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2020 AD 
Een nieuw jaar. De een zal er met vreugde aan begonnen zijn, 
terwijl een ander vol zorgen naar de toekomst kijkt. Lang niet alle 
boze geesten zijn verdreven met het vuurwerk van 31 december. 
Integendeel: het vuurwerk-zelf ontpopt zich in de handen van 
boosaardige ellendelingen als kwaadaardige kwelgeest. Wat zal 
het nieuwe jaar brengen? Persoonlijk? Voor het land? Voor de 
wereld, de aarde, het milieu? 
Wie zullen de toon zetten? De mensen van ‘ik mag zeggen wat 
ik wil’? De bangmakers? De haatzaaiers, de jihadistische moor-
denaars? De branieachtige borealen die met boze boeren en 
bouwers gemene zaak maken? Of zullen het de mensen zijn 
met verhalen die men ‘verbindend’ noemt? Voorgangers in recht 
en barmhartigheid? Zachte krachten of grote ego’s? 

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Dat is weliswaar heersend 
taalgebruik en bon ton, maar het is niet de goede vraag. Het 
jaar brengt ons niets – het ‘jaar’ is slechts een levenloze kalen-
der-aanduiding van, in dit geval, 366 dagen, een rekeneenheid. 
Het heeft niets voor ons in petto. 
De schriften rekenen in dagen: in zes dagen wordt de aarde 
gemaakt. Niet in jaren, eeuwen of tijdperken – de tijd in dagen 
gerekend, in ochtenden, middagen en avonden. Dagen zijn de 
bijbelse rekeneenheid, de toon- en richtinggevende tijdseenheid, 
de leef-eenheid, de leeftijd. De dagen onzer jaren, daarin zijn 
zeventig jaren en, indien wij sterk zijn, tachtig. Zegt psalm 90. En 
gaat verder met: laat ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs 
hart bekomen. 
Geen uren en dagen, die als een schaduw heen vliegen (‘tem-
pus fugit’ staat wel eens op oude uurwerken), maar getelde tijd, 
gevulde tijd – geschonken tijd: letterlijk datum. Latijn voor ‘gege-
ven, geschonken.’ 
Wij leven dagen – en we herinneren ons dagen. Zelfs van 
belangrijke dingen van lang geleden weten we eerder de dag 
dan het jaar. Het weer van die en die dag, de ellende of de 
vreugde, die weten we als-van-gisteren. Dagen kunnen gekwali-
ficeerde dagen zijn – een geboortedag, een sterfdag, een huwe-
lijksdag. ‘Het was een stralende dag, 10 mei, toen de oorlog 
begon’. En Arnhemmers weten vooral nog, dat het zondag was, 
op 17 september 1944 en dat er tijdens de kerkdienst al lucht-
alarm gegeven werd. Het was al vroeg in de ochtend warm. 

Wat het jaar ons brengt – dat is dus niet de goede vraag. De 
vraag is veeleer: wat zullen wij doen en bewerkstelligen in de 
days to come? Wat brengen wij? Hebben wij nog iets te zeg-
gen, een woord-voor-de-wereld? Wat gaat er van ons uit? Van 
ieder van ons – en van ons samen met geliefden, met de zusters 
en broeders? En van ons als gemeente, als kerk in de samen-
leving? Waarmee moeten we compromissen sluiten – en waar-
over? En waarmee en waarover juist niet, hoezeer kunnen we 
onszelf blijven? Hoe staat het met onze veelbezongen eigenheid 
en autonomie, met de herkenbaarheid van onszelf, maar ook 
van de gemeente in de maatschappij?
De gemeente? Doet die er nog toe? 
De gemeente, de ecclesia is ‘geroepen’ – ecclesia komt van 
een Grieks werkwoord dat ‘roepen’ betekent, met het voorzetsel 
‘uit’ ervoor. De gemeente is ergens uit weg geroepen, zoals de 
eerste discipelen geroepen werden, letterlijk weg uit hun gewo-
ne leven-tot-dan-toe. Uit de ‘oude wereld’ weg. Tot meer dan het 
gewone, tot het bijzondere geroepen. 

Tot onvoorwaardelijk vertrouwen in barmhartigheid, in genade en 
recht, in het leven-zelf. 
Geroepen als leerlingen: ‘leer mij uw weg, Heer, opdat ik in 
waarheid wandele.’ (psalm 86, 11) Aangesproken als hoorders: 
‘als je naar links wilt, of naar rechts, horen je oren achter je het 
woord: dít is de weg, bewandel díe!’ (Jesaja 30, 21) 
Sluimert dat besef nog ergens in de genen van de (christelij-
ke) gemeente, die mensen van en onder het Woord: gij – gans 
anders? Anders dan ‘ploert en schender’, zoals Oosterhuis de 
legendarische spotters en zondaars van Psalm 1 weergeeft? In 
welke kringen begeven wij ons? 

Ik hoor teveel rekkelijkheid en gerelativeer, ook in de kerk en de 
‘christelijke’ politiek: barmhartigheid moet wel betaalbaar blijven, 
de zorg financierbaar en de redding van het milieu niet te duur. 
Heet het dan, met groot dedain en onaangevochten vanzelfspre-
kendheid: weg met de klimaatgekkies! Rentmeesterschap is zó 
van gisteren!
 
Ook de gemeente ontkomt kennelijk niet aan economische wet-
matigheden: meer geld uitgeven dan er binnenkomt, is niet heel 
lang houdbaar. Logisch, kennen we van ons eigen huishoud-
boekje. Zorgelijk is, dat er in dat verband óók in de PGE stem-
men klinken die de solidariteit, die decennialang tussen de Gere-
formeerde- en Taborwijkgemeentes vanzelfsprekend was, ter 
discussie stellen. Ieder moet z’n eigen broek maar leren ophou-
den. Dat zou heilzaam zijn en een leerzame uitdaging: neem je 
verantwoordelijkheid, kerkmens! Zorgwekkende, neo-liberale 
nonsens. Overal zien we tot welke dramatische kaalslag zulk 
geneuzel heeft geleid: ieder voor zich en God voor ons allen, is 
kennelijk het devies. God lijkt er zich niet erg voor te lenen. Het 
neo-liberale project is allerwegen mislukt – moeten wij er dan in 
de kerk alsnog aan gaan beginnen? 
Prangende vragen zijn dat, voor de geroepenen van- en onder 
het Woord. Alle dagen onzer jaren. Die niet langer vanzelfspre-
kend AD heetten - jaar des Heren. 

GHW

ALGEMEEN PLAATSELIJK

 2020
Het nieuwe jaar is begonnen en 
het moderamen van de Protes-
tants Gemeente Ede wenst u Gods 

zegen en een gezond jaar toe.
 

Greet Vink-Schouwstra
Scriba Algemene Kerkenraad van de

Protestantse Gemeente Ede

ZWO collecte -Zondag 26 januari 
Rwanda 25 jaar na de genocide - opvang en scholing 
weeskinderen
Verleden jaar (2019) was het 25 jaar geleden dat één miljoen 
Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwas-
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Bijbelrooster
Januari
zo 12 Jesaja 58:6-14 ... maar normen

ma 13 Jesaja 59:1-8 Aan God zal het niet liggen
di 14 Jesaja 59:9-15a Schuldbewust
wo 15 Jesaja 59:15b-21 De HEER redt en bevrijdt
do 16 Jesaja 60:1-14 Stralen van geluk
vr 17 Jesaja 60:15-22 Eeuwig licht
za 18 Jesaja 61:1-11 Jubeljaar
zo 19 Jesaja 62:1-12 Naamsverandering

ma 20 Psalm 96 Nieuw lied
di 21 Spreuken 1:1-19 Wees geen meeloper
woe 22 Spreuken 1:20-33 Wijs wijsheid niet af
do 23 Spreuken 2:1-22 Bron van wijsheid
vr 24 Matteüs 4:1-11 Woestijnreis
za 25 Matteüs 4:12-25 Startpunt
zo 26 Psalm 139:1-12 Loving Father is watching you

ma 27 Psalm 139:13-24 Intieme relatie
di 28 Spreuken 3:1-20 Onderwijsheid
wo 29i Spreuken 3:21-35 Leven zonder angst
do 30 Spreuken 4:1-13 Wijs met wijsheid
vr 31 Spreuken 4:14-27 Bewandel de goede weg

Februari
za 1 Psalm 149 Muziekfestival
zo 2 Matteüs 5:1-12 Het echte geluk

ma 3 Matteüs 5:13-26 Wet met evangelie
di 4 Matteüs 5:27-37 Hard voor jezelf ...
wo 5 Matteüs 5:38-48 ... mild voor anderen
do 6 Deuteronomium 28:1-14 Zegen
vr 7 Deuteronomium 28:15-26 Vloek
za 8 Deuteronomium 28:27-44 Zinloos zwoegen

sen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor 
haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde 
dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen 
in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. 
In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig 
ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-
aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicij-
nen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook 
alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund 
in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maakt u dit werk mede 
mogelijk? 
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Rwanda – Z009061 Helpt 
u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk 
dank!
Voor deze doelen wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, 
Noord en de Open Hof gecollecteerd.

