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Van Finkenwalde naar Buchenwald
“Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.
Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aan-
gezicht van de HEER,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn 
waarheid”
(slot van psalm 96)

Zonder dat het bewust zo gepland was kreeg onze vakantie trek-
ken van een Bonhoeffer reis. Terwijl ik eindelijk de biografie uitlas 
van Erix Metaxas over het leven van Dietrich Bonhoeffer (Breslau, 
4 februari 1906 - Flossenbürg, 9 april 1945) waar ik twee jaar 
geleden in tijdens een vakantie al eens in begonnen was, reis-
den we via prachtige Noord-Duitse Hanzesteden naar de Poolse 
grens. Graag wilden we ook Dresden en Weimar bezoeken, dus 
besloten we langs de Oder naar beneden te rijden. Maar omdat 
we nu min of meer langs ‘Stettin’ (Pools: Szeccin) reisden en ik me 
iets herinnerde over Bonhoeffer en Stettin besloten we daar ook 
een kijkje te nemen. Eén van de boekjes die ik jaren geleden als 
Bijbelschoolstudent al had moeten lezen was geschreven door 
Bonhoeffer en heet Gemeinsames Leben (‘leven met elkander’). 
Het staat sindsdien in mijn top 10 van beste boeken. Als student 
raakte ik toen steeds meer onder de indruk van Dietrich Bonhoef-
fer. Via zijn brieven, gedichten en teksten leer je een man kennen 
die nooit gemakkelijk woorden gebruikt, zich diep toegewijd heeft 
aan de God van zijn leven, die geniet van schoonheid, met profe-
tisch oog zijn tijd doorzag en niet terugdeinsde voor waar hij zich 
toe geroepen wist. 
Toen de Duitse kerk zich in meerderheid op beschamende wijze 
aan het naziregime uitleverde kozen Bonhoeffer en anderen een 
andere weg. De ‘bekennende Kirche’ ontstond. Deze nieuwe be-
weging had uiteraard ook een seminarie nodig waar studenten 
werden opgeleid in de theologie als voorgangers zonder vergiftigd 
te worden met de nazi-ideologie. 
Persoonlijke geestelijke ontwikkeling, homiletiek, muziek en 
ethiek namen belangrijke plaatsen in op deze theologische oplei-
ding. Het boekje wat ik als bijbelschoolstudent had moeten lezen 
was geschreven door Bonhoeffer voor de studenten van dit se-
minarie, wat ‘Finkenwalde’ heette. Helaas fungeerde Finkenwalde 
slechts kort als seminarie (1937-1939) – omdat het op last van de 
Nazi’s na twee jaar gesloten werd. 
Maarten en ik waren benieuwd wat er in Stettin nog te vinden 
was van dit Finkenwalde. Op internet lazen we dat er enkele jaren 
geleden een monument op de plaats was gekomen waar ooit Fin-
kenwalde lag. We probeerden ons er niet te veel van voor te stel-
len, maar zelfs met dit innerlijk voornemen was het pijnlijk teleur-
stellend. De wijk waarin het seminarie ooit lag moet in die dagen 
iets van grandeur hebben gehad maar werd nu gekenmerkt door 
veel hekken, onkruid, zwerfaval, woest blaffende honden, slechte 
wegen met autowrakken op iets wat nog het meest weghad van 
een parkeerplaats. Plotseling kroop een onguur type uit de bosjes 
en hield ons in de gaten. We voelden ons lichtelijk ongemakkelijk. 
Na een poosje rondzoeken vonden we uiteindelijk een gedenk-
tuin. Het bleek dus tóch te bestaan! Maar het hek zat dicht. Na 
even aarzelen klauterde ik over het hek. Puur als eerbetoon aan 
de man aan wie ik aardig wat te danken heb. Bovendien waren we  
tenslotte niet voor niets omgereden… Terwijl ik in de kleine ge 

denktuin mijn ronde liep, via bordjes met tekst, en de beschadigin-
gen aan het monument en op de bordjes zag, voelde ik mij droe-
vig worden. Droevig dat dít over was van wat eens uit toewijding 
aan God en Zijn kerk gesticht werd – dwars tegen alle terreur in. 
Een beetje ontdaan verlieten we deze plaats en reden de grens 
weer over. Een aantal dagen later bezochten we Dresden. Eén 
van de Duitse steden die immens geleden heeft onder een gru-
welijk bombardement van geallieerde zijde. Je kunt je nog steeds 
afvragen (ook vanuit het ‘oorlogsrecht’?) of dit zo monsterlijke 
bombardement ethisch te verdedigen was… De inwoners van 
Dresden stikten in de schuilkelders omdat alle zuurstof door de 
via bombardementen zorgvuldig georganiseerde vuurstormen in 
het dicht bebouwde oude centrum naar boven gezogen werd, 
waar temperaturen van 1200 graden bereikt werden. Mensen ver-
koolden, stikten of sprongen in fonteinen en in de Elbe waar ze in 
het kokende water terecht kwamen… Was dit bombardement aan 
het einde van de oorlog nog nodig? Het lukte me maar moeilijk 
om in die schitterend herbouwde stad alleen maar te genieten van 
het al het schone – zonder te denken aan het leed wat er over 
deze stad aangericht was. 
We trokken verder, naar Weimar. Plaats van Goethe, Bach, Schil-
ler, Bauhaus en zoveel meer. Plaats van de Weimar-republiek, 
waarover ik graag meer wilde weten. Plaats met indrukwekkende 
vruchten op het gebied van muziek en cultuur. Onze camping lag 
vlak bij Weimar. Min of meer tussen onze camping en de stad in 
lag het voormalige concentratiekamp Buchenwald… 
Na zijn deelname aan de mislukte aanslagen op Hitler werd ook 
‘mijn held’ Bonhoeffer gearresteerd en kwam in een speciale cel 
bij concentratiekamp Buchenwald terecht. 
Wrang, zo bedacht ik me – hoe er dus in zijn leven twee ‘waldes’ 
waren. Finkenwalde en Buchenwald. Er zou veel over Bonhoeffer 
en dat gruwelijke kamp Buchenwald te zeggen zijn. Dat doe ik 
niet. 
Nadenkend over wat ik van deze man geleerd heb en wat ik u of 
jou ook zou gunnen, bedacht ik mij hoe waardevol in zijn leven 
voor hem geweest is dat hij zich aangeleerd had elke dag met een 
psalm te beginnen. Natuurlijk las hij ook de ‘dagteksten’ maar óók 
een psalm. Ik krijg sterk de indruk dat vooral ook deze gewoonte 
van hem een geestelijk sterk mens gemaakt heeft waarmee hij tot 
steun van medegevangenen kon zijn en zelfs een voorbeeld voor 
zijn bewakers was. 
Nadenkend over de loop van Finkenwalde naar Buchenwald 
moest ik denken aan het einde van Psalm 96, waar ook over 
‘walden’ gesproken wordt. Het woud, de bomen, zij zullen juichen 
voor de HEER. In het komen van die Heer, in de komst en aan-
wezigheid van Hem vindt de schepping hoop, troost en opnieuw 
vreugde. Omdat Hij zal rechtspreken. Daarvan was ook Bonhoef-
fer overtuigd. 
In alle terreur die kan ontstellen, in alles wat er ook nu nog op 
aarde woelt en dreigt – wil de hoop die in die psalmwoorden door-
klinkt ons versterken en de goede richting wijzen. Niet ons ‘bijna 
goddelijk gemaakt’ en in staat tot verbluffende uitingen van pracht, 
verhevenheid, liefde of schoonheid is die ons hoop geeft – want 
keer op keer zien we hoe het soms maar één stap verwijderd is 
van angstaanjagende en onthutsende beestachtigheid. 
Het geloof dat God Zijn schepping niet losgelaten heeft maar be-
zocht heeft en bezoeken zal versterkte Bonhoeffer op zijn weg en 
maakt hem trouw en toegewijd aan Gods recht. 
Voor Bonhoeffer waren naast de Bijbelwoorden met name ook de 
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Bijbelrooster
September
zo 8 1 Samuel 16:1-13 Een nieuwe gezalfde

ma 9 1 Samuel 16:14-23 Rustgevende muziek
di  10 1 Samuel 17:1-11 Wie durft?
wo  11 1 Samuel 17:12-30 Lastige vragen
do  12 1 Samuel 17:31-40 Davids wapenrusting
vr  13 1 Samuel 17:41-54 Reuzenkracht
za  14 1 Samuel 17:55-18:5 Vriendendienst

zo  15 1 Samuel 18:6-16 Irritant populair

ma  16 1 Samuel 18:17-30 Vorstelijke beloning
di  17 1Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen?

wo  18 Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden!
do  19 Lucas 15:11-32 De wachtende vader
vr  20 Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden?
za  21 Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes

zo  22 1 Samuel 19:1-17 Vlucht en uitvlucht

ma 23  1 Samuel 19:18-24 Nieuw spreekwoord
di 24 1 Samuel 20:1-11a Afspraak
wo 25 1 Samuel 20:11b-23 Aanwijzing met een pijl
do 26 1 Samuel 20:24-21:1 Roerend afscheid
vr 27 Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen?
za 28 Lucas 17:1-10 Geloof je of geloof je het wel?

