‘Solidariteitsbijdrage
2021’.Via het Digitaal Portaal van de Protestantse
Gemeente Ede. Ga daarvoor op uw laptop of pc naar
www.skgcollect.nl/136, menu-onderdeel
Solidariteitskas. -       Via de Appostel app.Hebt u ons
een machtiging tot incasso gegeven, dan zal uw
bijdrage omstreeks 15 september 2021 worden
afgeschreven.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Roel Kremers, voorzitter
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Toekomst
Protestantse
Gemeente Ede
 
De verschillende wijken van de Protestantse Gemeente
Ede (PGE) moeten meer samendoen. Het is gewenst
dat de predikanten hun eigen wijk uit komen en als
team gaan samenwerken. De kerk is te veel naar binnen
gericht en zou zich meer moeten richten op mensen
buiten de kerk en op nietactieve leden. En: er is zoveel
talent binnen de kerk, maak daar gebruik van in plaats
dat je mensen zoekt bij bestaande vacatures. Dit
concluderen twintig gemeenteleden die op 26 juni bij
elkaar zaten om na te denken over de toekomst van de
kerk.
Enige tijd terug heeft de Algemene Kerkenraad (AK)
besloten een zoektocht te starten naar de toekomst van
de PGE. Minder leden, teruglopende inkomsten, maar
ook corona en andere ontwikkelingen maken het
noodzakelijk na te denken over een
toekomstbestendige kerk. De AK vindt het belangrijk
dat gemeenteleden meedenken hierover, dat zij
aangeven hoe zij de kerk zien over een aantal jaar.
Hiervoor is een traject in gang gezet waarbij een
hackathon op 26 juni het startpunt was. Op deze
bijeenkomst van een hele dag ontwikkelde een divers
samengestelde groep via verschillende werkvormen tal
van ideeën. Er kwam van alles op tafel. Opvallend was
het enthousiasme van de deelnemers, de openheid, de
bereidheid om te zoeken naar alternatieve vormen van
kerk-zijn en het wegvallen van het denken in wijken.
Of, zoals een van de deelnemers zei: ‘Waarom gaan we
dit niet met elkaar doen, in één PGE, in één gebouw.
Dat hoeft niet massaal. Je kunt best in kleine groepen
bij elkaar komen, of verschillende diensten organiseren
omdat veel mensen hieraan terecht nog veel waarde
hechten.’
De belangrijkste conclusies aan het eind van de dag
waren:
Het gesprek over de toekomst van de PGE moet niet
gaan over gebouwen, maar over hoe je God en je
naaste kunt dienen.Als je elkaar ontmoet vanuit
dezelfde bron, nieuwsgierig bent naar elkaars verhaal
vallen grenzen, ook die van wijken, weg.In gesprekken
over de toekomst van de PGE gaat het al snel over de
eigenheid van de wijken. Er zijn verschillen, het is
belangrijk dit te onderkennen en hiervoor ruimte te
bieden.Er moet meer gewerkt worden vanuit de
talenten van mensen en niet vanuit bestaande functies
en structuren.De PGE moet zich meer richten op
mensen buiten de kerk en niet-actieve leden. Het
benaderen van deze laatste groep kan ook helpen het
ledenbestand actueel te houden.Vaker moet de vraag

gesteld worden: wie is mijn naaste en wat kan de PGE
voor hem/haar betekenen?Streven naar meer diversiteit
vraagt meer verschillende activiteiten.De bestaande
structuren, gebouwen en inzet van predikanten moet
hierop worden aangepast.Op korte termijn kunnen al
veel activiteiten uit de verschillende wijken in elkaar
geschoven worden.Wijken moeten meer gaan
samenwerken en in de toekomst wellicht opgeheven
worden.De predikanten moeten hun eigen wijk
uitkomen en als team gaan samenwerken.- Leer van
andere gemeenten. Kijk wat de ervaringen daar zijn.
Komende tijd worden de ideeën verder besproken. Op
zaterdag 28 augustus komen de predikanten en AK-
leden bij elkaar om hierover te brainstormen en in de
weken erna gaan de wijkkerkenraden ermee aan de
slag. Het is de bedoeling om in september en oktober
op bijvoorbeeld een gemeenebijeenkomst hierover in
gesprek te gaan met gemeenteleden. Daar worden niet
zozeer concrete plannen gepresenteerd, maar zoeken
we samen naar hoe we in de toekomst kerk kunnen
zijn. Pas hierna worden ze vertaald in concrete
plannen.
 
Peter van Veen
Meer informatie over de hackathon, de bedachte ideeën
en de vervolgstappen staat op de website van de PGE,
www.protestantsegemeente-ede.nl.
 

Bespreek het samen
 
Tijdens de bijeenkomst na de lancering  van het
nieuwe programma werden we opgeschrikt door het
bericht dat Ger Elbertsen in haar slaap is overleden. Ger
heeft jarenlang het Leerhuis met passie en inzet vorm
gegeven en begeleid. Op haar eigen unieke manier
heette zij de gasten welkom in Ons Huis. Met alle
sprekers had zij goed contact, met sommigen al jaren.
Wij zullen haar missen.
In de vergadering lazen we een verhaal van Toon
Tellegen over missen.We gaan meer mensen missen:
we namen afscheid van onze voorzitter, ds Caroline
Oosterveen en van de contactpersonen Arie de Net,
Toos van Essen en Lisan Verboom. 
Gelukkig is er ook goed nieuws: ds Theo Pieter de Jong
wordt de nieuwe voorzitter. Janet en Arjen Mol zijn
gestart als contactpersonen voor Emmaus en in
september gaat Bea Hugo meedoen als contactpersoon
voor Noord. Als team zien we er naar uit om weer echt
te starten en iedereen te ontmoeten. Meld u zich vooral
aan. Dat kan via de website.
 
het Bespreek het Samen team
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen.
 