Namens de ZWO- bestemmingscommissie - Ad Tukker

Actie Kerkbalans 2020

 
Op 18 januari start de Actie Kerkbalans. 
Vanaf maandag 20 januari kunt u een vrij-
williger van uw kerk aan de deur verwach-
ten met de bekende Kerkbalansenvelop. 
Een aantal dagen later wordt de retouren-
velop met toezeggingsformulier dan weer 
opgehaald.
Gemeenteleden die zich geregistreerd heb-

ben voor Kerkbalans via internet krijgen geen Kerkbalansenve-
lop, maar ontvangen omstreeks maandag 20 januari een e-mail 
met alle informatie om digitaal een toezegging te kunnen doen 
voor de Actie Kerkbalans 2020.
Als u omstreeks 20 januari toch geen e-mail hebt ontvangen van 
het Kerkelijk Bureau, kijk dan even in uw spambox. Ook zonder 
e-mailbericht kunt u vanaf maandag 20 januari uw toezegging 
doen via www.skgcollect.nl/136
Uw financiële bijdrage is voor de Protestantse Gemeente Ede en 
is o.a. bestemd voor het pastoraat, het onderhoud van de kerk-
gebouwen, het salaris van de predikanten, kosters en organisten 
en om de wekelijkse en speciale vieringen te bekostigen.
Evenals vorig jaar doen wij een beroep op alle gemeenteleden 
om – indien mogelijk en naar vermogen – uw financiële bijdrage 
voor 2020 en voor de jaren daarna steeds met minimaal 2% te 
verhogen. Ga voor een toelichting op de financiële situatie van 

onze gemeente naar www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkba-
lans

Voorzitter College van Kerkrentmeesters,
Protestantse Gemeente Ede

Actie Kerkbalans regelen met uw smartphone of tablet

 
De Actie Kerkbalans kunt u ook 
eenvoudig regelen met uw smart-
phone of tablet via de app ‘Kerk-
geld’. Deze app kunt u downloaden 
via de App Store (Apple) of Google 
Play (Android). Na installatie koppelt 
u het Digitaal Portaal Protestantse 

Gemeente Ede aan de app (dat is een eenmalige handeling). 
Daarna kunt u inloggen met uw bestaande gebruikersnaam en 
wachtwoord of een account aanmaken. Via de optie ‘Doelen’ 
komt u vervolgens terecht bij de Actie Kerkbalans 2020. Een uit-
gebreidere handleiding voor de Kerkgeld App vindt u op www.
protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans

Uitnodiging college van diakenen
Het College van Diakenen van de PGE nodigt u van harte uit 
voor de bijeenkomst, die gehouden wordt op woensdag 29 janu-
ari 2020 Om 19.30 uur in de Beatrixkerk te Ede. 
Deze uitnodiging is bestemd voor alle diakenen van de Protes-
tantse Gemeente Ede en ambtsdragers en anderen die hierin 
geïnteresseerd zijn. 

Onderwerpen: 
1. Afgevaardigden van het Diaconaal Platform Ede (DPE)  
 komen een Power Point Presentatie geven over de   
 activiteiten, die het DPE organiseert en ondersteunt. 
 20.45 uur Pauze 
Na de pauze vervolgprogramma voor de wijkdiakenen. 
2. Relatie tussen CvD en wijkdiaconieën 
3. Informatie over het collecteren in andere vormen in het 
 digitale tijdperk. 
4. Wat verder ter tafel komt. 

Graag willen wij u ontmoeten op deze bijzondere avond. Het is 
wenselijk dat u aangeeft vóór 10 januari met hoeveel personen 
u komt. 

Met vriendelijke groet, 
Greet Vink-Schouwstra, secretaris CvD a.i. 

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
2  24 januari 2, 9 en 16 februari
3  14 februari 23 februari, 1 en 8 maart

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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Voortgang commissie Toekomst 
In het vorige nummer van het kerkblad stond een stukje van de 
voorzitter van de commissie Toekomst. Op dat stukje is kritisch 
gereageerd. 
Het betreft de uitspraak: “We krijgen geen toestemming om 
voor ds. Volgenant en ds. Westra vaste opvolgers te benoemen”. 
Lezers hebben daaruit de conclusie betrokken dat besluiten 
daarover al genomen zouden zijn. 
De commissie hecht er aan te verklaren dat er nog geen enkel 
besluit, op welk niveau dan ook, is genomen over de opvolging 
van de genoemde predikanten. De commissie adviseert slechts. 
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede 
beslist. Voor dat advies is als uitgangsregel genomen, dat elke 
wijkgemeente een 1.0 fte predikant formatie per 1000 leden heeft. 

Peter Blokhuis, voorzitter commissie Toekomst 

 

 
www.bespreekhetsamen-ede.nl

De onderstaande activiteiten vinden binnenkort plaats. 
U bent van harte uitgenodigd! 
Ondertussen zijn wij als team al weer druk bezig met de voorbe-
reidingen voor het komende seizoen 2020-2021. 
Uit ervaring weten we dat u daar graag in meedenkt, en dat waar-
deren we zeer! Samen kunnen we zo werken aan een boeiend en 
actueel programma. 

U kunt uw idee voor het nieuwe seizoen (het liefst voor 1 febru-
ari) via e-mail opsturen naar: info@bespreekhetsamen-ede.nl of 
Wouter Helmich; e-mail: wmcfhelmich@hotmail.com

Op donderdag 9 januari 2020 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 
door Teunis Bunt:
Franca Treur en het bevindelijke christendom
De schrijfster Franca Treur groeide op in een bevindelijk gerefor-
meerd milieu, een omgeving waarin voor geloofszaken een eigen 
taalgebruik wordt gehanteerd: de tale Kanaäns. In de roman Dors-
vloer vol confetti (2009) ontmoeten we een meisje uit deze wereld.

Op woensdag 15 januari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk zij-
zaal door dr. Wout van der Spek:
De evangeliën wortelen in de Tenach
Alle evangelisten doen hun best hun tekst te laten wortelen in de 
Tenach. Zij doen dat allen op verschillende wijze – hoe en wat 
zullen wij gaan bekijken.

 
Op woensdag 22 en 29 januari 2020 om 20:00 uur in 
de Taborkerk zijzaal door ds. Gerben H. Westra:
En dit zijn de namen - Exodus
‘Sjemot’, namen - zo heet het tweede boek van Tora, 
dat via de Septuagint bij ons als Exodus bekend 
kwam te staan.

Op donderdag 23 januari 2020 om 20:00 uur in de Beatrixkerk 
door Dhr. F. Meijboom:
Dieren, denken en duurzaamheid
Hoe gaan we om met dieren en wat zegt het over de mens? Er 
leven in Nederland meer dieren dan mensen. Dat betekent in 

Kerkdiensten
ZONDAG 12 JANUARI

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. H. Bouma, Kampen
Verhaaldienst, thema: Je hebt Zijn zegen

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

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. J. Breunese 

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  ds. S. ten Heuw

Harskamp:
10.00 uur  ds. F.W. Kuipers, Nunspeet

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

Hartenberg:
10.00 uur  ds. P. Sinia 
14.30 uur Jan van Riessen jr.
   vertelviering 

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

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. J.E. Akihary 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 11 januari
19.30 uur  ds. W. van den Top  

ZONDAG 19 JANUARI 

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

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. D.J. Lagerweij, Zwolle
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. K. Santing

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. T.P. de Jong, Ede,
  Heilig Avondmaal 

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. W. Tinga 

Hartenberg:
10.00 uur  ds. R. Reiling 
14.30 uur  Jan van Riessen sr.
  zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur  dhr. W. Smit 

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. R. van Laar, Rhenen 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 18 januari
19.30 uur  ds. H. van Hemmen
zondag 19 januari
15,30 uur  M. Zielman

ZONDAG 26 JANUARI 

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. E. de Waard, Doorwerth

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. E. van Buuren, Rheden
17.00 uur  ds. T.P. de Jong, Evensong
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  ds. A. Gilles, AL-dienst

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  mevr. L. van laar

Harskamp:
10.00 uur  ds. T. Volgenant-Beima 

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

Hartenberg:
10.00 uur  ds. C.C.J. v.d. Dussen
14.30 uur  Gert Sleeuwenhoek,
  vertelviering

De Gelderhorst:
10.30 uur M. Visser

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. H.-J. van Maanen 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 25 januari
19.30 uur  nog niet bekend
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praktijk dat keuzes van mensen invloed hebben op het leven en 
welzijn van dieren.

Op zaterdag 25 januari 2020 om 19:30 uur in de Evangelisch 
Lutherse kerk Ede door Boxwood & Bows Jong Talent

Op zondag 26 januari 2020 om 14:30 uur in de Beatrixkerk door 
dr. Hanna Rijken: 
“O Praise ye the Lord”
Op steeds meer plekken in Nederland worden Choral Evensongs 
gehouden. Vanmiddag een lezing over de achtergrond hiervan. 
Aansluitend een Engelse Cream Tea (met scone) en daarna 
de Evensong…

Op zondag 26 januari 2020 om 17:00 uur in de Beatrixkerk door 
Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken Evensong
De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks 
in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

 
Op woensdag 29 januari 2020 om 20:00 
uur in De Open Hof door Leo Feijen:
Op zoek naar de monnik in jezelf
Leo Feijen heeft voor de kloosterserie op 
televisie meer dan 50 abdijen bezocht en 

weet als geen ander hoe je buiten het klooster ook de monnik in 
jezelf kunt zoeken. Hoe doe je dat in de hectiek van alledag?

 
Op donderdag 30 januari 2020 om 20:00 uur 
in De Open Hof door drs. John Biermans:
Het dogma van de drie-eenheid
Is het Christendom een monotheïstische 

godsdienst of een religie met drie goden? En, om welke redenen 
is men op het concilie van Nicea tot het dogma van de drie-een-
heid gekomen?