liederen van Paul Gerhardt een rijke bron van troost. Wij zingen bijna 
elke zondag ook wel een lied van Paul Gerhardt in onze diensten. 
Er zijn er veel in ons liedboek terecht gekomen. Een rijke schat. Van 
Maarten kreeg ik in Weimar een bundeltje met 120 liederen van Paul 
Gerhardt. Het eerste lied wat ik in dat bundeltje opzocht en las was 
het prachtige avondlied met die mooie zin ‘nun ruhen alle Wälder’. De 
melodie van dit lied werd later door Bach gebruikt als koraal en vond 
onder andere een plek in de Mattheus Passion. 
Ik stel me voor hoe Bonhoeffer in zijn cel onderin dat SS-flatblok 
bij Buchenwald zacht de woorden van dit avondlied opzei voor 
hij zich te rusten legde. Treffend hoe dit avondlied begint met een 
oproep om op te staan om Gods wil te doen. Het geloof is niet 
de houding van ga maar slapen en ‘stil maar, wacht maar, alles 
wordt nieuw’, nee, geloven in de God en Vader van Jezus Christus 
maakt van een mens een getuige van Gods recht en werker van 
gerechtigheid.
Mogen deze woorden ook in ons hart landen en in ons het geloof 
versterken dat ook in ons leven het altijd mogelijk is te leven in 
Gods wil. 
Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt’ und Felder, es 
schläft die ganze Welt;
ihr aber, meine Sinnen, auf, auf, ihr solt beginnen, was eurer 
Schöpfer wohlgefällt. 

ds. Theo Pieter de Jong

SCHRIFTLEZEN

Na overleg in de algemene kerkenraad is besloten om te stoppen 
met deze rubriek. In de praktijk bleek dat er verschillende lees-
roosters in gebruik zijn. Dan is het niet zo zinvol om er één rooster 
uit te lichten.
Wie toch graag een leesrooster wil gebruiken, kan terecht op de 
website van de Raad van Kerken,
https://www.raadvankerken.nl/fman/6443.pdf

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte zondag 8 september 
Noodhulp voor Zuid-Soedan - Overleven in een burgeroorlog 
Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te 
scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze 
hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uit-
gebroken. 

Een ongekende menselijke tragedie: honderdduizenden mensen 
zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de 
helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. 
De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van 
buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in 
Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kin-
deren, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. 
Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan 
bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in 
Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. 
Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige lan-
den Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld 
zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.
Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het in-
ternationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches 
Together, en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk 
in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke si-
tuatie. Met uw gift maakt u het mogelijk om KIA dit werk verder te 
laten doen.
Draag bij aan ons noodhulpwerk in Zuid-Soedan. 
Maak uw bijdrage over onder vermelding van Zuid-Soedan op 
IBAN: NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, 
o.v.v. noodhulp Zuid-Soedan - nummer N 000690
Voor deze doelen wordt gecollecteerd in de wijken Harskamp, 
Noord, Beatrix en de Open Hof.

Namens de bestemmingscommissie ZWO,
Ad Tukker en Tom Wittens

Bijdrage aan de Solidariteitskas 
Een dezer dagen ontvangt ieder belijdend lid en ieder dooplid 
ouder dan 25 jaar een verzoek om een bijdrage aan de Solidari-
teitskas van de Protestantse Kerk Nederland. Dit is een landelijk 
fonds dat projecten financiert die niet door één plaatselijke ge-
meente kunnen worden betaald (bijv. schipperspastoraat) en dat 
tijdelijke ondersteuning biedt aan gemeentes die financieel in de 
problemen zitten. Uitgebreide informatie vindt u op www.pkn.nl/
solidariteitskas 
Dit jaar wordt van ons als Protestantse Gemeente Ede een bij-
drage verwacht van € 11.725. Wij hopen met uw bijdragen aan dit 
verzoek te kunnen voldoen. Uit vorige jaren is gebleken dat wij 
dat kunnen doen met een bijdrage van € 10 per persoon, maar 
elk bedrag is welkom. 
Twee derde van de brieven waarin wij u vragen om een bijdrage 
aan de Solidariteitskas versturen wij via e-mail. Dat doen we om 
kosten te besparen: we hoeven geen portokosten te betalen en 
gebruiken minder papier, wat ook uit milieuoogpunt een goede 
zaak is. Let dus medio september op uw inbox (maar ook op uw 
spambox, je weet maar nooit)! 

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
13  20 september 29 september, 6 en 13 oktober
14  11 oktober 20 en 27 oktober, 3 november

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.
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Gemeenteleden die geen e-mailadres hebben, ontvangen de 
brief per post. 
Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs. 

Met groet, het College van kerkrentmeesters PGE 
Voor deze doelen wordt gecollecteerd in de wijken Harskamp, 
Noord, Beatrix en de Open Hof.

Namens de bestemmingscommissie ZWO, Ad Tukker

 

 
www.bespreekhetsamen-ede.nl

Het nieuwe seizoen 2019-2020 is van start gegaan.
Hartelijk bedankt voor alle aanmeldingen. We zijn erg verheugd 
dat we elkaar volop zullen treffen. 

Tot ziens! Het Bespreek het Samen team. 

Op woensdag 11 september 2019 om 20:00 uur in De Open Hof 
door ds. Caroline Oosterveen 
Hóór, mijn lievelingslied!... 
Iedereen heeft wel een lied, indringend melodietje of muziekver-
tolking die een speciale betekenis in je leven heeft (gekregen). 
Doe mee en vertel aan de hand van je lievelingslied je verhaal!
Op zondag 8 en 15 september 2019 om 11.30 uur in de Beatrix-
kerk met ds. Theo Pieter de Jong en Els Möller

 

Informatieochtend Jongerenreis 
naar Taizé 
Een week in Taizé betekent: - jon-
geren uit heel Europa leren kennen; 
- ontdekken wie God is en wat Hij 
voor je betekent; - even een stapje 

terug uit je drukke leven; - 3x per dag naar de kerk, en ja, na een 
week wil je niet meer anders…

Op zondag 15 september 2019 om 16:00 uur de zorgboerderij 
Makandra Ede door werkgroep Vrijplaats 
Wie niet durft te verdwalen vindt nooit nieuwe wegen. 

Op donderdag 26 september 2019 om 14:00 uur in de St. Antoni-
uskerk - Franciscuszaal door ds. Caroline Oosterveen en pastor 
Hans Lucassen
Gebruik kleur & symbolen in de Liturgie
De geschiedenis van de christelijke liturgie is veelkleurig en veel-
vormig en getuigt van een grote creativiteit. Maar elk symbool, 
elke rite blijkt in elke tijd opnieuw onderhevig aan tal van veran-
deringen.

Op zaterdag 21 september om 16:30 uur in de Oude kerk en zater-
dag 28 september 19:00 uur in de Beatrixkerk door het BHS-pro-
jectkoor en orkest o.l.v. Myra van der Jagt en Arjen Threels. 

 

Bachcantate BWV138 
We voeren dit jaar de advents cantate “Warum be-
trübst du dich, mein Herz?” BWV 138 van Bach in 2 
vespers uit. 

Kerkdiensten
ZONDAG 8 SEPTEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur J.O.C. Bouma, Kampen 

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong 

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. K. Santing, Ede

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles,
  Maaltijd van de Heer  

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

Harskamp:
10.00 uur ds. H.K. Wolters, Barneveld

 Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. J.W. Breunese 

Hartenberg:
10.00 uur ds. Venderbos 
14.30 uur Gert Sleeuwenhoek
  vertelviering  

De Gelderhorst:
10.30 uur ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  drs. E.J. Wessels - Schuurman

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 7 september
19.30 uur  A. Borsje 

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. ds. C. Oosterveen
  Special Sunday,
  Speciale gast: 
  dhr. E. v.d. Weerd

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong 

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. R. Nieuwkoop, Zwolle 

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  mw. Sylvia von Kriegenbergh 

Harskamp:
10.00 uur  ds. A. Haaima, Ermelo

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

Hartenberg:
10.00 uur  -. 
14.30 uur ds. R. Reiling, tentdienst  

De Gelderhorst:
10.30 uur  dhr. W. Smit

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  dr. B. Kriekaard. 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 14 september
19.30 uur ds. N. Hakkenberg 

ZONDAG 22 SEPTEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. A. Romein

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T. Werner 
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. G.H. Westra

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

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

Harskamp:
10.00 uur  ds. G.J.M. Baalbergen,
  Voorthuizen 

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

Hartenberg:
10.00 uur  ds. Floor 
14.30 uur  Katholieke kerk,vertelviering

De Gelderhorst:
10.30 uur  Pastor A. van Engeland - 
  RK viering 

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur dhr. J. Kroon 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 21 september
19.30 uur  E. Joosse
zondag 22 september
15.30 uur  ds. W.J. van der Linde
  viering met Avondmaal



4

 

Op maandag 1 juni t/m zaterdag 6 juni 2020 in 
Rome, met ds. Caroline Oosterveen en Mariëlle 
Jellema Rome uit de kunst! 6-daagse oecume-
nische reis. Samen willen we ons in deze prachti-
ge stad onder andere in diverse kunstvormen 

verdiepen, en vooral natuurlijk met elkaar delen hoe mooi deze 
wereldstad van cultureel en religieus formaat is. 