Predikant
Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede
0318 309 191 / dominee@beatrixkerk.nl
 
Scriba
Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Vanuit Proosda
Beatitudinum
 
 
Nog steeds ben ik erg blij met dit mooie, nieuwe
kerkblad. De uitdaging die het brengt is om ons te
beperken in onze woorden. Er is niet eindeloos de
ruimte. En dat is ook goed. In dit ‘zomernummer’
beperk ik me nóg meer, zo is de afspraak, om Klaas
Kopinga, als voorzitter van de wijkkerkenraad ruimte te
geven een aantal belangrijke zaken uit de wijk te delen.
Van mijn hand hier slechts dus twee zaken, beide best
van serieuze aard.
 
Allereerst persoonlijk: Maarten heeft onlangs
aangekondigd in Woerden te stoppen als predikant. De
combinatie van de zorg voor een gemeente op afstand,
het vele heen-en-weer rijden, ons gezin, zijn
promotieonderzoek in Kampen: het werd steeds
lastiger. Na lang nadenken en overleg met
classispredikant en anderen heeft Maarten de knoop
doorgehakt en de gemeente het besluit meegedeeld
dat samen met de kerkenraad bij de classis losmaking
van de gemeente is aangevraagd. Zijn afscheidsdienst
staat gepland op 5 september. Het geeft opluchting en
tegelijk zal het afscheid niet makkelijk zijn na ruim zes
hele goede jaren!
 
En ten tweede, ook persoonlijk, deel ik graag een stukje
uit mijn jaarverslag. Ik schreef onder het kopje ‘liturgie
en eredienst’:
“Als ik kijk naar de ontwikkeling die we als gemeente
meemaken zie ik een mooie beweging en groei. Tegelijk
heb ik ook veel zorgen over hoe broos ons besef is van

de waarde van onze gezonde wortels en traditie. Ik vind
het erg zoeken om hier op een goede manier leiding
aan te geven.
Ik hoop van harte dat er in het nieuwe seizoen eindelijk
tijd komt om ons beleid rondom muziek in de
Beatrixkerk te evalueren en effectueren. Ik hoop dat we
als gemeente de goede balans weten te bewaren in de
diverse stijlen van muziek en aanbidding van God. En
dat kan alleen als we onszelf steeds weer ‘trainen in
verdraagzaamheid’ – of beter nog: liefde. Mensen die
boos spugen dat ze niet meer naar de kerk komen
vanwege de muziekgroep en die vreselijke herrie-
muziek, versus de mensen die hun afschuw over ‘dat
orgel’ uitspreken. Ze doen me beiden pijn. Niet alleen
omdat ik van béide soorten muziek hou, maar vooral
omdat ze met hun woorden zo de aanval inzetten op
hun eigen ‘broeders en zusters’.”
Tot zover een stukje uit mijn jaarverslag. Overigens kijk
ik dankbaar terug op dat gesprek. Het was goed een en
ander te delen.
 
Tot slot, ik zie uit naar de dienst op 1 augustus, de
laatste dienst waarin ik mag voorgaan vóór onze
vakantie. We delen dan samen weer brood en wijn.
Tegelijk zie ik er ook wat tegenop, omdat het ook de
afscheidsdienst van Netta is. Ik zal haar missen in deze
drukke, grote gemeente.
 
Voor nu, een heel hartelijke groet uit de pastorie, en
veel sterkte toegewenst aan allen die moeilijke of
spannende tijden doormaken, 
 
Ds. Theo Pieter de Jong
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Van de kerkenraad
 
Kleine en grote kerkenraad
Vanaf het komende seizoen gaat de Beatrixkerk weer
werken met een Kleine en Grote Kerkenraad. In de
Kleine Kerkenraad zitten alle voorzitters van de
taakgroepen en de predikant. Zij komen maandelijks bij
elkaar. De Grote Kerkenraad is de Kleine Kerkenraad
aangevuld met alle ouderlingen en diakenen. Zij komen
5 keer per jaar bij elkaar. De werkwijze staat op de
website.
 
Beatrixkerk: Gemeente van Jong en Oud…
Ruim 30% van onze gemeenteleden is jonger dan 40
jaar en zij bezoeken een stuk minder frequent de
diensten dan de oudere gemeenteleden. Daarom zijn
we in het afgelopen jaar met veel jongeren en jonge
ouders in gesprek gegaan. Ze vertelden ons dat ze
graag willen geloven en willen meedoen in de kerk,
maar ervaren dat veel van onze vormen en structuren
niet meer zo bij hen passen.
Het komende jaar willen we daarom graag
onverminderd aandacht hebben voor de oudere
gemeenteleden die blij zijn met zoals het nu gaat, en er
tegelijk naar streven om gemeente te zijn op manieren
die passen bij jongeren..
 
Algemene Kerkenraad van de PGE, de
wijkgemeenten en haar predikanten
Het afgelopen jaar heeft de AK aandacht besteed aan
haar toekomst en die van de PGE en haar predikanten.
Dat heeft ons gebracht bij een bemoedigende en
veelbelovende uitkomst. Dat betekent dat de zes
wijkgemeenten en de huidige vier predikanten meer
gaan samenwerken en zich samen richten op het
overdraagbaar maken van de PGE naar een volgende
generatie. 
 
Gemeenteavond op maandag 20 september
Op maandag 20 september zijn we allemaal welkom in
de Beatrixkerk om samen een gemeenteavond te
houden. We hopen en bidden dat corona dit niet zal
belemmeren. We verwachten daar zowel jongere als
oudere gemeenteleden. De onderwerpen die hier
boven zijn beschreven zullen daar besproken worden.
Noteer de datum alvast in je agenda!
 
Elkaar ontmoeten in de kerkdienst op
zondagochtend
Meld je aan voor de kerkdienst zodat we elkaar, op
gepaste afstand en veilig, kunnen ontmoeten.
 
Met een groet van verbondenheid,
Klaas Kopinga

Informatie bij de
Diensten
 
De maand augustus is de vakantiemaand bij uitstek.
Onze wijkpredikant geniet dan ook van een paar weken
rust en bezinning om op 5 september weer met
nieuwe energie aan de slag te gaan. Gelukkig zijn er
gastpredikanten, die in die weken in de Beatrixkerk
willen voorgaan.
 