Op vrijdag 31 januari 2020 om 19:15 uur in Cultura Ede door ds. 
Lieke van Zanden:
Fascinerende films... Franz
...vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe 
boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen 
bekijken van deze film.

Op vrijdag 31 januari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk door 
Gert Jan van de Pol & COV Sursum Corda:
Requiem for the living? 
De inleider, dirigent Gert Jan van der Pol, neemt u mee in de 
wereld van het Requiem. Het is een muzikale wereld, maar ook 
een universeel ménselijke wereld. In een requiem gaat het nl. om 
vragen en emoties rondom dood en afscheid.

Op zondag 2 februari 2020 om 16:00 uur bij Makandra
De tweede Vrijplaats Ede: ‘Wie met beide benen op de grond 
staat, komt niet ver’
In velerlei werkvormen ligt een uitdaging om met dit thema aan de 
slag te gaan. Noteer alvast de datum en wees van harte welkom! 
En neem een kijkje op https://www.facebook.com/vrijplaatsede.
Na een zeer geslaagde Vrijplaats (georganiseerd vanuit Bespreek 
het Samen) in het afgelopen jaar kwam al regelmatig de vraag 
voorbij: wanneer is de volgende ontmoetingsmogelijkheid? Inmid-
dels staat vast dat dat zal zijn op zondagmiddag 2 februari 2020. 
En ook op: zondag 29 maart en zondag 14 juni 2020. En weer op 
de prachtige locatie van Makandra. Het thema van de vrijplaats 
deze keer is: ‘Wie met beide benen op de grond staat, komt niet 
ver’. In velerlei vormen ligt er een uitdaging om daarmee aan de 
slag te gaan. Noteer alvast de data en wees van harte welkom! En 
neem een kijkje op https://www.facebook.com/vrijplaatsede.
Omdat we ook, voor wie dat wil, gezellig met elkaar eten: het is 
handig als je je daarvoor opgeeft.
Om 18.00 uur eten we gezamenlijk en rond 19.30 uur sluiten we 
af. Je hoeft je alleen aan te melden als je mee wilt eten. Stuur dan 
een mailtje aan vrijplaatsede@gmail.com 
Hartelijke groet van Wouter, Joukje, Jan-Willem, Meta, Arjen, 
Marc en Caroline

Op zondag 2 februari 2020 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum 
Emmaüs door Andries Scherpenzeel en Erik Onnink Meditatie 
op pianomuziek
Mediteren kun je op verschillende manieren. Tijdens dit meditatie-
moment laten we ons leiden door de muziek van Erik Onnink die 

op de vleugel speelt. We oefenen in het vinden van innerlijke rust 
om zo de muziek binnen te laten komen.

 Mensen die elkaars reisgenoot willen zijn…
Hoe bijzonder, als er iemand is die met je 

meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Eén die Rome met je deelt – de pleinen en kerken,
fonteinen en zerken, kunst en muziek.
De geweldige stad, die je ademt en beleeft. 
Een stad waarin je de loop van je leven herkent,
en de loop van je dromen, en het ritme van je hart…
De stad, die je laat opleven en bevestigt wie je werkelijk bent.
Een mens die met jou meegaat.
Én: voor wie jij weer een reisgenoot kunt zijn.
Als dat niet uit de kunst is! 
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar voor de Rome-reis! Wie het 
eerst komt… is de eerstvolgende reisgenoot. 

Graag tot ziens! 
Het Bespreek het Samen team

Vrijwilligers voor ‘Zin op Zondag’ gezocht 
Precies twee jaar geleden startte in de zaal van/naast de Luther-
se kerk aan de Maanderweg ‘Zin op Zondag’. Een activiteit op 
initiatief van Kerk met Stip de Open Hof in Ede. Doelgroep: men-
sen met een klein sociaal netwerk, of mensen, levend op straat, 
of ex-gedetineerden. Een brede doelgroep die we op zondag-
middag, tussen 14 en 16 uur, een gratis maaltijd aanbieden. Om 
zo als kerk te laten zien dat het ons menens is om hongerigen 
te voeden en een luisterend oor te bieden aan ‘ongehoorden’. 
Wekelijks schuiven tussen de 15 en 30 (m)Edenaren aan voor 
gezelligheid, voor een heerlijke maaltijd, voor een babbeltje. ‘Zin 
op zondag’ willen wij breed gedragen zien door ‘de kerk van Ede’. 
Hoe mooi in te vullen door u/jou als vrijwilliger: twee uurtjes in 
de vijf weken, zeven was voldoende, vijf en twee, u weet wel. 
Geef u op: H.pol61@gmail.com. Omdat het kan! 

Inloop – Open Kerk 
Op donderdag 16 januari is er in “Ons Huis” bij de 
Taborkerk weer een inloopochtend. Op deze morgen 
komt mw. Bouwien Vermaat. Het onderwerp is: Oefen-

therapie – Mensendieck, houding kan iedereen leren. Op don-
derdag 23 januari is er handenarbeid en spel. Op donderdag 30 
januari komt de heer Theo Borgreve. Hij neemt zijn accordeon 
mee en boekjes met liedjes zodat we mee kunnen zingen. Dat 
wordt vast een vrolijke morgen! Vanaf 9.30 uur zijn de deuren 
open en is iedereen hartelijk welkom. 

Werkgroep Kerk en Buurt

Klinkenberg
We zitten nu alweer in het nieuwe jaar 2020 en ligt het Kerstfeest 
achter ons. Op 17 december hebben wij onze Kerstviering gehad 
van de bijbelkring in de buurtkamer Populier.

De huiskamer was al helemaal gezellig ingericht door de ver-
zorgers. Tafels en stoelen stonden in een grote kring klaar. We 
waren met een grote groep van bijna 40 mensen en pasten nog 
maar net in de huiskamer.
De bezoekers van de bijbelkring werden ontvangen met warme 
chocolademelk en traktatie.
Samen hebben wij de bekende kerstliederen gezongen onder 
begeleiding van Piet Poot op de piano.
Het Kerstevangelie volgens Lucas is gelezen en daarna nog een 
mooi verhaal over Hanneke die het begrepen had.
Aan het eind werd iedereen getrakteerd op een beker bowl die 
door twee vrijwilligers gemaakt was.

Ter herinnering kreeg iedereen een theelichtje mee dat gemaakt 
is bij de dagbesteding Doedac van ‘s Heerenloo. Hierop staat 
een engel afgebeeld, die door mijn zoon François is getekend.
Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers van de Bijbelkring en de 
medewerkers van de groep Populier bedanken voor hun mede-
werking, evenals de coördinatoren die hebben meegeholpen aan 
de voorbereiding.

De bezoekers hebben zichtbaar genoten van deze middag.
De volgende bijbelkring is weer op dinsdag 14 januari in de 
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buurtkamer Populier om 15.00 uur.
Ik wens iedereen een vredig en gelukkig 2020 toe.

Hartelijke groet,
Marie-José Eberson

Week Van Gebed 2020
Ook dit jaar wordt er in de week van 19 t/m 26 januari weer een 
Week van Gebed gehouden. Deze wordt georganiseerd vanuit 
de Raad van Kerken te Ede en een werkgroep uit verschillende 
kerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal van de lan-
delijke Raad van Kerken en MissieNederland.
Het thema van dit jaar is: “Zij waren buitengewoon vriendelijk 
voor ons”.
De centrale Bijbeltekst voor de Week van Gebed 2020 komt uit 
het laatste deel van het boek Handelingen. Hierin is te lezen 
hoe de apostel Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk leiden op 
Malta en daar buitengewoon vriendelijk ontvangen worden. Deze 
gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het 
eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd 
door de Christenen op Malta herdacht en gevierd. Bewoners van 
Malta hebben het materiaal voor de Week van Gebed voor 2020 
voorbereid.

Week van Gebed in Ede
De openingsviering op 19 januari 2020 wordt georganiseerd door 
de Raad van Kerken in Ede in samenwerking met het Leger des 
Heils in Ede en andere betrokkenen en zal plaats vinden in:
De Akker, Reehorsterweg 88, 6717 VG Ede. De viering begint 
om 17.00 uur en de voorgangers zijn: ds. Agnès Gilles (Open 
Hof), kapitein Joop van Dijk (Leger des Heils) en pastor Hans 
Lucassen (De Zalige Titus Brandsma Parochie). Tevens wordt in 
deze dienst medewerking verleend door het koor The New Cre-
ation uit Ede.
Van 20 t/m 25 januari zijn er gebedsdiensten in het gebouw De 
Wissel van de Jonahgemeente, Bettekamp 99, 6712 JE Ede. 
Deze diensten zijn voorbereid door een plaatselijke werkgroep. 
De gebedsdiensten worden door verschillende voorgangers ver-
zorgd en beginnen om 20.00 uur. Inleiders zijn:
Maandag 20 januari: Gijs Lammerts van Bueren (Baptistenge-
meente Op Doortocht)
Dinsdag 21 januari: Aart de Goede (de Schuilplaats)
Woensdag 22 januari: Stef Looijen (Jonah gemeente)
Donderdag 23 januari: Oscar Biesheuvel (Connectkerk)
Vrijdag 24 januari: Peter Slingerland (Leger des Heils)
Zaterdag 25 januari: Henk de Wit (Geref. kerk vrijg.)
Op zondag 26 januari vindt de afsluiting plaats in de Beatrixkerk, 
Beatrixlaan 54, 6713 PT Ede.
Dit is een Evensong waarin de voorganger is ds. Theo Pieter de 
Jong en medewerking wordt verleend door het Vocaal Theologen 
Ensemble o.l.v. Hanna Rijken. Organist is Sebastiaan ’t Hart. 
Aanvang: 17.00 uur.
Wij hopen van harte u tijdens deze vieringen of bijeenkomsten te 
mogen begroeten.
Voor meer informatie: Rita Aelbers, Secretaris Raad van Kerken 
Ede, ritaaelbers@hetnet.nl