Wie niet durft te verdwalen vindt nooit nieuwe wegen. 

 

De vakantietijd was hopelijk een goede 
tijd om eens nieuwe wegen te gaan, let-
terlijk of inhoudelijk!
In de afgelopen tijd zijn mensen uit ver-
schillende kerken en ook van buiten de 
kerk bezig geweest een programma op 
te zetten voor 15 september. Vrijplaats is 
m.n. opgezet voor mensen, die zich niet 
meer zo thuis voelen bij de traditionele 
kerkdiensten. Of ook voor wie het wel 
eens anders zou willen. Onder de vlag 

van Bespreek het Samen willen we op zoek naar wat ons be-
weegt. Iets dat velen toch bezig houdt. Dat willen we nu doen in 
een ongedwongen sfeer. Vandaar ook de keuze van de locatie; in 
en bij zorgboerderij Makandra. We willen op zoek gaan naar een 
nieuwe vorm van ontmoeting. Lekker out of the box. 
De middag begint met een kort centraal moment van welkom, 
daarna kun je je bezig houden met wat goed bij jou past, of met 
iets verrassend anders. De keuze is vrij! Er zijn in elk geval ver-
schillende werkvormen en mogelijkheden om er een gezellige 
bijeenkomst van te maken, met ook ruimte voor inhoud. Dat kan 
bijvoorbeeld door in gesprek te gaan tijdens een wandeling of tij-
dens het voorbereiden van de maaltijd. Door je favoriete liedje te 
laten horen of een schilderij te maken. Of door lekker sportief te 
doen of jouw idee in te brengen. We willen vooral veel vrijlaten. 
Om 18.00 uur eten we gezamenlijk voor wie dat wil; en rond 19.30 
uur sluiten we af. Je hoeft je alleen aan te melden als je mee wilt 
eten (dit i.v.m. de inkopen). Neem vooral vrienden en bekenden 
mee!!

Hartelijke groet van Wouter, Joukje, Jan-Willem, 
Meta, Arjen, Marc en Caroline.

Inloop- Open Kerk. 
In “Ons Huis” bij de Taborkerk zijn de komende donderdagen 
weer inloopochtenden. Op donderdag 12 september komt Peter 
de Jong met foto’s die gemaakt zijn op het uitstapje van enkele 
weken geleden. Op donderdag 19 september is er handenarbeid 
en spel. Op donderdag 26 september komt Karin van der Lingen 
met “10 maanden leven uit een rugzak”. Vanaf 9.30 zijn de deuren 
open en is iedereen hartelijk welkom. 

Werkgroep Kerk en Buurt

Vrijwilligers gezocht bij Careander

 

Careander ondersteunt mensen met een verstan-
delijke beperking, bij wonen, bij dagbesteding of 
bij werken. En ook bij het invullen van vrije tijd.
De Boshoek is ook een laagdrempelige ontmoe-

tingsplek van Careander, dichtbij het centrum van Ede, waar 
gelegenheid is voor sociaal contact, zingeving, dag-invulling en 
persoonlijke groei. 
Hier worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij ie-
dereen welkom is. 
Deze activiteiten zijn bijzonder geschikt voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking en worden aangeboden dankzij de 
goede samenwerking met vrijwilligers.
Hoewel er veel mogelijkheden zijn voor vrijwilligerswerk binnen 
Careander, zijn wij momenteel specifiek op zoek naar:
een wandelvrijwilliger (1x per maand, bij voorkeur op woensdag-
avond)
een creatieve vrijwilliger (1x per maand, bij voorkeur op dinsdag-
middag, woensdagavond of donderdagmiddag)
een kookvrijwilliger (1x per maand, bij voorkeur op maandag- of 
woensdagavond) om onder begeleiding van een ambulant bege-
leider van Careander samen met onze bezoekers op te trekken. 

Kan je goed met mensen omgaan?
Voelen mensen zich snel bij jou op hun gemak?
Heb je een creatieve en flexibele geest?
Dan komen wij graag met jou in contact!

Heb je interesse of wil je meer informatie? Dan kan je contact 
opnemen met 
Jeannet Witteveen T: (06) 53 67 61 82 
E: j.witteveencareander.nl of 
Corrinne van Pommeren T: (06) 13 59 80 55 
E: c.vanpommeren@careander.nl 

 
Jubileum 50 jaar Raad van Kerken te Ede 
(herhaalde uitnodiging)
Dit jaar bestaat de Raad van Kerken te Ede 50 jaar. We willen 
dat vieren op zaterdag 28 september 2019 in Kerkelijk Centrum 
Emmaüs te Ede. Tijdens het symposium zal de bekende theoloog 
Erik Borgman ons leiden bij een zoektocht naar een antwoord op 
de vraag waar de relevantie ligt van de kerk in de huidige samen-
leving. De heer Borgman wil met ons vooral in gesprek gaan over 
de vraag, hoe relevant de kerk nog is in de huidige samenleving. 
Volgens de Bijbel gaat de kerk over alle terreinen van ons leven. 
De kerk heeft daarin een eigen boodschap, waarbij verkondiging 
en bemoediging centraal staan. Daarom moet ze de waarde van 
elk mens benadrukken en verkondigen, dat ze onder geen enkele 
omstandigheid mensen in de steek laat. Velen in de huidige sa-
menleving, die vooral productiviteit van mensen vraagt, hebben 
daar echter geen boodschap (meer) aan. 
Hoe kunnen we de kerk weer terugbrengen in het centrum van 
de samenleving, welke waarden moet ze daarin bewaren en ver-
spreiden, zodat velen zich weer geïnspireerd weten door de Bij-
belse boodschap? 
Kan een Raad van Kerken, zowel landelijk als lokaal, hierin een 
rol spelen?

Programma:
14.30 uur Inloop met koffie/thee en gebak
15.00 uur  Opening en diverse toespraken 
 (o.a. door de burgemeester van Ede)
15.20 uur Symposium met als gastspreker dr. Erik Borgman
 (hoogleraar Publieke Theologie te Utrecht),   
 aansluitend gesprek met de aanwezigen 
17.00 uur  Informele ontmoeting met een hapje en een 
 drankje
18.00 uur  Viering met voorgangers uit de lidkerken van de
 Raad van Kerken te Ede
19.00 uur  Afsluiting van de bijeenkomst

Graag willen we u nogmaals van harte uit nodigen om zowel het 
symposium als de viering bij te wonen in Kerkelijk Centrum Em-
maüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JE Ede. Verder willen 
we u vriendelijk vragen om, indien mogelijk, uw aanwezigheid 
kenbaar te maken aan onze secretaris: mevr. Rita Aelbers, Mon-
netsingel 65, 6716 RA Ede, secretariaat@raadvankerkenede.nl
Namens de Raad van Kerken te Ede: hartelijk welkom op 28 sep-
tember in Emmaüs!

Albert Schol, voorzitter
voorzitter@raadvankerkenede.nl, 06-20531289

 
INTERRELIGIEUZE VIERING in de TURKSE GROTE MOSKEE
Op zondag 6 oktober 2019 vindt er een interreligieuze viering 
plaats in de Turkse Grote Moskee, Verlengde Blokkenweg 12. De 
werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken Ede 
en leden van de Turkse Grote Moskee organiseren deze bijeen-
komst samen. Deze viering is een unieke gebeurtenis – niet al-
leen in Ede, maar ook in Nederland.
De viering begint om 14.00 uur. De voorgangers in deze viering 
zijn ds. Jan-Peter Prenger van Kerkelijk Centrum Emmaüs en 
imam Zühdü Elveren van de Turkse Grote Moskee. 
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Het thema van de viering is: het verhaal van Abraham/Ibrahim.
Zowel de predikant als de imam lezen dit verhaal uit de geschrif-
ten (bijbel en koran) en geven hier dan vervolgens een uitleg over.
Beide voorgangers spreken gebeden uit.  Jan Willem Donkers ver-
zorgt een muzikaal intermezzo.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten onder het genot van Turkse thee of koffie.
Wij hopen van harte, dat we u bij deze bijzondere viering mogen 
verwelkomen.
Namens de werkgroep Pluriforme Samenleving en de leden van 
de Turkse Grote Moskee,
Voor eventuele vragen: wimenerna@hulstein.eu

Erna Hulstein-Heinsdijk

 

Leeskring
De leeskring komt om de 6 weken 
bijeen in één van de ruimtes van de 
Beatrixkerk om een gezamenlijk ge-
kozen boek te bespreken. 
Eerstvolgende bijeenkomst is woens-
dag 4 september om 14.30 uur. We 
bespreken het boek ‘Wees onzicht-
baar’ van Murat Isik. 
Wees onzichtbaar van Murat Isik is 
een grootse epische roman over de 
wanhopige strijd van een gezin tegen 
een tirannieke vader en een prachtige 
coming of age van een sensitieve jon-
gen die opgroeit in een onveilige we-

reld, gebaseerd op Murat Isiks eigen jeugd. Maar het is ook een 
schitterende en kleurrijke ode aan de Bijlmer.