Allereerst zal op 8 augustus ds. Yolanda Voorhaar
voorgaan. Wij kennen Yolanda al langer als lid van onze
wijkgemeente en zanger in de Cantorij. Sinds 2017 is zij
met emeritaat, na 10 jaar lang de PKN-Opstandingskerk
in Arnhem te hebben gediend.
 
Op 15 augustus is de beurt aan ds. Agnes Pilkes-van
Delft uit Rhenen. Zij heeft na haar Theologische
opleiding aan de VU in Amsterdam de kerken in
Koudum en Pernis gediend. Voordat zij Theologie ging
studeren heeft ze in Ede de opleiding
Werktuigbouwkunde gevolgd.
 
Ook ds. Gerard van Belzen heeft, voordat hij aan zijn
Theologiestudie begon, een andere opleiding gevolgd,
namelijk Economie. Gerard is als predikant al bijna 40
jaar verbonden aan de Protestante Gemeente van
Leusden. Hij zal op 22 augustus weer voorgaan.
 
Tenslotte heten we op 29 augustus proponent Arie
Pieter Cammeraat uit Gouda weer welkom. Arie Pieter
is een veelzijdig persoon. Hij heeft Theologie
gestudeerd aan de Universiteit in Utrecht en in Pretoria.
Naast predikant is hij docent op het gebied van
Informatica- en Communicatietechnologie en
Godsdienst en Levensbeschouwing.
 
Allen een mooie zomer met gezegende diensten
gewenst!
Marien Bakker
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Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede

www.emmaüs-ede.nl 

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS

Taizé… een eerste
kennismaking
 
 
We kwamen zondagmiddag rond 17:00 uur aan en na
een wat rommelige aankomst werden we welkom
geheten en konden we de tenten opzetten. Niet lang
erna was het tijd om te gaan eten. Simpel, maar lekker.
Na het eten was het tijd voor de avonddienst. Dit was
eigenlijk het eerste moment dat we echt te maken
kregen met Taizé als concept en niet alleen de plaats.
Het was een bijzondere, meertalige dienst en heel
anders dan ik gewend ben. Het overgrote deel van de
dienst bestaat uit het zingen van Taizé liederen, met of
zonder solo door een van de broeders. Tussendoor een
enkele keer een korte tekst door een of meerdere van
de broeders zoals een gebed en een korte schriftlezing.
En dan ergens tussendoor het moment van stilte. Het
lijkt allemaal een vloeiend geheel, als meerdere
onderdelen van een groter geheel. Organisch: het
groeit en haast vanzelf vormt zich een geheel. En dat
zie je ook in de kerk terug. Aan de originele kerk zijn
steeds meer stukken aangebouwd en daardoor krijgt
het geheel een heel bijzondere vorm, maar alles lijkt
toch een geheel te vormen.
Na de warme zonnige dag van gisteren is het vandaag
een hele omslag. Het giet van de regen en de donder
rolt rond. Het is niet de hele dag zo nat geweest, maar
wel regenachtig. De dag begon vandaag met het
ochtendgebed om 8:30. Ook dit was weer een
bijzondere ervaring. Deze keer zaten we op de grond in
plaats van op een bankje en op de een of andere
manier voelde dat voor mij veel meer als een
verbinding met de anderen die er zaten. Na het ontbijt
was het tijd om naar de kerk te lopen om naar de
bijbelstudie groepjes te gaan. Eerst vertelde een van de
broeders wat over het verhaal, waarna we uiteen
gingen in groepjes van ongeveer 8 man. In deze
groepjes gingen we aan de hand van een klein stukje
uit de bijbel in gesprek. Het ging daarbij niet zozeer om
de tekst zelf, maar om de thema’s die in het verhaal
naar voren komen. We zaten met allemaal
verschillende mensen, ook uit verschillende landen, bij

elkaar en dit zorgde voor een interessant gesprek.
Hierna was het alweer tijd voor de middagdienst en
daarna de lunch. Na de lunch was het tijd voor onze
taken. Normaal gesproken zou ik daar niet heel blij mee
zijn, in mijn vakantie aan het werk gezet worden. Hier
was het echter de normaalste zaak en was het oprecht
ook wel gezellig. Afhankelijk van je taak ben je een
gedeelte of de hele middag bezig. Als je maar een
gedeelte van de dag bezig bent is er de rest van de
middag tijd voor jezelf, voor ontmoetingen, voor
eventuele workshops en andere dingen. Zo zit ik nu dit
stukje te typen voor de Emmaüs. Zometeen is het tijd
voor thee later weer voor het eten en de avonddienst.
We gaan zien wat de rest van de week ons brengt,
maar de eerste dag is in ieder geval interessant en vol
indrukken geweest. Esther Peters
 

Inzameling
voedselbank
 
Op de woensdagavonden van de afgelopen maanden
mei en juni zijn levensmiddelem ingezameld voor de
Voedselbank. Dit is weer een groot succes geworden.
Leden van Emmaus en van Kleopas hebben erg goed
hun best gedaan. Zelfs op de laatste avond was de
opbrengst 8 overvolle kratten. 
Allen die meegedaan hebben: heel hartelijk bedankt!
Namens de werkgroep Dienst aan de Wereld
Gonda, Kitty, Inge, Jan en Dik

 
Bij de vieringen 
 
Een groot aantal gastvoorgangers, de komende weken:
Zondag 18 juli ds. Erik de Waard, zondag 25 juli pastor
Hans Boerkamp, 1 augustus is de viering samen met de
Open Hof in de Open Hof, zondag 8 augustus komt
Ben Piepers en zondag 15 augustus Janneke Bron. Juist
in de vakantieperiode van harte welkom bij al deze
vieringen!
Zondag 22 augustus is Emmaüs gesloten vanwege de
Heideviering die om 11.00 uur begint. Voor meer info
en aanmelden: www.bespreekhetsamen-ede.nl
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Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Predikant
Ds. T. Volgenant-Beima
Hulkestein 51, 7339 AW  Uchelen
tel.nr. 055-5331731
predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
 