Namens de voorbereidingsgroep,
Erna Hulstein-Heinsdijk en Henk de Wit

Uitnodiging voor de vergadering van de Ring Ede 
Thema: ‘Diaconie in al zijn facetten’ 
Op donderdag 16 januari 2020 vergadert de Ring Ede in de 
Bevrijdingskerk in Wageningen. 
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 doel van ring-vergaderingen is het inhoude-
lijk gesprek tussen de verschillende kerken in een regio en het 
delen met elkaar van creatieve ideeën om kerk te zijn in deze 
tijd. Dat laatste is precies wat wij de vergadering van 16 januari 
willen doen: 
De gezamenlijke diaconieën van de wijken Johannes en Lukas 
uit Wageningen hebben aangeboden ter inspiratie hun bijzon-
dere activiteiten toe te lichten in korte bijdragen. Uiteraard is er 
hierna volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te raken en 

de projecten uit verschillende gemeenten te delen om zo wellicht 
nieuwe ideeën op te doen. 
Iedereen die geïnteresseerd is heten wij op 16 januari graag van 
harte welkom in de Bevrijdingskerk, hoek Ritzema Bosweg/van 
Schelvenweg te Wageningen. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 
20.00 uur. 

Met vriendelijke groet, 
Ds. M. Schreur 

Ds. G. Westra 
Ds. A. Gilles 

 
Kom zingen bij Jedaja 
Voor kinderen die van zingen houden, en voor-
al van samen zingen, is er goed nieuws: kin-
der- en tienerkoor Jedaja uit Ede is op zoek 
naar nieuwe leden. 
Het koor bestaat sinds 2007 en treedt regelma-
tig op tijdens concerten, kerkdiensten en festi-

viteiten in de gemeente Ede. 
‘Elke dinsdagmiddag repeteren we in het schoolgebouw aan de 
Oranjelaan’, vertelt dirigente Wilna Sierksma. ‘Afgelopen maand 
zongen we bijvoorbeeld op de Dickens Fair in Bennekom en tij-
dens een kerstconcert samen met gemengd koor Choir4Hope. 
De komende weken werken we toe naar een groot concert dat 
Jedaja zelf verzorgt, eind maart in De Schuilplaats, rondom het 
thema: “Onderweg”.’ 
Het repertoire bestaat uit liedjes die gaan over alledaagse din-
gen, zoals vakantie of sporten, maar ook over liefde, vriend-
schap, de Bijbel, God en elkaar. Jedaja is een christelijk kinder- 
en tienerkoor. De naam betekent ‘de Here loven’. ‘Dat is ook het 
belangrijkste wat we elke week doen’, zegt de dirigente. 
Naast zingen is er ook aandacht voor zaken als ‘hoe sta je op 
een podium?’ en ‘hoe kan ik zorgen dat de mensen mij kunnen 
verstaan?’ Ook wordt er aandacht besteed aan mimiek en bewe-
ging. 
Voor wie zin heeft om mee te doen of te komen kijken: de repeti-
ties zijn elke dinsdagmiddag van 16.00-16.45 uur (Jedaja KIDS, 
voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool), van 16.45-
17.30 uur (Jedaja YOUNG, kinderen uit groep 6, 7 en 8) en van 
17.30-18.15 uur (Jedaja GIRLS, voor meiden vanaf de middelba-
reschoolleeftijd). 
Kinderen mogen twee keer vrijblijvend een repetitie meemaken. 
Gezellig is het er altijd: grote kans dat je daarna lid wilt worden! 
Meer info: www.kinderkoorjedaja.nl en Facebook.

Solistenpresentatie 10VOCAAL en concert: “The best bits of 
the Messiah” (G.F.Händel) 
Op zaterdag 25 januari wordt in de Beatrixkerk de ‘Messiah’ uit-
gevoerd door een projectkoor. Het wordt gedirigeerd door stu-
denten van het Utrechts Conservatorium o.l.v. hun docent Rob 
Vermeulen.
Vier talentvolle jonge solisten zingen de aria’s. 
De solisten ontvangen, in de week vooraf, een masterclass van 
sopraan Johannette Zomer. Haar eigen ensemble, het Tulipa 
Consort, zal de orkestbegeleiding verzorgen
Het concert begint om 19.30 uur
‘s Middags vindt de jaarlijkse solistenpresentatie van 10VOCAAL 
plaats. Vijftien professionele solisten zullen zich dan presenteren 
aan het publiek, begeleid op de vleugel. Aanvang 12.30 uur
Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen via www.10vocaal.nl 
Entreeprijs presentatie OF concert: €18,00. (incl. consumptie en 
hapje na afloop)
Combiprijs concert EN presentatie: € 28,00 (incl. idem en lichte 
maaltijd)
Informatie over deelname koor: info@zomeracademiezutphen.nl 
of 06-41497089
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2020 AD
‘Allereerst ook op deze plek ‘goede wensen voor beste mensen’. 
Dank voor de wensen die mij per post bereikten, dank voor de 
wensen die wij al persoonlijk of per email wisselden!
Het jaar begint onrustig – en het voor velen de vraag wat ‘het 
jaar zal brengen’. In deze zin is het jaar ónderwerp’, handelende 
persoon. Dat is natuurlijk even makkelijk (voor ons) als onjuist: 
een jaar doet helemaal niets, zoals ook de tijd niet ‘vliegt’. Wíj be-
ginnen het jaar, en de vraag is dan niet wat het jaar ons brengen 
zal, maar wat wíj in de komende dagen ‘brengen’ – in het besef 
dat ons heel wat te doen staat, met het Woord van de Eeuwige 
als lamp voor onze voet in een wereld vol onrecht en onvrede. In 
het aloude besef óók, van wat dat ‘AD’ betekent – in dit geval niet 
‘anno’, maar ‘annum dei’, jaar van de Heer: onze tijden in Gods 
hand, zeiden we dan – zegt nog een enkeling.
Ook dat vertrouwen is aan slijtage onderhevig, in een omgeving 
waarin een ‘nieuw jaar een nieuwe uitdaging’ heet te zijn. Dat dan 
tegemoet getreden dient te worden als ware het jaar de draak – 
en wij St. Joris. 
Laten wij niet te dramatisch doen over ‘het jaar’. Een jaar is een 
rekeneenheid als het om tijd gaat. 
De Schriften telden liever de dag en de dagen – de dag als 
leefeenheid als leef-tijd. 
In die zin: nogmaals goede dagen gewenst!

Koffie + 
Na de dienst van 26 januari is er weeg een ‘koffie +’. Dè gelegen-
heid elkaar bij te praten over de laatste ontwikkelingen binnen 
de wijkgemeente en het grotere verband van de PGE. Wellicht is 
er nieuws over de Commissie Toekomst en haar bevindingen en 
adviezen. 

Avondmuziek 18 januari en 15 februari
Op 18 januari, vindt het tweede concert in de serie Avondmu-
ziek plaats. Vanaf 19.30 in de Taborkerk. Elisabeth Vera Esvertit 
& Albert Colomar spelen ‘piano à quatre mains’: werken van o.a. 
Bach, Mozart en Rachmaninoff. Elisabeth haalde haar master in 
pianostudies in Barcelona en studeert nu aan het Koninklijk Con-
servatorium van Brussel. Albert Colomar stuurde op Mallorca, In 
Barcelona en aan het Utrechts Conservatorium.
Tip: op zondag 12 januari 2020 besteedt het programma ‘Zin In 
Zondag’ (Omroep Gelderland) tussen 9.30 en 9.55 uur uitvoerig 
aandacht aan deze ‘Avondmuziek’!

Op 15 februari komen twee jonge oude bekenden spelen: Ele-
na Pavoncello (viool) en Jasper van der Klis (piano). Zij brengen 
onder andere de fameuze ‘Kreutzersonate’ van L. van Beethoven 
ten gehore. 
Beide musici studeren in London, Van der Klis werkt er aan zijn 
promotieonderzoek. 
Van harte aanbevolen – én van harte welkom!

In memoriam
Op 79-jarige leeftijd overleed op 23 december2019 ons gemeen-
telid Arie Beukhof (Spaaksingel 4 te Ede).
Op Oudejaarsdag hebben we hem onder aanzwellend geraas van 
allerlei vuurwerk begraven, op de Gemeentelijke Begraafplaats 
van Ede. Daaraan voorafgaand vond de afscheidsdienst in de 
Aula plaats. Zijn zoon Bert vertelde het verhaal van zijn vaders 
leven: geboren op een boerderij aan de Klaphekweg, net voordat 
de oorlog begon. Een desondanks onbezorgde jeugd, huwelijk, 
gezin, een hardwerkend leven (bij wat toen Kok-Ede heette), in 
1963 getrouwd met Joke, drie kinderen – waarvan tot groot ver-
driet Arjan vorig jaar overleed, 47 jaar oud. 
Veel mensen kwamen hem de laatste eer bewijzen. Er klonk 
Schotse muziek, we lazen en zongen psalm 23, óók in de bewer-
king die Huub Oosterhuis er van maakte:
‘Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal bang zijn – ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.’
Moge zijn gedachtenis tot vrede en vreugde strekken voor zijn 
vrouw Joke en de kinderen en (achter)kleinkinderen. 