In oktober zal het boek ‘Mijn verhaal’ van Michelle Obama be-
sproken worden. Ook nieuwe lezers zijn van harte welkom om 
mee te praten. Info: Anja Florijn 06-34180889

Open Avond Zambiareis
Zondag 22 september a.s. om 19.30 uur in Emmaüs: 
Alle jongeren (17+), dus ook jongeren die NIET bij Emmaüs ‘horen’, 
die in de zomervakantie van 2020 iets echt bijzonders willen doen, 
en bijvoorbeeld wel met een groep jongeren naar Zambia zou wil-
len gaan, zijn dan van harte welkom! Dus ook als je in het afgelo-
pen al een keer bent geweest, maar ervan hebt afgezien omdat je 
het te druk had met school, of vanwege andere redenen, voel je 
vooral vrij om te komen.
We gaan vertellen wat de stand van zaken is, wat we precies gaan 
doen, wanneer we gaan, wat het idee achter de reis is – en je kunt 
alles vragen wat je maar zou willen weten. We hebben nog een 
paar plekken over, sterker: we zouden het heel fijn vinden als er 
nog een paar jongeren meer mee zouden gaan! Mocht je al wat 
achtergrondinformatie willen lezen: www.maatjesvooraidswezen.nl
Je hoeft je niet aan te melden, maar het is wel handig: 
jpcprenger@gmail.com of 06-13848477

Klinkenberg 
Wij starten weer met de bijbelkring. 
De vakantietijd loopt ten einde. In het zuiden zijn de scholen inmid-
dels weer begonnen. Wij hebben hier nog een week en gaan nog 
genieten van de Heideweek. 
Ook wij gaan ons weer voorbereiden om in september te starten met 
de bijbelkring. Na een rustperiode waarin wij genoten van vakantie, 
mooi weer en af en toe regen, beginnen we weer met de bijbelkring 
op dinsdag 10 september om 15.00 uur in de Roekel buurtkamer 
Populier. 
Wij ontmoeten dan de bewoners van gebouw ‘de Sysselt’. Het thema 
zal zijn ‘Het gebed’ n.a.v. Mattheus 6: 9-13. 
Dinsdag 24 september zijn we in dezelfde buurtkamer voor de bewo-
ners van ‘de Roekel’. 
Met de start van het nieuwe seizoen is ervoor gekozen om alle bij-
eenkomsten van de bijbelkring te houden in buurtkamer de populier. 
Ook het zanguur begint weer op vrijdag 27 september. Dit vindt 
plaats in buurtkamer ‘de Krulhazelaar’. 
Ik hoop dan iedereen weer te mogen begroeten. 
Ik wens u allen Gods nabijheid toe. 

Een hartelijke groet van, 
Marie-José Eberson 

Ruslandreis: Moskou, St. Petersburg, Kerken, Hermitage

 

Een indrukwekkend land is Rusland. 
Met een eigen cultuur, met schitte-
rende gebouwen en kerken en ste-
den. Daar wil ik graag een reis naar 
maken. 
Het is de bedoeling om volgend jaar 
weer een groepsreis te houden. Nu 
een 10-daagse reis naar Rusland. 
Van 12-21 mei 2020. 
Natuurlijk kun je in 10 dagen van een 
land maar weinig zien. Maar je krijgt 
wel een indruk van de pracht en de 
praal van steden en paleizen, van 
kerken en kloosters, van het platte-

land, van de metro en de treinen in Rusland.
Vooral verblijven we in het gebied rond de steden van Moskou en 
St. Petersburg. 
In Moskou bezoeken we onder meer het Kremlin en het Rode 
Plein, de Kroningskathedraal Maria-Hemelvaart, de Basiliuskerk. 
Daarna reizen we langs de magische Gouden Ring, met de ste-
den Vladimir en Soezdal, schitterende plaatsen om te bezoeken.
Vervolgens reizen we per trein naar St. Petersburg, waar we een 
bezoek brengen aan de Hermitage, een van de belangrijkste mu-
sea ter wereld. We bezoeken een kerkdienst in een van de Or-
thodoxe kerken, maken een boottocht door de grachten van de 
stad, genieten van de prachtige Petershof met haar tuinen- en 
paleizencomplex. 
Kortom een boeiende en indrukwekkende reis. Mocht u interesse 
hebben voor deze reis, neem dan met mij contact op. Dan stuur ik 
u het volledige programma toe met prijsopgave.

Ds. Jaap Meijer, tel.0318-417865, 
Email: jjthmeijer@hetnet.nl

Ringvergadering 3 oktober
De volgende vergadering van de Ring Ede is 3 oktober 2019 in de 
Bevrijdingskerk in Wageningen. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 
20.00 uur.
De Ring Ede is in de plaats gekomen van de voormalige classis 
Ede. Tijdens de vergadering zijn niet alleen ambtsdragers wel-
kom, maar gemeenteleden worden van harte uitgenodigd aan-
wezig te zijn. 
Het onderwerp van deze avond is Diaconie in al zijn facetten.
De gezamenlijke diaconieën van de wijken Johannes en Lukas uit 
Wageningen zullen hun bijzondere activiteiten toelichten in korte 
bijdragen. Op deze manier hebben we volop gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te raken en de projecten uit verschillende ge-
meenten te delen om zo wellicht nieuwe ideeën op te doen.
Van harte welkom 3 oktober 2019 in de Bevrijdingskerk, hoek Rit-
zema Bosweg/van Schelvenweg te Wageningen.

Kom zingen bij Jedaja 
Veel plezier maken en lekker zingen, dat willen we allemaal wel! 
Daarom hebben we goed nieuws voor kinderen en tieners uit Ede 
en daarbuiten, want kinder- en tienerkoor Jedaja gaat weer van 
start op dinsdag 3 september. 
Lijkt het je ook leuk om goed te leren zingen? Dan is dit je kans: 
we hebben weer ruimte voor nieuwe kinderen en tieners! 
We repeteren elke dinsdagmiddag in de school aan de Oranje-
laan in Ede: kinderen uit groep 3, 4 en 5 van 16.00-16.45 uur, 
kinderen uit groep 6, 7 en 8 van 16.45-17.30 uur en meiden die 
ouder zijn, zijn van harte welkom van 17.30-18.15 uur. 
Jedaja is een christelijk kinder- en tienerkoor. Jedaja betekent “de 
Here loven” en dat is ook het belangrijkste wat we elke week doen. 
Het repertoire bestaat uit liedjes die gaan over alledaagse dingen, 
zoals vakantie of sporten, maar ook over liefde, vriendschap, de 
Bijbel, God en elkaar. 
Naast zingen is er ook aandacht voor andere dingen, zoals “hoe 
moet ik op een podium staan?” en “hoe kan ik ervoor zorgen dat 
de mensen mij kunnen verstaan?” Ook besteden we aandacht 
aan mimiek en beweging. 
En verder: gezellig is het er altijd. Samen met de dirigent en de 
pianist zorgen we ervoor dat er op de repetities altijd wat te be-
leven valt. 
Dus heb je op dinsdagmiddag 3 september na school zin en tijd? 
Kom dan vrijblijvend eens naar de Oranjelaan 7 in Ede om te 
kijken, luisteren en/of mee te doen! Je zult er geen spijt van krij-
gen. Meer info: zie onze website www.kinderkoorjedaja.nl en 
Facebook.
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PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
 

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba: 
J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:
Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:
Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede, 
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor 
NL22 RABO 0312 4647 89

NA DE ZOMER
Dat er weer vergaderd wordt, is ieder jaar weer het onomstotelijk 
bewijs dat ook in de kerk de zomervakanties voorbij zijn en een 
nieuw seizoen begint.
In Tabor is die wisseling der seizoenen niet zo scherp aanwijsbaar 
– de meeste kerkgangers hebben de leeftijd bereikt waarop zij niet 
meer aan vaste (school)vakanties gebonden zijn: men komt en 
gaat. Of gaat niet meer. 
Maar wie het aangaat heeft tijd genomen/gekregen enige afstand 
te nemen tot de alledaagse rituelen, omgeving en zekerheden. 
Dat wil wel eens een relativerend en dus heilzaam effect hebben, 
om met opgefrist gemoed het werk weer op te pakken……..
Er wordt dus weer vergaderd, Bespreek het Samen start weer op 
– en gebeurt weer van alles: hopelijk tot vreugde van eenieder en 
tot eer van de Naam. 

SENIORENKRING
Ook die kring begint aan een nieuw seizoen, op woensdag 2 ok-
tober. Vanaf 10.30 uur in de zijzaal van de Taborkerk. 
Laat u niet in verwarring brengen door de term ‘senioren’ – die 
duidt niet op sloom of ingeslapen volk, integendeel! Wakkere lui 
zijn het, die in een warme en open sfeer zaken bespreken die hen 
aan het hart gaan, zaken uit kerk en samenleving. Uit Bijbel en 
maatschappij, nu eens gelovig, dan weer vertwijfelend. Kom eens 
meepraten (of luisteren, dat is soms vruchtbaar genoeg) over 
letterlijk van-alles-en-nog-wat. De onderwerpen worden meestal 
door de deelnemers aangedragen.
Op 2 oktober stel ik voor het nog eens te hebben over ‘verhalen’ – 
gaandeweg wint het besef veld, dat onze kinderen/kleinkinderen 
straks de (bijbel)verhalen niet meer zullen kennen, de verhalen 
die enerzijds voor velen een stempel hebben gedrukt op ‘onze’ 
cultuur en die anderzijds juist uiterst kritisch kijken naar diezelfde 
cultuur. Hoe dat ook zij: wie ze niet meer kent, is uitgepraat.
Hoe houden we die verhalen in leven (die op hun beurt generatie 
op generatie bij het ware leven bepaald hebben), hoe houden we 
ze ‘in de tijd’ (zoals ze ons ‘bij de tijd’ willen houden)? 
Wees welkom op 2 oktober!