Scriba
Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB  Otterlo
tel.nr. 0318-591252
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

                                  Henk Beerdsen
 
Op de leeftijd van 72 jaar overleed op 5 juli 2021
Hendrik Willem Beerdsen in het hospice te Bennekom.
Geleidelijk was zijn gezondheid achteruitgegaan, maar
met hulp van de kinderen, familie, buren en de zorg
kon hij zo lang mogelijk op de Otterloseweg 15 in
Harskamp blijven wonen, de plek waar zoveel kostbare
herinneringen lagen.
Henk Beerdsen groeide op in een gezin met 4 jongens
en zijn broer verhaalde in de dienst van het
kattenkwaad dat ze uithaalden. Al jong was hij ook een
fanfare liefhebber en bespeelde zeer verdienstelijk
diverse blaasinstrumenten. 
In 1977 trouwde hij met Hanneke Witziers en ze kregen
twee dochters. Inmiddels zijn er twee schoonzoons en
vier kleinkinderen. Helaas overleed zijn vrouw al in
2012 en kwam er een eind aan de plannen die ze
samen nog hadden.  
Dochter Judith vertelde in de dienst dat hij een
liefdevolle, integere vader was geweest. In zijn
werkzame leven was hij schilder van beroep en dat vak
bleef tot het einde (zelfs in het hospice) zijn grote
interesse houden. Hij had de kinderen natuurlijk ook de
kneepjes van dit vak bijgebracht.
In de dienst in onze kerk stonden we stil bij het lied:
Blijf mij nabij dat hij vaak met het muziekkorps had
gespeeld. Als de avond van het leven is aangebroken,
als een mens voor de allerlaatste grens staat, de grens
tussen leven en dood, dan zoek je houvast: Heer, blijf
mij nabij. Dat was ook het gebed van Henk Beerdsen: In
dood en leven Heer, blijf mij nabij.
Op de begraafplaats in Otterlo droeg dochter Jenny
een gevoelig, persoonlijk gedicht voor. En nog eens
klonk de fanfare: Heer blijf mij nabij!
Mogen dierbare herinneringen aan Henk Beerdsen de
kinderen, de kleinkinderen, de broers en de verdere
familie tot zegen zijn.
 
Ds. Tineke Volgenant - Beima

Wijk
 
Zoals u hebt kunnen lezen gaan Rian, Yeb, Djoerd en
Lieuwe Seffinga onze gemeente verlaten, een
ingrijpende keuze, niet alleen voor hen maar ook voor
onze wijk. Veel, heel veel hebben zij in de
achterliggende jaren voor onze gemeente gedaan, Rian
voor de catechese, de liturgiecommissie en allerlei
andere activiteiten. Yeb zorgde al vele jaren voor de
website, het versturen van de nieuwsbrieven en het
beameren waar nodig.
 
Rian en Yeb, wij danken jullie hartelijk voor alles wat
jullie voor ons gedaan hebben.
Wij wensen jullie toe dat je in de nieuwe gemeente zult
vinden waarnaar jullie op zoek zijn.
Dat God jullie daarbij zal vergezellen met Zijn
onmisbare steun en zegen, dat is onze wens.
 
Dhr. Henk Ploeg mocht even geleden het ziekenhuis
weer verlaten, revalidatie voor verder herstel is nodig.
Hij verblijft nu in Oranje Nassau’s Oord in Wageningen,
dichterbij was helaas geen plek voor hem. Wij wensen
Henk van harte beterschap en veel sterkte voor hem,
voor Gerda en de kinderen.
 
Mevrouw J.W. van de Beek-Buurman mag 10 augustus
haar verjaardag vieren, wij wensen u een gezellige dag
toe samen met uw gezin.
 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

9Protestantse Gemeente Ede



Rooster oppas en kindernevendienst (alleen als er
kinderen worden aangemeld voor de dienst)
   1-8 Marike | 8-8 Philien | 15-8 Nicoline
22-8 Petrie | 29-8 Gea | 5-9 Nathalie en Elly

Hallo jongens en meisjes
 
De verhaaltjes bij de onderwerpen van de kinder-
nevendienst voor de komende weken kunnen jullie
lezen op de facebookpagina van onze kerk.
 
Groetjes, Mirjam Rap

Beste gemeenteleden,
 
Wij willen laten weten dat wij na 20 jaar kerkelijk
Harskamp, op zoek gaan binnen de Protestantse
Gemeente Ede naar een andere kerk.
Allen hartelijk dank voor de contacten.
 
Met vriendelijke groeten,
Familie Seffinga

Toekomst
 
De vakantietijd is aangebroken! Voor de zeer nabije toekomst betekent dit dat velen er even op uit trekken. Ook
wij gaan een paar weken naar Friesland. Anderen moeten misschien noodgedwongen thuisblijven. Maar God
heeft geen vakantie…. Hij heeft zich bekend gemaakt als: IK BEN ERBIJ. Op Hem mogen we blijven vertrouwen,
waar we ook zijn.
 
Ook de kerk houdt geen vakantie en we hebben intussen alweer voorbereidingen getroffen voor het nieuwe
seizoen. Samen met de liturgiecommissie is er een programma gemaakt voor de Startzondag!
 
Op 5 september hopen we de start van het nieuwe seizoen te vieren met een buitendienst, op het kerkplein.
Mocht het vanwege het weer niet mogelijk zijn deze viering buiten te houden dan hoort u dat in de week hieraan
voorafgaand via de nieuwsbrief.
 
We sluiten met het thema aan bij wat de landelijke kerk aanreikt. VAN U IS DE TOEKOMST, zal het onderwerp
zijn. Aan de ene kant geeft het iets van ontspanning: de toekomst is aan God en de kerk is dat ook. Anderzijds
biedt het thema de kans om echt na te denken over de toekomst. Wat betekent: “Van U is de toekomst”? Om
welke toekomst gaat het en wat kunnen wij doen?
 
In de dienst zal het ensemble Waaijenberg voor de muziek zorgen.