Commissie Toekomst
Een bericht in het Kerkblad (de laatste editie van 2019) leidde tot 
nogal wat onrust en ongeruste vragen in de wijkgemeente Tabor: 
er komt t.z.t. geen toestemming voor de opvolging van ds. Westra, 
heette het. 
Het is altijd al lastig de toekomst te voorspellen, maar van dit be-
richt klopte gelukkig geen snars: het was uit de lucht gegrepen. El-
ders in dit blad wordt het betreffende bericht gerectificeerd. Maar 
de Wijkkerkenraad hecht eraan nog eens nadrukkelijk te onder-
strepen dat er a) nog geen adviezen ter zake zijn uitgebracht; b) 
nog geen besluiten zijn genomen en c) nog te bezien staat, hóe 
die besluiten er dan uit zullen zien. 
De WKR heeft er veel aan gedaan om de wijkgemeente op de 
hoogte te brengen én te houden van de ontwikkelingen in de PGE 
– in de hoop zo draagvlak te krijgen én te behouden voor de werk-
zaamheden van de Commissie Toekomst én die van de AK. ‘Fake 
news’ is wel het laatste dat men daar bij kan gebruiken.

Met goede groet,
Gerben H. Westra
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UIT DE WIJK
Weer een heel jaar voorbij, 
alweer achter de rug.
We blikken verwachtend vooruit 
maar keken als vanzelf ook terug
op grote momenten
op wonder en verdriet
op hoe je dingen zag
en nu misschien heel anders ziet.
Een nieuw jaar voor de deur
met of zonder vastomlijnd plan:
Blijf dicht bij jezelf, bij God, bij de liefde
en maak er iets hoopgevend moois van.

Een wens die ik kreeg van iemand die veel verdriet heeft meege-
maakt in het afgelopen jaar.
Dan hoor je woorden ineens anders klinken…Het maakt soms 
zo’n verschil wie ze uitspreekt.
Hopelijk mogen we in het komende jaar veel van Gods woorden 
opvangen die ons een weg banen door nieuw, onbekend land.

Op 12 januari gaat Hans Bouma weer bij ons voor. Het thema 
van de dienst is: Je hebt zijn zegen.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp, 
aldus de dichter van Psalm 121. Wat stond hem voor ogen toen 
hij, met achterlating van zijn gezin daar in Kapernaüm, samen 
met andere pelgrims de lange en niet ongevaarlijke reis naar 
Jeruzalem ondernam? 

In deze dienst vertelt hij bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, 
met als titel Je hebt zijn zegen. Een even spannend als troostrijk 
verhaal. 

Er zijn veel zieken, mensen met een ziel die gewond is geraakt, 
mensen die opzien tegen een nieuw jaar zonder geliefden, men-
sen die merken dat hun lijf niet meer zo soepel is, mensen, ach, 
vul maar in.

Waar horen wij thuis
wanneer verdriet
de aarde onherbergzaam maakt?
Wees niet de verre, onbekende.
Laat ons niet achterblijven
in het leven
als in een leegstaand huis.
Kom naderbij, God,
dat wij mededogen
in uw zwijgen voelen.
Wees in het hart
van de man die schreit.
Wees in de blik van het kind
dat eenzaam is en rouwt.
Wees in het zwijgen van de moeder
die alles deed wat kon.
Laat over ons
geen eindeloze schaduw vallen.
Maar keer ze om.
Bewaar het licht van onze ogen.
Gij, onze hoop.
Gij, onze verre, verre einder.
Amen.   

K. Gelaude
 
Op 23 december is Cees Welbedacht overleden. Hij mocht bijna 
98 jaar worden en was zo dankbaar voor de mensen met wie hij 
het leven heeft mogen delen.

In memoriam Cees Welbedacht, in dankbaarheid bijna 98 
jaar oud geworden

Liefde, eenmaal uitgesproken, als uw woord van 
het begin, liefde zal ons overkomen, als geheim en 
zegening.…, dat zongen we nog geen jaar gele-
den bij het afscheid van zijn geliefde vrouw Jo. 
In de contourlijnen van de tekening springt hetzelf-
de onmiddellijk in het oog: in liefde waren zij hun 
hele leven aan elkaar gehecht en verbonden. Toe-

gebogen, toegenegen naar elkaar. Hoewel de glans er voor hem 
af was na haar overlijden, ontrolde de levenslijn van Cees Wel-
bedacht zich met voor hem onverwacht mooie belevenissen. Hij 
ging er veel op uit, omdat kinderen en kleinkinderen ook op hun 
beurt hem liefdevol bleven omringen. Naar het indrukwekkende 
requiem van Brahms, op pad met de trein en zoveel meer. Hij 
was er zo dankbaar voor dat zijn wereld ruim bleef. We hoorden 
in de dienst in prachtige verhaallijnen van de kinderen en klein-
kinderen hoe waardevol dat ook voor hen was.
Ook in zijn denkwijze maakte hij nog steeds hele tochten. 
Ondanks het feit dat hij bijna niets kon zien wist hij op de hoog-
te te blijven van de wereld om hem heen, in politiek en maat-
schappij, maar ook dicht bij zijn naasten. Ook die verbondenheid 
maakte hem dankbaar. Dat sprak hij telkens uit.
Het is een reddingslijn in heel zijn bestaan geweest. Het ver-
lies van twee van hun dochters sloeg veel grond onder hun 
voeten vandaan. Emotioneel, en niet minder op geloofsgebied. 
Het tekende zwarte lijnen in hun bestaan. Cees ging te midden 
van die golven de strijd aan om toch grond onder zijn voeten te 
zoeken bij God. Het gaf hem kracht en vertrouwen. Lang heeft 
hij gewoond in de polder. Dat roept meteen een beeld op van 
diezelfde strijd: zee en land. Als tekst voor de dankdienst stond 
niet voor niets door hem aangegeven: en de zee was niet meer. 
(openbaringen21) Met God, met liefde kun je de soms zo hoge 
golven in. Hij zal in de strijd tranen van je ogen afwissen. Hij ziet 
ze, gaat er niet aan voorbij.
Hoewel hij niet goed kon zien, was er dat zicht naar binnen. 
Nuchter: hij onderkende pijn en donker en verdriet. Maar hoopte 
op licht van God.

Een klein beeldje laat dit alles wellicht compact nog 
eens zien.
Een levenslijn die zich ontrolt. Je ziet duidelijk de zwar-
te lijn. En toch: als je nog eens kijkt: ook een gouden 

lijn (hier lichtergrijs afgedrukt). Ze horen bij elkaar. Het mooie in 
dit geheel: de 5 bloemblaadje die samen een omringende liefde 
laten zien. Hun 5 prachtige kinderen. Met wie bij hen horen. Met 
de kleinkinderen. De familie. De vrienden en alle kringen erom-
heen. Een helpende uitgestoken hand…..
Ook hen wensen we naast de donkere lijnen in hun bestaan de 
gouden lijn van liefde toe. Hoe mooi: de bril waar Cees door-
heen keek om toch iets te kunnen ontwaren van het bestaan had 
gekleurde brillenglazen om toch iets te kunnen zien…..ja, pre-
cies. De kleur was: ….goud!

Ds. Caroline Oosterveen

Vanuit de kerkbank / vanaf de orgelbank (3) 
Stoppen op de top van je kunnen?! 
Ik weet niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen ….. ik las 
het laatst in de krant. Mijn favoriete speelster van het Nederlands 
vrouwenelftal stopt op haar 26ste. Veel organisten in grote ste-
den móeten stoppen op hun 65ste. Wij, in onze ‘dorpskerken’ zijn 
vaak blij dat organisten ook na hun 65ste aanblijven. Mits je in 
goede conditie bent en de gemeenteleden niet tot last bent kan 
je soms wel mee tot je 80ste of ouder?! Ik denk hierbij aan Frans 
Kok die vele jaren zijn orgeldiensten aan onze kerken in Ede en 
daarbuiten heeft bewezen. Hij hoopt dit jaar trouwens écht jarig 
te zijn op 29 februari! Ook mijn directe collega Nico van Reenen 
speelt al vele jaren door na zijn 65ste. Ik hoop dat hij weer op de 
orgelbank mag terugkomen, want op het moment van dit schrij-
ven ligt hij in het ziekenhuis. 
Waarom schrijf ik dit stukje? Ik ga dit jaar een dienst minder spe-
len per maand. En zoals het er nu naar uitziet stop ik per 3 juli 
2021 helemaal met in vast dienstverband spelen voor de GKE/
PKN. Maar tegen die tijd kom ik daar nog wel op terug. Dat ik 
een dienst minder ga spelen heeft meerdere oorzaken. Voor mij 
is het van belang dat ik met plezier mijn diensten vervul, maar 
het plezier wordt de laatste tijd helaas minder. Aan het orgel 
ligt het niet, dat zal altijd mijn favoriete instrument blijven. Aan 
de gemeenteleden die in Noord zo fantastisch zingen ligt het 
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ook niet. Ik heb geen lichamelijke gebreken. Er zijn gewoon 
wat zaken die mij tegenstaan. Door het digitale tijdperk worden 
persoonlijke contacten minder. Veel gaat via de computer. Zelfs 
bepaalde orgels zijn digitaal gestuurd. Je speelt je muziek in en 
zondag met een druk op de knop speelt het orgel (ja, u leest 
het goed!) de eerder door de organist ingespeelde muziek. Mis-
schien wel te vergelijken met een draaiorgel. Je doet een boek 
met gaatjes er in en het speelt. Wat geld in de mansbak. Soms, 
steeds vaker, heb ik het idee dat ik te vergelijken ben met een 
dergelijk instrument. 
In mijn begintijd, eind jaren 1970, lag er een zgn. ‘orgelbriefje’ 
met de te spelen liederen in het raam bij de trap naar het orgel. 
Er was weinig tot geen overleg. In de loop van de jaren verander-
de dat, gelukkig! Ik herinner me dat ik geregeld bij dominees aan 
huis kwam om samen diensten voor te bereiden. 
Maar in de huidige tijd met de komst van allerlei digitale moge-
lijkheden zijn ook de contacten en communicatie binnen de kerk 
veranderd. Jammer? Ja. 
Het zorgt voor minder plezier bij het spelen in de verschillende 
erediensten. 
En of ik op de top van mijn kunnen ben, ach ik weet het niet. Het 
is niet belangrijk. 