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
 

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
http://ede.protestantsekerk.net

Predikant:
Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld, 
tel. 0342-476572

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

Meldpunt: 
voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte
thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:
Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

UIT DE WIJK
Nog maar net terug van vakantie vernam ik dat heel onverwacht 
meneer Bastiaan Baart is overleden. Wat een impact voor zijn 
vrouw en familie. En vreemd, om in deze relatief nieuwe woon-
plaats voor hen nu zonder hem hun weg te moeten vinden. Erg bij-
zonder was het dat hun vorige predikant uit Zeeland de afscheids-
dienst heeft kunnen doen. De banden daar zijn nog steeds sterk. 
Tekenend voor deze mooie mensen…

IN MEMORIAM BASTIAAN BAART
In de nacht van vrijdag op zaterdag 24 augustus overleed Bastiaan 
Baart, beter bekend als gewoon ‘Bas’. Hij woonde met zijn vrouw Gré 
aan de Bunschoterhof 6 in Ede en werd 87 jaar. Begin dit jaar ver-
huisden ze naar hier na 46 jaar in Middelharnis te hebben gewoond. 
Van oorsprong was Bas een echte Rotterdammer. Na 25 jaar inkoper 
te zijn geweest bij Verolme Scheepswerven, was hij in Middelharnis 
9 jaar inkoper bij een de sociale werkplaats ‘Het Binnenhof’. Naast 
zijn werk was tuinieren ook zijn lust en leven. Hij was bijna gezichts-
bepalend in Middelharnis en Sommelsdijk al fietsend met een krat 
achterop waar tuingereedschap of vruchten van het veld in opge-
borgen lagen. Dat laatste deelde hij graag uit. Ook had hij een zwak 
voor de gehandicapte mens voor wie hij van harte in de weer was. 
Zijn karakter werd dan ook gekenmerkt door zorgzaamheid en trouw. 
Hij was vooral een man van de daad. Ook op kerkelijk gebied droeg 
hij zijn steentje bij. Hij was scriba in Hoogvliet, lid van de zendings-
commissie in Middelharnis en hield daar ook de kerktuin bij, terwijl 
zijn inzet voor de commissie aangepaste diensten voor mensen met 
een beperking, samen met Gré, een begrip was.
In een dienst van Woord en Gebed hebben we van hem afscheid ge-
nomen op donderdag 29 augustus in de aula van de begraafplaats 
aan de Asakkerweg in Ede. Er was veel familie, mensen uit Ede en 
uit Middelharnis en Sommelsdijk. De jongste zoon Peter sprak daar 
een waardig in memoriam uit. De hele orde van dienst was door Gré 
en Bas samengesteld en ik als oud-predikant ging (wegens vakantie 
van de eigen predikant) voor. We lazen daar Psalm 68:20, hun trouw-
tekst, samen met Openbaring 21:1-5: ‘Geprezen zij de Here, dag aan 
dag draagt Hij ons, die God is ons heil’ (NBG 1951). We hebben 
daarna zijn vermoeide lichaam te ruste gelegd in de aarde. Moge 
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God Gré en de zonen Arjan en Peter nabij zijn, evenals hun partners, 
kinderen, klein-en achterkleinkinderen.

Ds. Leendert Jan Lingen, 
Middelharnis

Op 15 september vindt onze eerstvolgende startdienst weer 
plaats. We mogen weer een gedreven en kundig spreker ontvan-
gen: de heer Evert van de Weerd. Het thema is: 17 september 
1944…… Over deze dag, precies 75 jaar geleden, is veel te ver-
tellen! In deze tijd van gedenken horen we wat zich afspeelde 
in Ede. De heer van de Weerd, een man met veel kennis en be-
trokkenheid over dit onderwerp, neemt ons mee die opmerkelijke 
dag in. En daarbij de vraag: wat motiveert ons om een bijdrage te 
leveren aan bevrijding vandaag de dag.

Dank aan alle mensen die in de vakantieperiode aanwezig wa-
ren voor mensen om hen heen, in de gemeente en daarbuiten. 
Bij de start van het nieuwe seizoen enkele woorden van Michaël 
Stehouder:

Dank voor de adem en het licht,
de dag van mijn geboorte,
de horizon waarheen ik ga.

Dank voor het licht van zon en maan,
de flonkerende sterren,
de lange gang van mijn bestaan.

Dank voor de aarde die mij draagt,
het water om te drinken,
het vuur dat licht en warmte geeft.

Dank voor het leven, hart en ziel,
de hoop die houdt mij gaande,
belofte dat het goed zal zijn.

Dank voor wie zorgen voor elkaar
en die elkaar waarderen,
in eerbied door het leven gaan.

Dank voor het tedere gebaar
de kussen op de monden, 
een ander die mijn leven deelt.

Dank voor het woord dat klinkt en roept,
dat opkomt voor de vrede,
als waarheid door de wereld gaat.

Dank voor het lied dat vreugde schept,
dat verder draagt dan woorden,
dat mensen één maakt met elkaar.

Dank voor de nacht die stilte geeft,
de slaap en tijd voor dromen
totdat de nieuwe dag begint.

Dank voor de toekomst die mij wacht,
de lengte van mijn dagen
totdat mijn tijd voorbij zal zijn.

En als u het lied mee wilt (leren) zingen, beluister het dan op htt-
ps://kerkliedwiki.nl/Dank_voor_de_adem_en_het_licht

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen

HEIDEWANDELING 2019 
Op zaterdag 12 oktober is onze jaarlijkse spirit heidewandeling. 
Dit keer rond de nieuwe ‘schaapskooi’ op de Mossel. We vertrek-
ken om 13.30 uur vanaf de Noorderkerk met de (eigen) auto of 
gaan zelf met de fiets. Rond 14.00 verzamelen we ons bij boer-
derij Mossel voor een wandeling in de mooie omgeving. Na de 
wandeling praten we na en genieten van koffie met wat lekkers. 
Opgeven vóór 7 oktober bij Jan van ’t Hof jmvthof@xs4all.nl, Jan 
Klok h.janklok@gmail.com of Sander van Voorst sandergunny@
kpnmail.nl. Vermeld ook even of je met de fiets gaat of per auto. 
Heb je vragen, bel dan met Jan van ’t Hof 0651226960 of Jan Klok 
0614660075. 

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

WIJK
Inmiddels zijn de vakanties voor de meesten van ons weer achter 
de rug en is het “gewone leven” weer begonnen. Dat geldt ook 
voor de activiteiten binnen onze gemeente. Maandag 26 augustus 
heeft de kerkenraad vergaderd en hebben we gesproken over al-
lerlei zaken die in de komende tijd aan de orde zullen komen. Een 
belangrijk onderwerp was de bezetting van de kerkenraad. Weiert 
Waaijenberg heeft zich al weer 4 jaar ingezet als diaken en heeft 
enige tijd geleden aangegeven dat hij geen mogelijkheden heeft 
om deze taak naast zijn drukke bedrijf te blijven vervullen. Geluk-
kig heeft Adriaan Ploeg aangegeven dat hij bereid is om de taken 
van Weiert de komende twee jaar over te nemen. De bevestiging 
van Adriaan zal D.V. plaatsvinden in de dienst van 20 oktober a.s. 
We zijn ook nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter en 
een wijkouderling en ook de reguliere periode van de scriba is 
bijna verstreken. Kees heeft toegezegd nog aan te blijven tot er 
een nieuwe voorzitter is gevonden met dien verstande dat deze 
toezegging geldt voor maximaal 1 jaar. Ik heb toegezegd dat ik de 
taken van de scriba voorlopig zal voortzetten met een maximum 
van 2 jaar. Wij spreken van harte de wens uit dat er gemeentele-
den zullen zijn die zich geroepen voelen om een van de genoem-
de taken op zich te nemen. Als u meer informatie wilt dan kunt u 
contact opnemen met de kerkenraad.

Familie Hulsbergen mocht maandag 26 augustus hun 25-jarig 
huwelijksjubileum vieren waarvoor zij, samen met hun kinderen, 
erg dankbaar zijn. Christina en Frank, vanaf deze plaats willen wij 
jullie feliciteren met dit jubileum en wij wensen jullie van harte als 
gezin nog veel gezegende jaren toe.