Het programma ziet er als volgt uit:
 
10.00 uur kerkdienst op het kerkplein
11.00 uur koffiedrinken
11.30 uur wandeling aan de hand van de QR-code
                (er is een alternatief voor degenen die niet
                mee wandelen)
12.30 uur soep met broodjes en gezamenlijke
                afsluiting. 
 
U/ jullie zijn allen van harte welkom om het seizoen
samen vierend te beginnen.
Voor de kerkdienst hoeft u zich niet op te geven, maar
de liturgiecommissie wil wel graag weten of u mee-eet
in verband met de inkoop van soep en broodjes.
 
U kunt zich opgeven bij Ria Ortse op nr. 06-10570730
of ria.ortse@gmail.com. uiterlijk de vrijdag ervoor.
 
Ds. Tineke Volgenant - Beima,
ook namens de liturgiecommissie.

                          Uitstap catechisanten
 
Op zondag 11 juli aansluitend aan de kerkdienst zijn we
met elkaar een dagje uitgegaan. Picknicken in Ede, met
de trein naar Utrecht, waterfietsen en pannenkoeken
eten. Moe maar voldaan arriveerden we rond 19:00 uur
weer op het station. Wij wensen allen een goede
zomer. Na de zomervakantie horen jullie hoe het
catechisatiewerk verder opgepakt zal worden.
 
Met een hartelijke groet, Jellie en Rian.
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WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

Predikant:
Vacant

Sriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede,
tel 0318-618205.
e-mail tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt:
Voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis,
geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede,
tel. 0318-617164

Afscheid van ds. Caroline Oosterveen
Op zondag 4 juli 2021 hebben wij afscheid genomen
van onze wijkpredikant ds. Caroline Oosterveen. Een
kerkdienst gevolgd door enige toespraken, met daarna
een informeel afscheid op het plein voor de
Noorderkerk. Een impressie van deze dag.

Toespraak
Als je afscheid neemt van jou, Caroline, dan hoort daar
een symbool bij. Een boom, de boom van goed en
beter! Op deze boom zijn twee soorten symbolen te
zien. Allereerst zijn daar vogels, we nemen maar even
aan dat het duiven zijn, als teken van de Geest en het
feit dat het er vier zijn geeft aan, we doen het samen,
met elkaar, maar wel met jou Caroline als de grote
stimulator. En wat zijn er inspirerende gebeurtenissen
voorbij gekomen: een dienst met Damiaan Denys
waarin we hoorden: angst is de duizeling van de
vrijheid; jouw 25-jarig ambtsjubileum met muziek als
toegang tot de ziel en niet te vergeten Stef Bos: De
ruimte is oneindig, zolang je maar je grens verlegt.

Het tweede symbool is een soort van rozet, dat staat
voor jouw persoonlijke relatie met een ieder van ons.
Met vele Noorderlingen heb je een stukje meegelopen
op hun levensweg. Bij vreugde en verdriet werd er
nooit tevergeefs een beroep op jou gedaan. In de
afgelopen tien jaar hebben er in Noord een aantal
aangrijpende gebeurtenissen plaats gevonden. Wat ben
je als gemeente dan bevoorrecht als je een pastor hebt
die in die situaties naast je staat, in stilte, door te
luisteren, te troosten en in die omstandigheden in staat
is goede woorden te spreken.
Caroline dank dat jij zolang onze inspirerende
voorganger hebt willen zijn, dank voor het feit dat je al
die jaren onze Verhaler, Reisgenoot en Pastor was. We
zullen ons de vele goede en inspirerende momenten
samen met jou blijven herinneren. Soms zijn woorden
niet toereikend om je dankbaarheid uit te drukken,
maar dan hebben we gelukkig nog altijd de wiskunde.
Gebruikmakend van de nieuwste ontdekking in die
wetenschap, het getal van Caroline Oosterveen, wordt
het dan: We zeggen je daarvoor 3 741 951 keer dank.
(uit de toespraak van de voorzitter van de Noorderwijk,
Wim den Ouden)

Terugblik
We mogen terugkijken op een fantastisch
afscheidsfeest van Caroline. Na een prachtige
kerkdienst met veel warme en mooie woorden, hebben
we met z’n allen op een kenmerkend voor ons als
Noorderlingen, informele wijze Caroline kunnen
uitzwaaien.

Op de foto de vier organisatoren van het
middagprogramma: Marjan Adams, Mienke
Dimmendaal, Jolanda Huisman en Annelies Wildschut
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Zeker mede namens de vele bijdragen van
gemeenteleden die geleverd zijn deze middag, hebben
we het afscheidsfeest tot een groot succes kunnen
maken. De kosters met een lied, het opname team/
Noord in Beweging met het uitzwaaifilmpje, de
ouderen met een ABC, de kinderen van de
Kindernevendienst met een liedje en de overhandiging
van de A4-tjes, Kerk en Buurt met de overhandiging
van een mooi cadeau en de wijkkerkenraad met een
danklied.Dat het een feest is geweest van ALLE
gemeenteleden, blijkt wel uit het grote aantal A4-tjes
(85!) die veel Noorderlingen op creatieve en zeer
persoonlijke wijze speciaal voor Caroline hebben
gemaakt, echt een heel bijzonder waardevol cadeau
voor haar!Uit deze bijzondere dag is duidelijk gebleken
dat we als Noorderlingen een hechte gemeenschap
vormen waarin we naar elkaar omzien. We mogen de
toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet gaan,
zolang we met elkaar in verbondenheid de
wijkgemeente Noord vormgeven! Annelies Wildschut

Dank
En nu….stil.
Maar wel na een dag die je elke predikant toe zou
wensen. Nee, niet het afscheid nemen op zich.  Daar
ben ik zelf ook niet zo goed in. Ik zeg liever tot ziens. En
vooral: God be with you, de betekenis van het woord
goodbye…. Maar wat is het iets dat geweldig dankbaar
stemt: dat een afscheid in Noord als een feestje, nee,
een indrukwekkend feest kan worden gevierd. Dat is
echt heel bijzonder. Bedrijvigheid als je komt aanrijden.
Ballonnen. Zich verheugende mensen. Bloemen als
stillevens op tafeltjes. Ik zei tegen Frank: dit is toch een
gemeente waar je bij wilt horen…! 
In de dienst voelde ik zo nu en dan de verbondenheid
heel intens; en het maakte mij verwonderd stil van
binnen. Het was stil toen we dachten aan al die lieve
mensen van wie we afscheid hebben moeten nemen in
de afgelopen jaren. Ze horen voor altijd bij ons. Het was
stil, toen gemeenteleden onder woorden probeerden te
brengen wat de afgelopen tijd voor gemeente en
predikant betekend heeft.