Met muzikale groeten van Johan van Markesteijn 

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
De feestdagen liggen inmiddels weer achter ons en we zijn aan 
een gloednieuw jaar begonnen. Wat zal dit jaar ons gaan bren-
gen? We mogen terugzien op heel fijne diensten in de afgelopen 
weken. Wat was het mooi dat er op zaterdag 21 december zo’n 
volle kerk was en zo veel kinderen. Dat kleine grut geeft zo veel 
extra sfeer en blijdschap. Heel stiekem dacht ik even, was dat 
altijd maar zo. Ook eerste Kerstdag een sfeervolle dienst. Tijdens 
beide diensten werden we begeleid door de muziekgroep Waaij-
enberg zoals we de meiden inmiddels zijn gaan noemen. Natuur-
lijk werden beide diensten geleid door dominee Tineke. Wat deed 
ze het aansprekend en gedreven!! Dat mag ook best wel eens 
gezegd worden.
De volgende speciale dienst is al weer onderweg: zondag 26 ja-
nuari worden twee “Vonkjes” gedoopt, Celine, dochtertje van Pe-
trie en Walter Vonk en Juul, dochtertje van Jannieke en Vincent 
Vonk. Voor zover mij bekend geen familie maar misschien heb ik 
dat wel helemaal mis. Wat mooi dat we dit in onze kleine wijk mo-
gen meemaken, iets om heel erg dankbaar voor te zijn.
Zondag 19 januari mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren. 
In deze dienst zal dominee T.P. de Jong voorgaan.
Deze keer geen 80+ verjaardagen in de komende weken.
We denken aan alle leden van onze wijk die met zorg over hun 

gezondheid te maken hebben, een operatie moesten ondergaan 
en nu nabehandelingen krijgen of anderszins te maken hebben 
met moeite, pijn of verdriet. Wij wensen jullie veel sterkte en Gods 
onmisbare hulp en nabijheid toe.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Info avond BHV
Dinsdag 14 januari wordt er in de kerk om 19.30 uur een infor-
matieavond gehouden over allerlei zaken die te maken hebben 
met BedrijfsHulpVerlening: Wat moet je doen als er in de kerk 
iets gebeurt en wat moet je juist niet doen? Iedereen is van harte 
welkom. De kerkenraad vindt het belangrijk dat in ieder geval de 
kosters, leiding kindernevendienst en anderen die een taak heb-
ben tijdens met name de vieringen hierbij aanwezig zijn.

Aktie Kerkbalans 2020
Op 20 januari start de Aktie Kerkbalans. Vanaf 20 januari kunt u 
een vrijwilliger van de kerk aan de deur verwachten met de beken-
de kerkbalans envelop. Enkele dagen later wordt de retourenvelop 
met toezeggingsformulier weer bij u opgehaald. Gemeenteleden 
die zich geregistreerd hebben voor kerkbalans via internet krijgen 
maandag 20 januari een email met alle informatie om digitaal een 
toezegging te doen voor de Aktie Kerkbalans 2020.

Met vriendelijke groet,
Steven Heiwegen

Senioren
Vrijdag 24 januari zal dominee A. Haaima om 14.00 uur komen 
vertellen over een interessant onderwerp.
Vrijdag 21 februari om 14.00 uur komt dhr. Van Houwelingen ver-
tellen over een van zijn reizen.

Met vriendelijke groet,
Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes

12 januari – Jezus laat zich dopen

 
Denk jij dat de wereld ooit nog zal veranderen? 
Dat alle vervelende en verdrietige dingen zullen 
verdwijnen? Als je om je heen kijkt, zou je den-
ken van niet. Sommige dingen lijken nooit meer 
goed te komen.
Micha ziet onrecht en ellende, overal. Hij pro-
testeert en waarschuwt het volk van Israël. Ze 
moeten God weer lief hebben als de enige God. 

Dan verdwijnt al het nare. Maar ze protesteren: ‘Dat kan nooit!’ 
Toch houdt Micha vol. Hij blijft hopen, want God zal luisteren en 
iets doen. Want voor God is niets onmogelijk, zijn plan om de 
wereld te redden wordt uitgevoerd. Micha denkt daarbij aan Zijn 
belofte: Op een dag is er vrede en geluk in het land, dan zal de 
Heer de schuld vergeven. Dan zal God zich over Israël ontfer-
men. Dat vieren we op het kerstfeest. De koning (Jezus) die ons 
verlost, die vrede en heil brengt, is gekomen. Hij kwam om alle 
dingen nieuw te maken. God heeft het beloofd. Er is hoop, voor 
ieder die gelooft. Dus vol goede moed verder gaan!

19 januari – Jezus roept zijn eerste discipelen

 
Jezus gaat naar Galilea, omdat Johannes de 
Doper gevangengenomen is en roept de men-
sen op om tot geloof te komen. Toen Hij langs 
het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die 
Petrus genoemd wordt, en Andreas. Ze wier-

pen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: 
‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze 
lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. Even verder-
op zag Hij twee andere broers, Jakobus en Johannes. Ze waren 
met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de net-
ten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader achter 
en volgde hem. 
Jezus vraagt de mannen om met Hem mee op reis te gaan. Niet 
voor een paar dagen of weken, maar voor altijd. Ze worden zijn 
leerlingen en mogen Hem helpen om mensen bij God te bren-
gen. 
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Als God jou zou vragen iets speciaals te doen dat grote gevol-
gen heeft, voor even of voor langere tijd, wat zou je dan doen? 
Ga je door met je dagelijks leven? Wat zou er van Gods kant 
tegenover staan als Hij je roept? Of is dat niet belangrijk?
 

26 januari – De ballingen mogen terug naar hun land

 
Wanneer verlang je naar huis? Als het saai is op 
school of als je niet mee mag doen met spelen. 
Maar ook als je op vakantie bent geweest is het 
fijn weer thuis te zijn. Lekker met de vertrouw-
de dingen om je heen: je eigen bed, speelgoed, 

vriendjes en buren. Vakantie is leuk, maar niet te lang. 

De Israëlieten willen ook graag naar huis. Hun land is veroverd 
door de Babyloniërs en veel van hen zijn meegenomen. Nu wo-
nen ze al jaren in dat vreemde land. Ze geloven niet meer dat ze 
ooit nog thuis komen. Ze hebben het nog gevraagd aan de koning 
en ze hebben gebeden of God hen terug wil brengen. Maar er 
gebeurt niets. 

Dan worden de Babyloniërs door de Perzen verslagen. De koning 
van Perzië (Cyrus) vindt dat ieder volk in zijn eigen land hoort te 
wonen. Ze mogen leven zoals ze willen met hun gewoonten en 
bijzonderheden, maar ook met hun godsdienst. Ze mogen in hun 
eigen God geloven. Daarom zegt hij: ‘Iedereen mag terug gaan 
naar zijn eigen land, ik geef jullie geld en materiaal om huizen te 
bouwen en een tempel voor de Heer.’ Wat zijn de Judeeërs blij! Ze 
kunnen het bijna niet geloven dat het waar is. God heeft hun ge-
bed verhoord. Ze bedanken God, Hij gaat alles goed maken. Snel 
gaan ze op weg naar hun eigen land, hun eigen stad Jeruzalem. 
De Perzen blijven de baas, maar ieder volk krijgt zijn thuis terug. 