Na bijna 50 jaar als echtpaar deel te hebben uitgemaakt van wijk 
Harskamp moeten we nu toch “een beetje” afscheid nemen van 
Arend en Marja Peelen. Ik zeg “een beetje” want jullie hebben 
gelukkig aangegeven dat jullie de contacten met onze wijk deels 
actief in stand willen houden. Marja is zelfs vanaf haar geboorte 
lid van onze kerk. Ik kan me goed voorstellen dat het niet makke-
lijk zal zijn om deze stap te maken. Nu waren jullie al langer van 
plan om een andere plek te gaan zoeken maar door alles wat 
er het afgelopen 1,5 jaar is gebeurd is de noodzaak veel groter 
geworden. Jullie zijn altijd erg actief geweest in onze wijk. Marja 
in het vele bezoekwerk, altijd liefdevolle aandacht voor de ander 
die dat nodig had en je bent jaren geleden ook diaken geweest. 
Arend is meer dan 40 jaar lid van het College van Kerkrentmees-
ters geweest, voorheen Commissie van Beheer en even zovele ja-
ren onze kerkmeester, de laatste jaren ook lid van de kerkenraad 
als ouderling-kerkrentmeester. Voor al deze taken ben je recent 
ook onderscheiden door de kerk. Een indrukwekkende opsom-
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ming maar wat volgens mij het allerbelangrijkste was, dat was 
jullie meelevendheid als leden van onze gemeenschap bij alle 
“gewone dingen”, het er altijd zijn.
Marja en Arend, wij gaan jullie missen, dat weet ik zeker. Harte-
lijk dank voor alles wat jullie voor Harskamp betekend en gedaan 
hebben. Wij wensen jullie samen nog veel gezegende jaren toe.
Met ingang van 6 september is het nieuwe adres Topaasstraat 27, 
6713 TK Ede.

12 september a.s. viert mevrouw J.G. de Hoop-Monster haar ver-
jaardag, wij wensen u een fijne dag toe en Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar.

Aanstaande zondag mogen we samen het Heilig Avondmaal vie-
ren.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

SENIOREN
Inmiddels is de eerste activiteit van dit seizoen alweer geweest, 
we hebben een bezoek gebracht aan pluktuin “Het Platteland” in 
Putten. Het was erg mooi en gezellig.
De volgende activiteit is op vrijdag 27 september, we gaan dan 
naar Kamp Amersfoort waar we rondgeleid zullen worden door 
dominee Doorn, ons allen wel bekend. Vertrektijd en overige infor-
matie volgt nog. De overige data zijn: 1 november, 29 november 
en 16 december. 
We zien u graag op die dagen.

Met vriendelijke groet,
Janny en Elly

STARTWEEKEND
Het startweekend is op 28 en 29 september. Zaterdagmiddag be-
ginnen we met een activiteit voor de kinderen, aansluitend is er 
een gezamenlijke activiteit die aansluit bij het thema “Een goed 
Verhaal”. We sluiten de zaterdag af met een BBQ. In de dienst op 
zondag zal aandacht worden besteed aan de activiteiten van de 
vorige dag. Wilt u weer iets lekkers bakken voor bij de koffie na 
afloop van de dienst. Meer informatie volgt via de mededelingen 
in de dienst. Graag zien we jullie dan!

Met vriendelijke groet, 
de Liturgiecommissie

HALLO JONGENS EN MEISJES

8 september – Laat zien dat je van Jezus houdt

 

Paulus weet heel veel van God, hij houdt ook 
heel veel van de Here Jezus. En hij schrijft: 
laat die liefde voor Jezus zien in de gewone 
dingen, elke dag. Natuurlijk lees je in de Bijbel 
en bid je samen. Dat is belangrijk voor God. 
Maar hoe gedraag jij je naar je ouders? Geef 
je ze een grote mond? Doe je wat zij zeggen of 
ga je stiekem je eigen gang? Paulus zegt: ou-
ders houden van Jezus en van jou. Ze willen 

het goede voor jou, waardoor je gelukkig wordt. Dat goede willen 
ze je leren. Soms moeten ze dan ‘nee’ zeggen en jou iets verbie-
den. Zo laten zij jou zien dat ze God gehoorzaam willen zijn. Als jij 
ook van Jezus houdt moet jij hen gehoorzamen. Paulus schrijft 
ook voor de ouders. Hou veel van je kinderen. Zorg dat ze niet 
gaan denken: ik mag ook nooit iets, het is ook nooit goed. Dan 
worden ze moedeloos. Als je gelooft in Jezus en dat laat merken, 
wordt het leven mooier. En dat wil God graag. Zorg dus goed voor 
je vader en moeder, voor je vriendjes en vriendinnetjes, wees 
vriendelijk en help iemand anders. 

15 september – De geboorte van Samuël

 

In Rama woonde een man die Elkana heet-
te. Hij had twee vrouwen: de ene heette 
Hanna en de andere Peninna. Peninna had 
kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging El-
kana naar Silo om de Heer offers te brengen 
en hij nam dan zijn vrouw en kinderen mee. 
Peninna en Hanna kregen allebei een stuk 
van het offervlees, maar het mooiste stuk 
ging altijd naar Hanna, want van haar hield 

Elkana het meest. Maar elke jaar plaagde Peninna Hanna zo erg 
dat ze geen kinderen kreeg dat Hanna dan in tranen uitbarstte en 
haar eten liet staan. Toen Elkana op een keer vroeg waarom Han-
na zo moest huilen, stapte ze op en ging naar het heiligdom van 
de Heer waar ze bad tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte 
af: ‘Heer, denk aan mij. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem 
voor zijn hele leven aan u; nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’ 
En zo gebeurde het. Hanna werd zwanger en kreeg een zoon. Ze 
noemde hem Samuël, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan de 
Heer gevraagd.’ Toen Samuël oud genoeg was bracht ze hem 
naar Silo naar het heiligdom van de Heer waar ze hem achterliet 
bij de priester Eli die verder voor hem ging zorgen zodat Samuël 
zijn knecht kan worden. En Hanna dankt God: Ik ben blij, want 
God houdt van mij!
Hoe vaak moet je om iets bidden? Dat is een moeilijke vraag. Je 
weet namelijk niet of je krijgt wat je vraagt. God zegt vandaag, 
geef niet direct op. Bid tot mij, vraagt wat je wilt in het vertrouwen 
dat Ik je het goede wil geven en hou dat vol, ook al word je daarin 
tegengewerkt. Net zoals Hanna heeft gedaan. 

22 september – God komt op de eerste plaats

 

Priesters in de tempel hebben recht op een 
deel van het offervlees; dat is het loon voor 
hun werk in de tempel. Maar het gaat eerst 
om God. De zonen van Eli draaien het om: 
eerst wij en wat overblijft, is voor God. Dat 
kan natuurlijk niet. Ze gebruiken zelf geweld 
om hun zin te krijgen. De mensen klagen wel, 
maar de zonen van Eli zijn zo gemeen en 

denken zo aan zichzelf dat de mensen niks kunnen beginnen te-
gen hen. Eli hoorde de verhalen en sprak zijn zonen aan. ‘Waarom 
misdragen jullie je zo? Van alle kanten hoor ik slechte dingen over 
jullie. Zo gaat het niet langer!’ Maar de zonen luisterden niet naar 
hun vader en gingen gewoon door met hun gedrag. Daarna doet 
Eli ook niks meer met de klachten. Dan stuurt God een profeet 
naar Eli. Hij zegt: ‘Eli, dit is niet goed. Ik waarschuw je nog één 
keer. Als je niets doet, dan grijp Ik zelf in. Dan zullen jij en je zonen 
sterven. En niemand van je familie mag dan nog priester zijn. Ik 
zal dan een andere, trouwe priester jullie taak over laten nemen. 
God moet nummer één zijn. Dan worden jullie gelukkig. Maar an-
ders…’
De woorden komen duidelijk over, maar luisteren Eli en zijn zonen 
ook? God moet nummer één zijn. Dat is makkelijk gezegd, maar 
moeilijk gedaan. Want het komt ons niet altijd uit. Wij willen graag 
het beste voor onszelf. God moet maar wachten denken we dan. 

Groetjes, Mirjam Rap

ROOSTER OPPAS EN KINDERNEVENDIENST:
08-09 Erica en Hennie
15-09 Jannieke en Gea
22-09 Marike en Alice
29-09 Lisa en Djoerd
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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 
drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede, tel. 0318 
300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl 

Scriba:
Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat 
Breus Versteeg 0318 - 63 43 38
Janny Westmaas 0318 - 62 52 68 06-30301174
Het centrale emailadres is: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkpenningmeester:
A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl 