Stilte, tijdens het lied over God die in alle stormen voor
ons zijn liefdevolle houding van rust en vertrouwen
voor ogen stelt, verwoord in het lied: Du bist die
Ruh’…..
Stil-makende toespraken; van onze gouden voorzitter
zonder wie Noord geen helder en betrouwbaar beleid
met elkaar zou kunnen hebben maken. Van Greet uit
de AK, die al spreekt van nieuwe wegen die zich
aandienen; hoe belangrijk. Van een altijd gedreven
Mariëlle die laat zien dat Bespreek het Samen daarin
een bijzondere weg laat zien. In woord en beeld getuigt
zij van onmisbare ruimte over kerkgrenzen heen. En
dan tot slot een lieve collega: Theo Pieter de Jong. Die
ons gerust stelt: voor Noord zal gezorgd worden. Door
collega-predikanten en door God. Dan heb je ook zin in
een feest!  En dat kan in Noord! Met “Lunterse”
gastheren….hoe hilarisch! Frederik en Hendrik. Wat is er
toch veel verborgen talent in de kerkenraad. Allerlei
groepen van jong tot oud die ontroerend laten zien en
horen hoe iedereen zijn of haar steentje bijdraagt in de
Noorderwijk. Muziek, tekeningen, een alfabet. Een
geweldig uitzwaaifilmpje. Organisatoren die het perfect
hebben geregeld. Het blijft zelfs droog…..
Een kado, een bankje voor onze tuin. En dan niet alleen
een bankje. Nee, er valt veel meer te zien: een inscriptie
met een gedicht van Toon Hermans en woorden
vanuit onze gemeente!

En nu word ik weer stil. Boeken vol symbolen en
verhalen, gezocht, overdacht en verwoord door onze
gemeenteleden…..Zo mooi bedacht- en uitgevoerd.
Dank voor een rijkdom aan symbolen en hun betekenis,
verbonden aan we wat we samen gedeeld hebben. Het
zal u niet verwonderen dat ik zo nu en dan een traantje
van ontroering en verwondering wegpink….
Elk begin kent een einde,
Elk einde een nieuw begin…..
Met dit indrukwekkende afscheid kan ik verder. Om ook
vol vreugde in Lunteren verder te gaan. En met de
wens dat de gemeente in Ede sterk zal blijven in
verbondenheid en hoop. Maar mensen die een afscheid
kunnen viéren kennen ook de kracht en de moed en
vooral het vertrouwen van een ànder, maar toch ook
weer nieuw begin! Lieve mensen in Ede…. ik dank God
voor jullie; goodbye. Tot we weer elkaar ontmoeten:
moge God met ons allen zijn!
Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen
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De Open Hof, Hoflaan 2, Ede

www.openhof-ede.nl

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Predikant:
Ds. Agnès Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
Email: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969 (b.g.g.
kunt u contact opnemen met de scriba)
Scriba
Betty 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 PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof
NL 62 RABO 0162300212

VANUIT DE
WIJKKERKENRAAD
Vergadering wijkkerkenraad 5 juli
Vervolg kerkdiensten: De wijkkerkenraad besluit om de
richtlijnen van de PKN en CIO (interkerkelijk contact in
overheidszaken) te volgen. We mogen weer met 100
mensen de kerkdiensten bezoeken en er kan ook weer
gezongen worden. Het koortje blijft voorlopig ook nog
gewoon aanwezig, mede ter ondersteuning van de
digitale dienst. Op onze volgende vergadering van 6
september overwegen we opnieuw hoe nu verder.
Mocht er tussentijds iets gebeuren met een stijging van
opnames in de ziekenhuizen o.i.d. dan worden er direct
maatregelen genomen en communiceren we dit met u
als gemeente.
In diezelfde lijn komt met ingang van 29 augustus a.s.
ook in de kerk weer aandacht voor onze kinderen in de
dienst, met kinderlied en gaat ook de
kindernevendienst weer starten.
Afscheid: Arie Trouwborst heeft helaas moeten
besluiten om te stoppen als jeugdouderling, gezien zijn
drukke werkomstandigheden en te weinig vrije tijd. De
voorzitter spreekt Arie namens de wijkkerkenraad toe
en bedankt hem voor de afgelopen periode en wenst
hem en zijn gezin al het goede toe. Er is ook goed
nieuws; Petra Harkema heeft aangegeven de rol van
jeugdouderling op zich te willen nemen. Dit wordt
unaniem gesteund door de wijkkerkenraad.
Algemene opmerkingen o.a. vanuit de diverse
werkgroepen:
In september wordt bekeken of de pastorale