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
12-01  Gea en Jannieke
19-01  Alice en Nathalie
26-01  Elly en Djoerd
02-02  Nicoline en Anouska

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 6714 AK Ede
tel. 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraat en uitvaart voor 80-plus, m.u.v. verpleeghuizen
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 
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
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Vanuit Proosda Beatitudinum
Dit stukje leest u pas weken nadat ik het schrijf… Morgen is het 
kerstavond. En gisteren was de vierde advent, met 
’s middags de indrukwekkende ‘Festival of Nine Lessons and 
Carols’. Zo bijzonder, om als gemeente zo’n viering te houden. 
“Gewoon” met 9 lectoren uit de eigen gemeente, die de Bijbelge-
deelten lazen. “Gewoon” een eigen cantorij die op zo ongeveer 
professioneel niveau de prachtigste muziek uitvoert. “Gewoon” 
eigen ambtsdragers die op geroutineerde wijze alles begeleiden, 
tot en met het in processie met de tafelkaarsen voor het koor uit 
schreiden. Wat hebben we als gemeente toch eigenlijk veel moois 
aan talenten in huis. Ik ervaar het als bemoedigend om zo samen 
deze diensten te beleven. Schitterend ook om te zien met hoeveel 
enthousiasme en toewijding de kinderen van de nevendienst be-
zig zijn rondom de kerststal. 
Maar vooral… de lezingen en liederen… Dit jaar misschien nog 
wel meer dan anders voel ik de diepte van de adventsliederen, het 
verlangen naar licht, naar Gods komst, naar reddend ingrijpen. 
Wat wordt daar om gebeden, in zovele huizen…! 
Dat er een licht is wat wij niet in onze macht hebben, wat wij niet 
kunnen ‘organiseren’, laat staan ‘commanderen’, dat is evident… 
Wij wurmen niet zo makkelijk even wat licht uit onze goede be-
doelingen. Maar de verbondenheid die we elkaar kunnen aan-
bieden, werkt wel helend. Het ontroert me soms als ik zie hoe 
mensen met elkaar meeleven. Ik hoop van harte dat zich dat ver-
der uitbreidt, want er zijn veel meer mensen (binnen en buiten de 
gemeente!) die daar behoefte aan hebben. In de afgelopen weken 
zijn er weer meerdere mensen geweest die gevraagd hebben of 
zij lid mogen worden van de gemeente. Bijzonder om te horen het 
soms loopt in een leven. Voor enkele van hen is het een prachtige 
‘timing’ dat juist in het begin van januari de Alpha-cursus weer 
start. Een prachtige manier om in korte tijd (ongeveer 3 maanden) 
nieuwe mensen te leren kennen en weer eens (of voor het eerst) 
met andere mensen in gesprek te gaan over vragen als: waarom 
dat kruis, wat is de bijbel, wie was Jezus, waarom de kerk, wat is 
bidden, etc. etc. 
Ondertussen gaan de catechisanten ook met hun eigen leerpro-
ces verder – rondom de 7 werken van barmhartigheid. Mooi om 
te zien en te horen wat hen dat oplevert. Elke avond sluiten zij af 
met een leermoment – en proberen zij dat geleerde om te zetten 
in een kort gebed wat ze opschrijven. Bidden moet en kun je im-
mers leren? Ik heb het gevoel dat dit jaarthema rondom ‘leer ons 
bidden’ ons veel brengt – en ook dat maakt me dankbaar…
Maar straks, na de kerst – hopen Maarten en ik eerst een weekje 
uit te rusten. De boeken liggen al weer even klaar op een stapeltje. 
Ik zie er naar uit. Rest mij nog velen via deze weg te bedanken 
voor de prachtige kerstkaarten – met mooie woorden. Ook na-
mens Maarten, heel hartelijk bedankt.
Vanuit de pastorie u allen Gods zegen over het nieuwe jaar toe-
gewenst!

ds. Theo Pieter de Jong

P.S. in januari is van 19 t/m 26 weer de jaarlijkse internationale 
Week van Gebed. Dit jaar is het thema ‘Buitengewoon’. Zo lang 
als ik dominee ben benijd ik de mensen al die tijdens de gebeds-
weken de tijd hebben om alle avonden te bezoeken. Meestal staat 
mijn agenda dan al weer vol met allerlei andere dingen en ben ik 
blij als ik van de 7 dagen er één keer bij kan zijn. Maar dit jaar, 
in het kader van ons jaarthema ‘leer ons bidden’ heb ik besloten 
die week alle andere avondactiviteiten te blokkeren. Graag geef 
ik prioriteit aan het gebed. En bij deze geef ik jou ook graag in 
overweging om hetzelfde te doen. Ik zie uit naar deze week, naar 
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rust, naar inspiratie, bezinning. Even minder rennen en vergade-
ren – en tijd om te bidden. 

Bij de diensten
Op zondag 12 januari hopen we Lily van Buuren te dopen. Het 
is de tweede zondag van Epifanie, dus ook de zondag waarop 
de kerk stil staat bij ‘de doop van de Heer’. We zien uit naar een 
feestelijke dienst. 
Op zondag 19 januari, de derde zondag van Epifanie – waarop 
vaak de geschiedenis gelezen wordt van Jezus die in Kana zijn 
eerste teken doet – hoopt ds. Lagerwij weer in ons midden voor te 
gaan. Uiteraard geen onbekende in de Beatrixkerk… Zelf zie ik er 
naar uit om in Harskamp voor te gaan. Waardevol om ook op deze 
manier uiting te geven aan het feit dat we samen als zes wijken 
één gemeente vormen.
Op zondag 26 januari hoopt in de morgendienst ds. van Buuren 
uit Rheden voor te gaan. Om 17.00 uur ‘s middags zal dan de 
maandelijkse Evensong weer zijn, waarin ik mag voorgaan. Deze 
Evensong vormt tevens de afsluiting van de Week van gebed. Het 
Vocaal Theologen Ensemble, waar Maarten en ik ook bij zingen, 
werkt aan deze Choral Evensong mee. Zie bij Bespreek Het Sa-
men voor meer informatie, want als ik goed geïnformeerd ben is 
er aan deze Evensong een High Tea gekoppeld…

Evensong 26 januari om 17.00 uur in de Beatrixkerk
Voorganger is dominee Theo Pieter de Jong, organist Sebastiaan 
’t Hart en verdere medewerking wordt verleend door het Vocaal 
Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken. Opnieuw: van harte 
welkom!

Werkgroep Edesche Evensongs

Van de kerkenraad 
Als u dit leest zijn de Adventstijd, Kerstdagen en jaarwisseling 
achter de rug. December is voor veel mensen een drukke tijd, 
ook voor de Beatrixkerk. We kwamen samen in Adventsvespers 
om in de stilte God en elkaar te ontmoeten. Er waren vieringen 
voor kinderen, ouderen en voor iedereen van alle leeftijden om 
samen de geboorte van Christus te vieren. Het is mooi om Kerst 
bij elkaar te komen en de deuren gastvrij te openen voor bijvoor-
beeld mensen uit de buurt die niet meer zoveel met God of de 
kerk hebben. Als Beatrixkerk proberen we steeds meer voor de 
buurt te betekenen. De verschillende kerken in het Beatrixpark 
zien dat als hun missionaire opdracht. De levende Adventskalen-
der is hiervan een voorbeeld. Op vijftien decemberdagen hebben 
evenzoveel buurtbewoners hun deur gastvrij opengezet voor een 
kop koffie en een goed gesprek. Het laat zien hoe je betekenis-
vol kunt zijn voor je omgeving. Mooi dat verschillende kerken dit 
samen oppakken. Ook in 2020 wil de Beatrixkerk van betekenis 
zijn in de buurt. Dit doen we door bijvoorbeeld de Open Kerk op 
donderdagochtend en de buurtbos. Daarnaast zijn we in gesprek 
met welzijnsorganisatie Malkander hoe we samen iets kunnen 
betekenen voor bijvoorbeeld eenzame mensen in de wijk. Verder 
hopen we in het voorjaar een groot buurtfeest te organiseren. De 
Beatrixkerk bestaat dan 80 jaar en we hopen dit te vieren met 
zoveel mogelijk buren. Het is iets om naar uit te zien. 

Peter van Veen 

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF 

 

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

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

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

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

In memoriam
Honderd-en-vier jaar oud is ze geworden, Steintje Pfeiffer – Colj-
ee. Geboren in Breukelen op 17 december 1915, overleden net na 
haar verjaardag, op 22 december 2019. 
Van die ruime eeuw woonde ze 48 jaar aan de Weerdestein en 
was ze 49 jaar weduwe. Tot het laatst helder van geest, betrok-
ken en meelevend. Amper twee jaar geleden kreeg ze nog een 
nieuwe heup. 
Pas op het allerlaatst ging het lichamelijk minder, vertelden de 
kinderen. Ze heeft genoten van het leven, van iedere dag, van kin-
deren en kleinkinderen, van kleine en grote verhalen. Ze wist zich 
gezegend dat ze helder en in goede gezondheid zo oud mocht 
worden, al zag ze niet altijd meer de zin van wéér een nieuwe dag. 
Ze geloofde dat de Geest van God haar leven leidde, dat ze bij de 
hand genomen werd, dat ze er zo nooit alleen voor stond – God 
heeft het leven gegeven, en hij zal het op enig moment, op zijn tijd 
wel weer naar zich toe halen: die hoop en dat vertrouwen, daar 
leefde ze op. 
Ze was de eerste vrouw die in de Open Hof gevraagd werd ambts-
drager te worden, ouderling; daar heeft ze toen wel mee gewor-
steld, maar ze heeft het gedaan – een pionier was ze dus ook.
Op 28 december is afscheid genomen, in de aula van Crematori-
um Slingerbos. We zongen psalm 121, ‘De Heer is mijn herder’ en 
‘U zij de glorie’- liederen die voor haar en de kinderen belangrijk 
waren.
Haar kleinzoons Jango en Edward stonden stil bij episoden uit het 
leven van hun oma.
Moge haar gedachtenis vruchtbaar zijn in het leven van wie van 
haar houden: haar zoons, dochter (Heyendaal 15), de klein- en 
achterkleinkinderen.

