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Kaartje    
Op de vensterbank voor mijn bureau staat een kaartje van stich-
ting Praat. Praat is een stichting die bestaat omdat er in Neder-
land ieder jaar ongeveer 119.000 kinderen mishandeld worden. 
En elk jaar sterven er ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen 
hiervan.
Praat geeft voorlichting, doorbreekt de stilte, maakt mensen 
gevoeliger voor signalen – met als uiteindelijke doel natuurlijk 
om kindermishandeling tegen te gaan.
Praat spreekt met kinderen en volwassenen over kindermishan-
deling. En dat is hard nodig – het is zo’n pijnlijk onderwerp dat 
mensen er liever over zwijgen of net doen alsof het er niet is, of 
net zo erg: bagatelliseren.
Maar dat is niet waar: het komt niet zomaar goed en het valt niet 
mee.
Over mishandeling praten en het serieus nemen is van enorm 
groot belang: het zou onder het laken van schaamte of taboe 
vandaan getrokken moeten worden.
Praat maakt posters en reclame, gaat het gesprek aan, geeft 
voorlichting en trainingen.
Praat heeft ook dat kaartje op mijn vensterbank bedacht. Een 
kaartje met op de voorkant een wit T-shirt met lange mouwen 
aan een waslijn. 
Op het T-shirt kun je je eigen ervaring, je gedachten, je mening 
of je gevoel over kindermishandeling schrijven. 
De organisatie heeft het plan opgevat om van ieder van deze 
kaartjes een echt T-shirt te maken om die vervolgens in 2022 
aan een enorme waslijn op de afsluitdijk te hangen. Eén groot 
lint van aandacht voor kindermishandeling. De vuile was wordt 
letterlijk buiten gehangen!
Waarom ik dit schrijf?
Om verschillende redenen. Ik kreeg dit kaartje van een gemeen-
telid. Op zich al genoeg reden om er iets over te schrijven en 
er aandacht voor te vragen. Een tweede reden: na een viering 
hadden we gezorgd voor een aantal kaartjes waar mensen hun 
boodschap op konden schrijven. Er kwamen schrijnende bood-
schappen op te staan. Dat het nog steeds zó’n pijn doet, dat het 
je je hele leven meegaat, ook al ben je in de 70, dat hier niet 
over gezwegen mag worden. 
En dat er dus bij ons in de wijk meer slachtoffers zijn van mis-
handeling dan de ene persoon van wie ik het eerste kaartje 
kreeg. En wie weet zijn het er nog wel veel meer dan ik weet of 
vermoed.
Een derde reden: op de dag dat ik dit schrijf is er volop aandacht 
voor de misbruikzaken binnen de Jehovagemeenschap. Over 
mishandeling gesproken.. De zoveelste keer binnen een kerke-
lijke omgeving.
Een vierde reden: ik was onlangs op een tweedaagse vervolg-
cursus over Contextueel Pastoraat – en het ging over dat wat 
ouders hun kinderen meegeven, doorgeven – en hoe je dat wat 
jou is aangedaan zou kunnen ombuigen. Als je als ouder zelf 
slachtoffer bent van mishandeling – hoe kun je er dan voor zor-
gen om zelf wel een betrouwbare ouder te worden? Hoe kun je 
er voor zorgen dat het onrecht niet doorgaat tot in het derde en 
vierde geslacht? 
Ik vind het onze verantwoordelijkheid om als kerk tijd te nemen, 
aandacht te vragen en ruimte te geven aan al die pijn die in het 
verleden is veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt wordt.

ds. J.P. Prenger

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Wereld diaconaat collecte zondag 2 februari 
Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te 
verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde 
klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden 
onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in 
Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 
Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst 
beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt 
geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken 
voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerin-
nen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze 
maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voor-
komen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed 
voor mens èn natuur. 
Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de 
kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bie-
den? Kijk voor meer informatie op: 
www.kerkinactie.nl/boerinoeganda. 
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. landbouw Oeganda. Dank u wel!
 
ZWO collecte zondag 16 februari
Samen werken aan stabiele toekomst in Kameroen
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zo-
ne: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van 
extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel 
vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met 
lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie 
aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via 
duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krij-
gen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden 
we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking 
in dit extreem kwetsbare gebied met uw gift Uw bijdrage voor dit 
werk is welkom via de collectes in onze kerk. 
Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. landbouw Kameroen. Hartelijk dank!
Voor deze doelen wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, 
Noord en de Open Hof gecollecteerd.