wijkontmoetingen weer opgestart kunnen worden, net
als Groet en Ontmoet. Alles blijft afhankelijk van de
situatie op dat moment gezien corona.
In het najaar is er een ontmoeting met nieuw
ingekomen leden in de afgelopen 1,5 jaar.
Wellicht komt er weer een permanente stilteruimte
(hoekje). Ook dit wordt geagendeerd voor 6
september. De collectemandjes blijven voorlopig nog
van kracht.
In september stopt Gert van der Linde als diaken, er
wordt gezocht naar een opvolger.
Vakantieperiode
De zomervakantie is van start gegaan. Dit betekent ook
dat onze predikant in deze periode enkele weken
afwezig is. Bij geen gehoor of bij dringende zaken kunt
u contact met mij opnemen; 06-15686248 of
0318-591029 of via scriba@openhof-ede.nl
Kerkdiensten
Op 1 augustus zijn de gemeenteleden van Emmaüs bij
ons te gast om 10.00 uur. Willen jullie ook reserveren
voor deze dienst via: reserveren@openhof-ede.nl? Van
harte welkom! Voorganger is dan ons gemeentelid; ds.
Jacqueline Dam-Oskam
Op 8 augustus gaan we als gemeente naar Emmaüs
toe. Aanvangstijd 11.00 uur. Voorganger is Ben Piepers.
Opgeven voor deze dienst kan via: https://emmaus-
ede.nl/reserveren-voor-een-dienst/
Deze dienst is ook digitaal te volgen via
kerkdienstgemist.nl; https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2087-Kerkelijk-Centrum-Emmaus
Zondag 15 augustus gaat ons gemeentelid ds. Jan
Oortgiesen voor.
Zondag 22 augustus staat een oecumenische viering in
het Openluchttheater gepland in het kader van de
Heideweek en is er dus geen dienst in De Open Hof. Op
moment van schrijven (12/7) is nog onduidelijk, gezien
de aangescherpte maatregelen, hoe de invulling van
deze dienst is en waar u zich kunt opgeven. Houdt u
voor actuele informatie onze website in de gaten en
natuurlijk elke week het laatste nieuws via Kijk op de
Wijk.  
29 augustus gaat onze eigen predikant, ds. Agnès Gilles
weer voor.
Namens de wijkkerkenraad wens ik u allen een goede
zomerperiode. 
Betty Pluimers
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In Memoriam Cornelia Threels-de Graaf
Donderdag 1 juli is Cornelia Threels – de Graaf
overleden in de leeftijd van 85 jaar. Nel Threels was een
vriendelijke, zachte vrouw. Ze zei de dingen kalm, rustig
en weloverwogen. Ze bezat de gave een ander te horen
en te begrijpen en liefdevol te reageren. Zo was ze als
vrouw, moeder en oma, maar ook als kleuterjuf – het
werk dat ze graag deed. Ze had als mens maar één
doel: ze wilde een ander verder helpen. Daarin was ze
oprecht en puur. Ze had een manier van reageren en
vertellen, die maakte dat je aan haar lippen hing. En de
humor waarmee het gepaard ging, maakt dat het bij
haar nooit zwaar werd, maar altijd iets lichtvoetigs bleef
houden. De Bijbeltekst die we in de dankdienst voor
haar leven hebben gelezen paste daarbij: ‘Uw
vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.
’  Alsof het God zelf is die de vriendelijkheid in je hart
legt, als een gave en een roeping. Zo voelde dat voor
Nel in ieder geval.
Donderdag 8 juli is zij begraven op de Gemeentelijke
Begraafplaats. Haar kinderen en kleinkinderen wensen
wij de kracht van God toe en een weg om verder te
gaan.
In Memoriam Jacobus Marinus
Zaterdag 3 juli is Jacobus Marinus overleden in de
leeftijd van 86 jaar. ‘Wat hou ik van uw huis. Bij u onder
de pannen, God. Wonen bij U is een zegen!’ Jaap hield
van de kerk in alle opzichten. Hij hield van zijn
plaatselijke kerk in Ede, waar hij zich met hart en ziel
voor heeft ingezet. Jaap hield ook van de landelijke
kerk, waar hij jarenlang hoofd-administratie was op het
landelijke, gereformeerd dienstencentrum in Leusden.
God, geloof, kerk, de waarde daarvan voor zijn leven
stond onwrikbaar vast. ‘Wonen bij God – je leven
lang – dat is een zegen’, zo zingt de dichter van Psalm
84. ‘Want wie woont bij God ziet zelfs in het dorre dal
een bron, een regenval. Gelukkig zijn zij die vertrouwen
op God’. En dat heeft Jaap altijd gehad: vertrouwen in
God. Ook en juist in de diepe dalen van zijn leven: het
veel te vroege overlijden van zijn eerste vrouw Annie
en van zijn schoondochter; zijn tweede vrouw Riet die
niet langer thuis kon blijven nadat zij door een cva
verlamd raakte. Door zijn tranen en door de waarom-
vragen heen, voelde Jaap dat hij gedragen werd.
‘Zonder mijn geloof zou ik het niet redden’.
Vrijdag 9 juli is hij – na een dankdienst voor zijn leven
in De Open Hof - begraven op de Gemeentelijke
Begraafplaats. Wij wensen Riet, zijn kinderen en
kleinkinderen de nabijheid van God toe die ook hen wil
sterken.
Ds. Agnès Gilles

Bijzondere collecte doelen in augustus
Op zondag 1 augustus is het collectedoel van de 2de
collecte “Kerk met Stip”. Al heel wat jaren zijn wij als
Open Hof gemeente een “kerk met stip”. Op deze

zondag is het opgehaalde collectegeld bestemd voor
de Vereniging “Kerken met Stip" in Den Haag. Deze
vereniging streeft naar een landelijk netwerk van
“Kerken met Stip”. Kerken met Stip zijn kerken waar
justitiepastores en predikanten van uit de gevangenis
contact mee kunnen leggen en naar kunnen verwijzen
ten behoeve van gedetineerden die vrij komen.
Waarom een STIP? Het schijnt dat zwervers vroeger
een teken, een stip, aanbrachten op huizen en
boerderijen, die open stonden om hen onderdak te
verlenen. Hier op heeft de vereniging “Kerken met Stip”
voortgeborduurd. Laagdrempelige, gastvrije plekken
waar echte belangstelling aan de dag wordt gelegd
voor ex-gedetineerden, die een nieuw begin willen
maken.
Op zondag 29 augustus is de 2de collecte bestemd
voor de activiteit “Zin op Zondag”. Elke week wordt op
zondagmiddag in een ruimte van de Lutherse Kerk
deze activiteit door een groep vrijwilligers
georganiseerd. Dak- en thuislozen en sociaal
zwakkeren (een groep van 15 -20) uit Ede zijn daar van
harte welkom. Ze treffen daar gezelligheid, een warme
maaltijd en persoonlijke aandacht. Het opgehaalde geld
is bestemd ter dekking van de kosten (huur en andere

zaken). En lijkt het je goed om hier aan mee te doen?
Dan ben je van harte welkom als nieuwe vrijwilliger.
Mail in dat geval naar Han Pol:  H.Pol61@gmail.com
Het diakenen team De Open Hof