Gerben H. Westra

In memoriam Elizabeth Marianne Postmus-Boss
Dinsdag 17 december is Elizabeth Marianne Postmus-Boss over-
leden in de leeftijd van 69 jaar. 
Elly groeide samen met haar zus op in een fijn gezin. Ze was altijd 
al een introvert, verlegen een zeer bescheiden meisje dat liever 
binnen zat dan dat ze het avontuur buiten zocht. Maar haar gevoel 
van onzekerheid zat haar dwars: ze werd zo zenuwachtig van exa-
mens dat ze letterlijk dicht sloeg en haar diploma nooit zou halen. 
Toen ontmoette Elly Luit Postmus. En wat ze misschien niet had 
verwacht, gebeurde: Luit hield van haar zoals ze was. Hij zag haar 
onzekerheid, haar gebrek aan zelfvertrouwen, al haar twijfel aan 
zichzelf. En Luit liep daar niet voor weg. Integendeel: hij vroeg 
haar ten huwelijk. Hij werd haar tegenover, die haar meenam naar 
buiten, die haar liefdevol aanmoedigde meer en meer op haar 
eigen kracht te vertrouwen. 
Ze werd moeder. En wat voor één! ‘Elly was mama, was thuis, was 
vertrouwen en geborgenheid’ - zo zei haar zoon tegen mij. Vanwe-
ge zijn werk was Luit veel weg in de kinderjaren van de jongens. 
Veel kwam op Elly neer. Maar met aanmoediging van Luit begon 
Elly zo door de jaren heen meer en meer in zichzelf te geloven. Ze 
groeide in haar eigen kracht. 
Ze bleef altijd de vrouw die het liefst binnen was, thuis. Want met 
wat ze daar in haar huis en in haar hart vond was ze helemaal te-
vreden: Luit, de kinderen en kleinkinderen. Dat was haar rijkdom. 
Wie of wat God precies is dat wisten Elly en Luit niet. Maar dat 
er meer is tussen hemel en aarde…..daarvan waren ze wel over-
tuigd. ‘Wanneer je zo’n klein hummeltje na zijn geboorte in de 
handen houdt, dan weet je dat, dan voel je dat.’
En dat God niets te maken had met de ziekte kanker die hen 
beiden trof, daarvan waren ze ook overtuigd: ‘Kanker dat is dat 
cellen zich op een foute manier zijn gaan delen, dat is natuur. 
De natuur is zoals het is. Ze aanvaardden dat wat kwam met een 
bijna ‘Groningse’ nuchterheid: ‘Er is geen reden dat het ons treft, 
en er is ook geen enkele reden dat het ons niet treft. We maken 
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er het beste van.’ En dat hebben ze samen met heel veel liefde tot 
het einde toe ook gedaan. 
Maandag 23 december heeft de afscheidsdienst plaatsgehad in 
De Open Hof. Daarna hebben wij Elly aan de aarde toevertrouwd 
op de Natuurbegraafplaats Heidepol.
Wij wensen Luit, de kinderen en kleinkinderen de kracht van Gods 
zegen toe in de moeilijke tijd die voor hen ligt. Want daar is niet 
alleen het verdriet om het gemis van Elly, maar ook de zorgen om 
Luit die in januari voor nieuwe behandelingen naar het ziekenhuis 
moet. ‘Ga met God en Hij zal met je zijn!”

Ds. Agnès Gilles

Vooruit kijken
- Zondag 12 januari mogen wij ds. Hans Breunese weer in ons 
midden begroeten. Het is de zondag waarop we traditioneel de 
doop van de Heer vieren, waarmee we de kersttijd officieel af-
sluiten.
- Zondag 19 januari gaan we de liefde vieren! Er is een bruiloft 
waar Jezus te gast is en een bijzonder gebaar maakt. (Johannes 
1:29 – 2:11). Een veelzeggend gebaar dat ook ons nog veel te 
zeggen heeft.
Deze zondagmiddag viert de Raad van Kerken om 17.00 uur ‘De 
zondag van Gebed voor de eenheid’. In deze viering zingt het koor 
‘The New Creation’. Iedereen is welkom in ‘De Akker’, Reehorster-
weg 88. Elders in dit kerkblad is een uitgebreidere uitnodiging te 
vinden.
- Zondag 26 januari is het thema: Gelukkig ben jij! (Matteüs 5: 
1-12). De mensen die Jezus gelukkig noemt zouden wij misschien 
eerder zielig noemen… Wat is geluk eigenlijk? Dit Bijbelgedeelte 
is bij velen bekend als ‘de zaligsprekingen’, omdat in de oudere 
vertaling in plaats van het woord ‘geluk’, het woord ‘zalig’ werd 
gebruikt. Zalig of gelukkig. In ieder geval betekent het iets waar-
devols voor u, jou en mij.
- Preekvoorbereiding: De preek van zondag 26 januari wil ik 
graag voorbereiden met mensen die het leuk vinden om met mij in 
de betekenis van deze tekst te duiken. Maandagavond 20 januari 
om 20.00 uur in De Open Hof. Iedereen is welkom.
- Zondag 2 februari vieren we met elkaar een AL–dienst (Alle 
Leeftijden). Hoe volgzaam ben jij? (Matteüs 4: 12-22). Er is veel 
te zien, de doen en te horen. En natuurlijk zingen we weer samen 
met onze eigen Open Hof-band.
Iedereen is welkom met ons mee te vieren!

Heel veel dank!
Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor de prachtige bos bloe-
men en de vele kaarten die ik de afgelopen weken mocht ontvan-
gen. Mijn 50ste verjaardag werd mede hierdoor een heel bijzon-
dere! En tegelijkertijd wil ik iedereen natuurlijk ook vanaf deze 
plek een heel mooi nieuwjaar toewensen vol liefde, vreugde en 
vrede!
Met een heel hartelijke groet voor u en jullie allen,

Ds. Agnès Gilles

Goede wensen en heel hartelijk dank
Via deze (vrij onpersoonlijke) weg willen wij u allemaal hartelijk 
bedanken voor alle tekenen van meeleven tijdens mijn ziekte en 
de vele goede wensen die u ons voor 2020 deed toekomen. Wij 
wensen u en jullie allemaal wederkerig al het goede voor het pas 
begonnen jaar. Veel heil en zegen! Inmiddels ben ik op 12 de-
cember j.l. in Nijmegen geopereerd aan de slokdarm en mocht 
ik de 19e al weer naar huis om verder aan te sterken. Het ziet er 
allemaal heel hoopvol uit, waarvoor we zeer dankbaar zijn. We 
gaan weer ‘bergopwaarts’.
Met vrede gegroet en gezegend met Licht!

Olga en Jan Oortgiesen 
(Lange Akkers 127, 6711 TL Ede)
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Vrijwilligerswerk bij Het Maanderzand
Het Maanderzand heeft weer plek!
Wij zijn onder andere op zoek naar:

Lieve vrolijke vrijwilligers om te helpen bij het avondeten.
Als mee-eter eet je gezellig mee met de bewoners van Het 
Maanderzand. Je haalt de bewoners op uit de appartementen 
om gezamenlijk te eten in Brasserie Margriet. Zorgen voor gezel-
ligheid, een leuk gesprek, samen de tafel afruimen. De tijdsbe-
steding is ongeveer 1.5 uur per keer en jouw maaltijd is gratis! 

Organist weeksluiting
Elke zaterdagavond vindt in Het Maanderzand een weeksluiting 
plaats. Er wordt gezongen uit verschillende bundels, en er is een 
overdenking. Als organist begeleid je eens per (ong.) 5 weken de 
samenzang. Tijd: 19.00-20.30.
Kijk op www.maanderzand.nl voor nog meer vrijwilligersfuncties!
Tijd en zin om te komen helpen? We bieden je een fantastische 
werkplek in Het Maanderzand.
Bel 0318-685300 en vraag naar Marieke Rodenburg of mail naar 
mariekerodenburg@maanderzand.nl

Landelijke ontmoetingsdag
In het nieuwe jaar is er op D.V. 1 februari 2020 een landelijke 
ontmoetingsdag voor ouders van een overleden kind.
Een dag waar ouders lotgenoten kunnen ontmoeten, vol troost, 
herkenning en (geloofs-)bemoediging.
Ds. André F. Troost en zanger Gerald Troost leveren een bijdrage 
aan deze dag met muziek en bemoedigende woorden. 
Ook in Ede zijn er wellicht ouders die een kind hebben verloren, 
aan kanker of aan een andere ziekte. Wilt u dit bericht met hen 
en/of uw gemeente delen?
Hartelijke groet, Mariëlle Baars, PR & Communicatie, Stichting 
Als Kanker je Raakt
E: pr@alskankerjeraakt.nl M: 06 20 11 07 71 W: www.alskanker-
jeraakt.nl



advertenties

www.drukkerij-amv.nl

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

EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digita-
le 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, Adriana Balk, Peter Blokhuis,   
 Anton Kanis en Daan Laban. 
  Herhaling: zondag 12.00 – 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

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

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ JANUARI 2020 
6 januari 2020 
Gesprek met Ds. Yme Horjus over “Zijn duivel en hel verdwenen 
uit kerk, preek en samenleving?”. Lied van de Week: ‘Liefde, een-
maal uitgesproken’ Column: Willem de Vos. Actuele berichten. 
Vocale en instrumentale muziek. 
13 januari 2020 
Interview met Ds. Nico van den Houten over “Secularisatie”. Lied 
van de week: ‘Elke knie moet buigen’. Column: Wim den Ouden. 
Muzikale fragmenten. Actuele berichten. 
20 januari 2020 
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over 
treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. 
Lied van de Week: ‘Is niet muziek door U aan ons gegeven?’ 
Column: Jan Don. Intermezzo’s: muziek en zang. 
27 januari 2020 
Gesprek met Tjirk van der Ziel over “Obsessie voor voedsel”. Lied 
van de Week: ‘Iedereen is slecht’ - Psalmen voor nu. Column: Bert 
Fredrikze. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s. 