Namens de ZWO- bestemmingscommissie, 
Ad Tukker

 

 
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. 
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Bijbelrooster
Februari
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

zo 9 Deuteronomium 28:45-57 Ellende voor wie zich van
   de HEER afkeert
ma 10 Deuteronomium 28:58-69 Wees gewaarschuwd ...
di 11 Psalm 31:1-14 Paria in nood
woe 12 Psalm 31:15-25 Veilig bij de HEER

do 13 Deuteronomium 29:1-14 Verbonden
vr 14 Deuteronomium 29:15-28 God duldt geen andere 
   goden naast zich
za 15 Deuteronomium 30:1-10 Er is altijd een weg terug

zo 16 Deuteronomium 30:11-20 Kies
ma 17 Psalm 18:1-16 Een gebed met grote
   gevolgen
di 18 Psalm 18:17-35 Wederzijdse trouw
wo 19 Psalm 18:36-51 God maakt je sterk
do 20 Exodus 1:1-14 Bang voor aansluitings-
   problemen
vr 21 Exodus 1:15-22 Verlos-kundigen
za 22 Exodus 2:1-10 Adoptieplan

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 vrijdag 31 januari: Lezing ‘Requiem for the Living’
Er zijn voor zover bekend ongeveer 1.600 Requiems geschreven 
vanaf 1474. In elke stijlperiode kennen we wel een aantal com-
ponisten die, geheel naar de muziekstijl van hun tijd, een requi-
em hebben geschreven. Eén ding hebben die oude en jonge 
requiemmissen gemeen: het is prachtige, ontroerende treurmu-
ziek met een diepe, emotievolle gelaagdheid.
COV Sursum Corda omlijst een lezing hierover met live gezon-
gen fragmenten.
Tijdens de lezing, georganiseerd in samenwerking met 
‘Bespreek het Samen’, zal Gert Jan van de Pol in het algemeen 
vertellen over het Requiem als specifieke muziekvorm. En over 
de mis van Mozart in het bijzonder. Vervolgens verkennen we 
overeenkomsten en verschillen tussen de oude (bekende) 
dodenmis van Mozart en het ‘Requiem for the Living’ van Dan 
Forrest.
In een jaar waarin we in Nederland vieren dat we 75 jaar in vrij-
heid mogen leven is ‘Requiem for the Living’ een intrigerende 
titel, die ons aan het denken zet over leven in vrijheid en veilig-
heid. 
Vrijdag 31 januari 20.00 uur, Taborkerk, Prinsesselaan 8 Ede, 
Toegang gratis

Op zondag 2 februari 2020 om 19:30 uur in het Kerkelijk Cen-
trum Emmaus (ovb) door Andries Scherpenzeel en Erik Onnink 
Meditatie op pianomuziek
Mediteren kun je op verschillende manieren. Tijdens dit medita-
tiemoment 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.
- Op woensdag 5 februari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk 
zijzaal door dr. Aad van Tilburg
Verantwoordelijk handelen en Bonhoeffer
Bonhoeffer werd in de periode 1933-1945 geconfronteerd met 
ontwikkelingen in maatschappij en kerk die hem uitdaagden om 
moedige en risicovolle keuzes te maken.

 
Op donderdag 6 februari 2020 om 20:00 uur in 
het Luthers gemeente centrum door 
Dr. Rainer Wahl: Homo Deus van Harari: een 
boekbespreking
Ds. Rainer Wahl gaat met ons in gesprek over 
het intrigerende boek HOMO DEUS van Yuval 
Harari. In dit boek stelt Harari dat in ons digita-
le tijdperk de mens bijna goddelijk zou kunnen 
worden. Dat levert grote vragen op.

Op maandag 10 februari 2020 om 20:00 uur in De Open Hof 
door Prof. dr. ir. Herman G. Wind
Lascaux: de jagers en de kunstenaars
De schilderingen in de grotten van Lascaux staan op de Werel-
derfgoedlijst. Ze zijn een erfenis van mensen die hun kunstwer-
ken van ca. 15.000 jaar oud aan ons hebben nagelaten. Naast 
Lascaux zijn er in Zuid-Frankrijk en Noord- Spanje nog zo’n 200 
grotten.
- Op woensdag 12 februari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk 
zijzaal door dr. Ad van Nieuwpoort
De stem van de profetie
Wat doet de stem van de profetie ons vandaag? We lezen een 
aantal onbekende fragmenten uit het boek Koningen. Wat willen 
die teksten ons vandaag zeggen?
- Op donderdag 13 februari 2020 om 20:00 uur in De Open Hof 
door Jaap van der Vinne
Wandelen opent de blik op de wereld
Wandelen is de wandelschoenen aantrekken om even tot rust te 
komen en alleen te zijn, anderen te ontmoeten, als aanleiding tot 
een gesprek, om te lanterfanten, om in volle vrijheid halt te hou-
den of de weg te vervolgen.
- Op woensdag 19 februari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk 
zijzaal door ds. Lieke van Zanden
Het Hogepriesterlijk gebed
In het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) luisteren we mee 
naar een intieme dialoog tussen de Vader en de Zoon.