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

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

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

VANAF PROOSDA BEATITUDINUM
Mijn vorige bijdrage aan het kerkblad was vóór mijn vakantie. In-
middels zit het er weer op. Op de voorpagina van dit nummer kunt 
u lezen wat de vakantie mij onder andere gebracht heeft. We heb-
ben intens genoten (Wup, de hond ook…) maar raakten ook re-
gelmatig op allerlei manieren onder de indruk van zoveel leed wat 
aangericht is en tegelijk ook ondergaan werd, in Duitsland. De zo 
vaak misverstane Gereformeerde uitspraak dat de mens geneigd 
is tot alle kwaad lijkt hier juist te getuigen van een nuchter en hel-
der inzicht in de menselijke psyche… Enfin, het deed mij wel wat 
toen ik midden op het terrein van het voormalig concentratiekamp 
Buchenwald bij een monument stond met daarop een roze drie-
hoek. Van de 56.000 omgekomen mensen in Buchenwald werden 
er 650 gedood puur vanwege het feit dat zij niet ‘gewoon’ hetero-
seksueel geaard waren maar homoseksueel (de afkorting LHBT 
bestond uiteraard nog niet). 
Gisteren ben ik weer begonnen. Het werk begint weer in de stu-
deerkamer. Post bekijken, mails beantwoorden en me laten bijpra-
ten door moderamen en meldpunt pastoraat. De eerste afspraken 
zijn weer gemaakt en zowaar vergadert deze week de Taakgroep 
Liturgie en Eredienst alweer! Er staan immers alweer wat bijzon-
dere diensten in de agenda. In het vorige nummer schreef ik al 
over de Overstapdienst en ongetwijfeld kunt u ook meer lezen 
over de Startdienst. En natuurlijk is er de jaarlijkse Bea-Muziek-
dag. Mooi en bijzonder dat Willeke Smits, de musicus uit Leiden, 

dit jaar met alle Bea-musici en zangers aan de slag wil in een 
leuke workshop…!
Veel moois te doen dus. Over een aantal weken gaan vier ker-
kenraadsleden mee naar Hydepark, naar de kerkenradendag van 
de Missionaire Specialisatie. Maar eerst vergadert de kerkenraad 
volgende week. Aan de orde is ook het nieuwe beleidsplan. Terwijl 
ik dat gisteren las bekroop me opnieuw een gevoel van dankbaar-
heid om als predikant bij deze processen betrokken mogen zijn!
Van harte aangeraden om dit (straks bijgewerkte) document ook 
eens te lezen! Het is beslist geen saai, droog stuk (zo klinkt het 
woord ‘beleidsplan’ natuurlijk wel). Als gemeente verwoorden we 
er ons verlangen in en proberen dat zó te doen dat ook duidelijk is 
dat we geloven dat we mogen leren, zoeken en in vertrouwen op 
God onze weg gaan. En dat we blij zijn dat we daarin ook zoveel 
goeds ontvangen. Het heeft iets van een spannend avontuur…
Maar natuurlijk willen we niet vervallen in grootse woorden, nee 
we proberen beknopt en ook héél concreet te zijn. Bijna als agen-
da en jaarplanner. Wat – en hoe dan, het komend seizoen? Daar-
over blijven we in gesprek – van harte uitgenodigd om in dat ge-
zamenlijke gesprek ook jouw stem te laten horen!

Een hartelijke groet uit de pastorie,
ds. Theo Pieter de Jong

OUDERENMIDDAG BEATRIXKERK WOENSDAG 18 SEPTEM-
BER 
De Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk nodigt u van harte uit 
voor de themamiddag op woensdag 18 september in de Beatrix-
kerk. 
Natuurfotograaf Fred van Wijk uit Ede verzorgt een audiovisue-
le presentatie over “De Franse Alpen en Jura” en “Engeland en 
Schotland”. Een gedeelte van de presentatie wordt gevuld met 
klankbeelden, beelden die worden begeleid met bijpassende 
muziek, natuur- en dierengeluiden. De inloop is tussen 14.30 en 
15.00 uur en staat de koffie en thee voor u klaar. Halverwege de 
middag is er een pauze en de sluiting is om ongeveer 16.30 uur. 
Van harte welkom en graag tot ziens op woensdag 18 september, 

Evert Hoogendoorn

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 ge-
gevens 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

HET NIEUWE SEIZOEN

Startzondag
Zondag 22 september maken we officieel een start met het nieu-
we seizoen. 
We beginnen die dag met een gezamenlijk ontbijt waarvoor ieder-
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een heel hartelijke wordt uitgenodigd. 
Vanaf 9.00 uur verzamelen we in De Open Hof zodat we de maal-
tijd om 9.15 uur kunnen beginnen. Het belooft een verrassingsont-
bijt te worden met bijzondere broodjes….. 
Graag even van tevoren opgeven – zodat we weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen: ina.berendsen@gmail.com
Om 10.00 begint de dienst. Het thema is ‘Een goed verhaal’. Drie 
verschillende verhalen zullen door drie verschillende stemmen 
ten gehore worden gebracht: Een wonderlijk verhaal, een vreemd 
verhaal en een goddelijk verhaal. De dominee zal het allemaal tot 
een geheel smeden. En we gaan natuurlijk lekker zingen.
Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd voor een kop kof-
fie/thee/limonade. Wie wil iets lekkers meenemen? Het zou heel 
leuk zijn wanneer een aantal mensen koek of cake mee willen ne-
men, zodat er ook nog iets te delen en te smullen valt. Wij zorgen 
ervoor dat er voor de kinderen en jongeren iets te doen is, zodat 
ouders ook even rustig aan de koffie/thee kunnen! WELKOM!

ACTIVITEITEN IN HET NIEUWE SEIZOEN:

Pastorale wijkontmoeting
De wijkontmoetingen die de kerkenraad begin dit jaar organiseer-
de rondom mijn kennismaking vielen bij velen – en zeker ook bij 
mij – in goede aarde. Het riep bij mij al snel de gedachte op om 
elk jaar een aantal wijkontmoetingen te organiseren. Want het 
gaat mij natuurlijk nooit lukken jullie allemaal te bezoeken, maar 
dit is dan misschien een goede manier om elkaar af en toe toch 
persoonlijk(er) te spreken. Vandaar deze uitnodiging voor de Pas-
torale Wijkontmoeting – zo noem ik het maar.
U hebt de keuze uit verschillende data:
Dinsdag 15 oktober, 10.15 uur – 12.00 uur, De Open Hof
Woensdag 16 oktober, 20.00 uur – 21.45 uur, De Open Hof
Donderdag 31 oktober, 20.00 uur – 21.45 uur, De Open Hof
Dinsdag 5 november, 14.00 uur – 15.45 uur, De Open Hof
Iedereen kan zich voor de datum van je keuze aanmelden bij onze 
scriba: Betty Pluimers 
(mailadres en telefoonnummer? OF….)
Voorlopig staan deze 4 data ingepland, maar we hopen natuurlijk 
dat het ‘storm loopt’ en dat we nog meer van deze ontmoetingen 
kunnen inplannen (in januari en februari).
Tot slot nog even over het onderwerp van gesprek. Het jaarthema 
van de landelijke kerk is ‘Een goed verhaal’. Jullie hebben vast 
allemaal ook een goed verhaal. Dat kan een tekst op een kaart 
zijn die u heeft bewaard omdat het u zo geraakt heeft. Het kan een 
boek zijn of een film. Het kan een Bijbelverhaal zijn of een gedicht. 
Het kan ook een persoonlijk verhaal zijn van iets wat u in uw leven 
hebt meegemaakt en wat van waarde is geworden. Kortom: neem 
je goede verhaal mee, dan kunnen wij die met elkaar delen. 

Preekvoorbereiding
Het is al langer een goed gebruik in De Open Hof om met een 
groep gemeenteleden de dienst van de komende zondag voor 
te bereiden. Dat pak ik in het nieuwe seizoen dan ook graag op. 

Dinsdag 17 september 20.00 uur
bereiden we de dienst van zondag 6 oktober voor.
Woensdag 27 november 20.00 uur
is de voorbereiding voor zondag 15 december.
Maandag 20 januari 20.00 uur
bereiden we de dienst van zondag 2 februari voor.
Donderdag 26 maart 20.00 uur
voorbereiding voor zondag 5 april.
En tot slot donderdag 4 juni 20.00 uur 
voorbereiding voor zondag 21 juni.

Iedereen is welkom. Leeftijd maakt niet uit. 
We kijken samen naar de Bijbeltekst en bespreken met elkaar hoe 
we deze tekst kunnen vertalen naar ons eigen leven. Iedereen is 
dus welkom. Hoe groter de leeftijdsverschillen, des te leuker en 
leerzamer de vertaalslag wordt! En wie weet levert dat gesprek 
ook leuke ideeën op voor de liturgie.
Alle data komen mag, 1, 2, of 3 noteren mag ook…….
Ik hoop velen van u ook hierbij in De Open Hof te ontmoeten!

Jongerenkring
Een tiental jongeren tussen de 16 en de 19 jaar gaf aan wel mee 
te willen doen aan een jongerenkring. Met hen heb ik de volgende 
afspraken gemaakt: 
Wat? 

Een goed gesprek met leeftijd genoten over wat geloof doet met 
jouw leven.
Wanneer?
De vierde zondag van de maand: 22 september, 27 oktober, 24 
november, 22 december 2019; 26 januari, 23 februari, 22 maart, 
26 april en een afsluitend zeilkamp in het weekend van 5-7 juni.
Waar?
19.30 uur – 21.00 uur, De Open Hof, Hoflaan 2
Wie?
16+, en neem gerust vriend/vriendin mee!
Opgeven?
Ja, graag! Mail je naam en mobiele nummer naar ds.gilles@
openhof-ede.nl, dan nemen we je op in de app-groep en krijg je 
elke keer een herinnering.

BELIJDENISCATECHESE
Tot slot een mogelijkheid die ik graag opper! Vorig jaar waren er 
zomaar ineens 4 mensen die belijdenis wilden doen. Mocht u/
jij (leeftijd maakt niet uit) er ook wel een aan denken, maar het 
gewoon nog niet helemaal weten, maar wel interesse hebben in 
belijdeniscatechese om te kijken of…..? Neem gerust contact met 
mij op! 