De “vakantietas”
Heel wat gemeenteleden hebben de afgelopen weken
een tas gevuld met leuke spulletjes voor basisschool
kinderen (35) van gezinnen die bekend zijn bij de
voedselbank. Deze kinderen leven en groeien op in
armoede en voor hen duurt de zomervakantie vaak erg
lang. Ze kunnen niet weg en moeten zich dus 6 weken
thuis vermaken, veelal zonder vriendinnen en vriendjes
die wel op vakantie gaan. Daarom heeft de ZWO cie.
deze actie “de vakantietas” georganiseerd en
gemeenteleden deden van harte mee. Op vrijdag 30 juli
worden de door gemeente leden gevulde tassen bij de
voedselbank afgegeven waarna ze hun weg vinden
naar de kinderen. Iedereen die mee gedaan heeft, heel
veel dank. De ZWO cie

Wandelingen:
Na een lange Corona-stop wandelen we weer op elke
derde donderdag van de maand. De wandelingen van 1
tot 1 ½ uur lenen zich goed voor  (nieuwe)
ontmoetingen. Ze worden steeds nader aangekondigd
in de voorafgaande  Kijk op de Wijk en op de website
van de Open Hof. Iedereen welkom op donderdag 19
augustus om 9.30 uur vanaf het Natuurcentrum, Groot
Ginkelseweg 2a. 
De organisatoren: Dora v.d. Velden, Wim Pluimers,
Gerda Hiddink en Truus van Otterloo
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Scribaat, afscheid en welkom
Tien jaar was Jan Hoogteijling ouderling-scriba van de
Wijkkerkenraad, in die tijd was hij ook een poosje lid
van de AK, maar het leeuwendeel van zijn ambtswerk
was toch het precies verslag doen van de
vergaderingen van de kerkenraad én het verzorgen van
de correspondentie, in- en uitgaand. Hij deed dat
overwegend met aanstekelijk plezier en niet zonder
humor, in zijn teksten zoekend naar altijd soepele en
soms scherpe formuleringen. Op deze plaats een
woord van verschuldigde maar o zo hartelijke dank!
Het ga je goed, Jan. 
Gelukkig heeft zich een opvolger gemeld. Eentje die
weet van het reilen en zeilen in en van de kerk: Klaas
Santing. Daar zullken wij plezier aan beleven: hartelijk
welkom.  Per 1 augustus neemt Klaas het scribaat over,
zijn adresgegevens staan hierboven. Een email-adres is
in de maak. U hoort daar spoedig meer over, net als
over de datum waarop Klaas Santing en Megchelien v.d.
Broek zullen worden bevestigd, als ouderling resp.
diaken. 
 
Zomer(vakantie) 
Er is inmiddels weer tamelijk veel ongewis, als het gaat
om voorschriften en (reis)mogelijkheden. Op het
moment van schrijven is Nederland opnieuw gidsland
in de onbenullige omgang met COVID-19. Wij gunnen
elkaar intussen ontspanning én bevelen elkaar dringend

Begraafplaats. Wij wensen Riet, zijn kinderen en
kleinkinderen de nabijheid van God toe die ook hen wil
sterken.
Ds. Agnès Gilles
 
 
 
 

voorzichtigheid aan. Mijn vakantie zal, als ze
plaatsvindt, pas eind augustus, begin september zijn.
Intussen wens ik een ieder die op reis gaat, dichtbij
blijvend of juist de verte zoekend, alle goeds. Net als
wie thuisblijven! 
Met goede groet, 
Gerben H. Westra 
 
In memoriam
Op 30 juni overleed Gerritje (Ger) Wijnanda Elbertsen-
Wiegeraadt, bijna 88 jaar oud. Sinds ds. Landweer haar
benaderde om ouderling-voorzitter in de kerkelijke
gemeente rond de Taborkerk te worden, heeft ze die
functie maar liefst twee maal twaalf jaren vervuld. Zo
zette ze haar grote gaven en kundigheden niet alleen in
voor het gezin en voor het bouwbedrijf van haar
echtgenoot, maar ook voor de opbouw van de
gemeenschap. De laatste jaren concentreerde zij zich,
samen met haar vriendenkring, op de voortgang van
het leerhuis. In de gedachtenisdienst (die via streaming
van de uitvaartondernemer na te zien valt), met ds.
Rinse Reeling Brouwer als voorganger, lazen we
Deuteronomium 3:23-28. Adres van de familie:
Compagnie 27, 6711 VP Ede.
 
Afscheid
Op vrijdag 2 juli overleed,  op bijna 92-jarige leeftijd,
mevrouw Klara Landweer-Niklaus. Op 12 augustus 1929
werd zij geboren in Rohr bij Aarau, in Zwitserland. Een
levenlang met muziek in de weer. Organiste in de kerk
van Rohr. Lerares textiele vormgeving. Op 26-jarige
leeftijd kwam zij naar Nederland, door de ontmoeting
met de jonge predikant Piet Landweer. In 1969 kwamen
zij naar Ede. Klara, moeder van haar vier kinderen.
Sindsdien een vertrouwde persoonlijkheid geworden in
de kringen rondom de Taborkerk.
Veertien jaar na het overlijden van haar man hebben
we nu afscheid van haar moeten nemen. Op vrijdag 9
juli vond de dankdienst voor haar leven plaats. “Wij
verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een
nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont”: 2 Petrus
3 : 13. Dat was echt háár tekst. Aansluitend de
begrafenis. Daarbij blies broer Ueli Niklaus op de
alpenhoorn. Heimatklänge. Haar gedachtenis zij ons tot
zegen.
ds. Jan Heine
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