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

PASTORALIA
Het is nog maar net na de vakantie, de scholen zijn nog niet eens 
begonnen, het is nog puffend heet, en als je zo terugkomt van 
vakantie en de verhalen hoort, kom je al snel tot de conclusie dat 
er in de afgelopen weken veel ingrijpende dingen zijn gebeurd: 
mensen hebben afscheid moeten nemen van dierbaren, mensen 
zijn ziek geworden of worden nog steeds behandeld, er zijn men-
sen die verhuisd zijn, sommigen hebben examen gedaan en be-
ginnen bijna met een nieuwe opleiding, sommigen beginnen met 
een nieuwe baan. Genoeg om over te praten, om te delen. Veel 
mensen kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken. We 
wensen hen allemaal heel veel sterkte toe!

BIJ DE VIERINGEN
Ondanks alles wat we met ons meedragen, gaan we toch maar 
weer beginnen aan een nieuw seizoen in de overtuiging dat we 
heel veel voor elkaar kunnen betekenen! En dat doen we traditie-
getrouw met een startzondag op 8 september. Het thema van de 
viering is: een goed Verhaal. We sluiten hiermee aan bij het lande-
lijke thema van de PKN. We beginnen de viering met koffie/thee/
fris, waarna we met z’n allen naar de kerkzaal gaan. Hier wordt 
de kaars aangestoken en het verhaal van Esther verteld. Na een 
kwartier/20 minuten gaan we in verschillende groepen uit elkaar 
om op allerlei manieren met het verhaal aan de slag te gaan.
Je kunt kiezen uit: bibliodrama, schilderen, fotograferen, het schrij-
ven van een rondeel, het maken van Hamansoren (voor de jon-
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Financiën en adressen

Redactie
Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur 
via kopijkerkblad@hotmail.com 

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad 
bij het 

Kerkelijk Bureau 
W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen, 
betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

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

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

geren en kinderen), het instuderen van een lied, of iets creatiefs 
(is nog niet bekend wat.). Na ongeveer een uur verzamelen we 
weer in de kerk, waar we de viering afsluiten. Vervolgens is er een 
lunch – en we vragen iedereen om zelf belegd brood of belegde 
broodjes mee te nemen. Dit kun je bij binnenkomst inleveren in de 
keuken, zodat we dit tijdens de lunch met elkaar kunnen delen. 
Voor melk en karnemelk en sap en soep zal worden gezorgd.
Al met al denken we dat het tot 13.30/14.00 uur zal gaan duren.
Van harte uitgenodigd!

Zondag 15 september heten we mw. Sylvia von Kriegenbergh van 
harte welkom! Vlak voor de vakantie was zij ook bij ons te gast en 
we zijn blij dat ze er nu weer is. 
Zondag 22 september lezen we volgens het rooster uit Lucas, 
hoofdstuk 16: 1-13, over de zogenaamde onrechtvaardige rent-
meester. Met als ingewikkelde vraag: wat is rechtvaardig, wat is 
onrechtvaardig. En geeft dit verhaal hier iets van een antwoord 
op?

Jan-Peter Prenger

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: Rita Tijmes, Sijnie Fredrikze en Ike Nijhof. 
 Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 en 22.00 - 23.00 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’ SEPTEMBER 2019 

9 september 2019 
Vraaggesprek met Wim Eikelboom over Yom Kippur (Grote Ver-
zoendag). Lied van de week: ‘Al beheers ik alle talen.’ (S. de 
Vries). Column: Hendrie van Maanen. Muzikale fragmenten. 
Actuele berichten. 

16 september 2019 
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten twee redactieleden en een gast 
over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en 
geloof. Lied van de Week: ‘Als de hemel vol gezang is.’ (S. de 
Vries). Column: Wim Scheltens. Intermezzo’s: muziek en zang. 

23 september 2019 
Gesprek met Hans Sleeuwenhoek over Market Garden. Lied van 
de Week: ‘Christus is de ware hoeksteen (S. de Vries). Column: 
Albert Schol. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s. 

30 september 2019 
Interview met Albert Schol over Het gouden jubileum van de 
Raad van Kerken Ede. Lied van de Week: ‘Word stil nu de Ene 
tot ons komt (S. de Vries). Boekbespreking van het boek “God en 
de moraal’ van Rochus Zuurmond, door Peter Blokhuis. Actuele 
berichten. Muzikale fragmenten. 

‘GELOOF LAAT EEN MUUR VALLEN’ - DROOM VAN EEN 
OPEN KERK VOOR IEDEREEN 

Ds. René de Reuver droomt van een open kerk voor iedereen. 
Van een kerk waar mensen bij het kruis ruimte vinden om zich 
uit te spreken en hoop te vinden.

Nog even en het nieuwe seizoen gaat weer van start. Plannen 
zijn gemaakt, voorbereidingen getroffen, roosters opgesteld. 
Alles staat in de startblokken voor een mooi nieuwe seizoen. 
Startzondag en de Kerkproeverijzondag onderstrepen hierbij 
onze missionaire drive: een open kerk voor iedereen. Bij God is 
immers ieder mens welkom.

Prachtig om te dromen van een open kerk voor iedereen. Alleen, 
klopt de droom wel met de werkelijkheid? Is zo’n droom geen 
bedrog?
Dromen zijn kwetsbaar. Ze kunnen zomaar uiteenspatten of een 
illusie blijken te zijn. Zo ook de droom van een open kerk voor 
iedereen. Hoe lang kun je nog in deze droom geloven in ons 
seculiere land waar steeds minder mensen iets met de kerk heb-
ben? Gelooft u nog in deze droom? Hebt u de energie om u in 
het komende seizoen voor deze droom in te zetten?

Sterk verhaal
Hoe houden we de droom van een open kerk voor iedereen 
levend? Allereerst door ons te focussen, ons te concentreren. 
Door steeds weer terug naar de kern te gaan. Naar het wonder 
van Gods liefde: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft ...‘ (Johannes 3:16) Gods liefde 
beperkt zich niet tot een beperkt groepje mensen maar heeft de 
hele wereld op het oog. Dit evangeliewoord is het mission state-
ment van de kerk. Hiervan leeft en getuigt ze in woord en daad. 
Het maakt de droom van een open kerk voor iedereen tot een 
sterk verhaal.

Een inspirerend voorbeeld zijn de memoires van de Wende-do-
minee, ds. Christian Führer. Als jongen groeide hij op in de DDR. 
Kerk en dominee-zijn waren achterhaald. Nog even, zo was de 
gedachte, en dan doet de laatste het licht uit. Christenen werden 
niet vervolgd, maar om hogerop te komen kon je geen lid van 
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een kerk zijn. Toch liet Christian zich niet 
ontmoedigen. Hij werd dominee in twee 
dorpjes in het voormalige Oost-Duitsland. 
De pastorie en de kerkjes stelden niet veel 
voor. Het aantal kerkgangers was beperkt 
en vergrijsd. Ondanks dit werd Christian 
een echte dorpsdominee. Hij leefde mee 
met alle dorpelingen, inclusief de partij-
bonzen. Voor de dorpelingen, kerkelijk en 
niet-kerkelijk, was Christian hun dominee. 
De kerk bleek een plek voor iedereen, een 
plek van ontmoeting, hoop en vrolijkheid in 
een grauw Stasi-klimaat!

Huis van vrijheid
In 1981 werd Christian Führer predikant 
in Leipzig. Ondanks het grote verschil 
met het platteland was hij hier op dezelf-
de wijze dominee. Hij schaamde zich 
het evangelie niet en had hart, oog en 
oor voor de noden en vreugden van de 

mensen in de stad. Hij zette ‘zijn’ Nikolai-
kirche open voor iedereen. Tijdens een 
vredes-tiendaagse nodigde hij allen uit 
om een kaarsje aan te steken en op het 
kruis te leggen dat op de grond lag, vlak 
voor het altaar. Bij het neerzetten van het 
kaarsje kon men een gebed uitspreken of 
gewoon iets zeggen. De reacties waren 
overrompelend. Kerkelijk en niet-kerkelijk, 
jong en oud, nagenoeg iedereen stak een 
kaarsje aan en luchtte zijn hart. De Niko-
laikerk werd een huis van vrijheid bij het 
kruis.
Deze ‘kruismeditatie’ bracht een ongeken-
de reactie op gang, het werd de opmaat 
voor de wekelijkse vredesvespers in de 
Nikolaikerk. De eerste werd gehouden op 
20 september 1982. Zeven jaar later, op 9 
oktober 1989, vond na de vredesvesper de 
Geweldloze Revolutie plaats. Zeventigdui-
zend mensen liepen hierin mee, met een 

brandende kaars in hun hand. Een maand 
later viel de muur.
Lees het boek ‘Geloof laat een Muur val-
len’ van ds. Christian Führer.

Geïnspireerd
Ik droom van een open kerk voor ieder-
een. Van een kerk waar mensen bij het 
kruis ruimte vinden om zich uit te spre-
ken en hoop te vinden. Kortom: de plek 
voor een goed gesprek, met woorden als 
daden. 
Het verhaal van ds. Führer inspireert me 
om me hiervoor het komende seizoen in te 
zetten.

Ds. René de Reuver
scriba generale synode