 

 
- Op donderdag 20 februari 2020 om 19:30 
uur in de Noorderkerk door het trio: vd Berg - 
piano, Post - fluit, Westphal - cello & Ooster-
veen als verteller: Een rondje Bach, -muzikale 
verfrissing van de ziel. 
In dit literaire concert maken we in klanken en 
verhalen een muzikale reis door de kamermu-

ziek van de grote Johann Sebastian Bach. We beluisteren com-
posities van zijn hand en ook van musici die door hem geïnspi-
reerd zijn.

 
Vrijdag 6 maart: viering wereldgebedsdag in Ede
Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie, dat op de eerste 
vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt 
gebeden voor vrede en gerechtigheid.
Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opge-
zet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie, 
waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan. De oor-

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
3  14 februari 23 februari, 1 en 8 maart
4  6 maart 15, 22 en 29 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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sprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om 
te strijden voor een rechtvaardige samenleving.
Dit jaar komt de liturgie uit Zimbabwe en het thema is: “Sta op en 
ga”
Het land Zimbabwe zet zijn zoektocht naar vrede voort tijdens 
zijn politieke overgang. De regeringswisseling, die plaatsvond 
toen het materiaal werd geschreven, blijft Zimbabwe naar de 
frontlinies van de media brengen. De dromen van velen stortte 
met de economie in, protesten stuitten op geweld en een cycloon 
heeft enkele gemeenschappen onder water gezet. Maar op alle 
momenten hebben vrouwen, kerken en oecumenische organi-
saties de hoop niet verloren. ‘Sta op! Neem je mat en loop’, zei 
Jezus. De mensen in Zimbabwe ervaren de ontmoeting van 
Jezus als een oproep om te handelen in liefde voor vrede en 
verzoening. 
De viering van de Wereldgebedsdag 2020 zal plaats vinden op 
vrijdagavond 6 maart 2020, om 19.30 uur in de Ontmoetings-
kerk, Zuilestein 1, 6714CA Ede
Aan de viering wordt o.a. meegewerkt door het koor Jedaja en 
wordt geleid door ds. Caroline Oosterveen (voorganger in de 
Noorderkerk). Leden van de werkgroep Vieringen van de Raad 
van Kerken werken ook aan de viering mee. 
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten onder 
genot van koffie of thee.
Iedereen is van harte welkom! 

Voor meer informatie: Rita Aelbers (secr.RvK Ede) 
ritaaelbers@hetnet.nl

 
Bewust naar Pasen 2020: ‘Verzet en overgave’
Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik kalm, blijmoedig en stevig
stap uit mijn cel
een landheer uit zijn slot.
dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk
spreek met mijn bewakers,
ik als de gebieder.
Bovenstaande is een gedeelte van een gedicht van Dietrich Bon-
hoeffer. We gedenken dit jaar dat het 75 jaar geleden is dat de 
tweede wereldoorlog tot een einde kwam, ons land bevrijd is. 
Eveneens is het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer terechtgesteld 
is. ‘Verzet en overgave’ is het thema voor onze bijeenkomsten in 
de veertigdagentijd. We willen dit thema uitwerken aan de hand 
van een boekje: Bonhoeffer 75. Hierin staan gedichten en gebe-
den, die hij in zijn gevangenschap geschreven heeft. De Roos 
van Culemborg, actief in de driehoek kerk-cultuur-samenleving, 
heeft dit boekje uitgegeven. Voor de deelnemers is het boekje 
Bonhoeffer75 beschikbaar, wilt u het zelf bestellen: 
bonhoeffer75@kpnmail.nl. 
Op de eerste avond wordt er een inleiding gegeven over het 
leven en werk van Dietrich Bonhoeffer door dr. A. van Tilburg uit 
Lunteren. De andere avonden zal ds. Jan-Peter Prenger in ver-
schillende werkvormen het thema met ons uitwerken.
Op 5 bijeenkomsten (4 keer op woensdag en 1 keer op donder-

Kerkdiensten
ZONDAG 2 FEBRUARI

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. C. Oosterveen
  Special Sunday.
  Thema: gemeenzaamheid 
  m.m.v. vrijwilligers

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. E.P. v.d. Veen, Oldemarkt 

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. Y. Voorhaar 

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  geen viering
zaterdag 1 februari 
17.00 uur  Thomasviering

Harskamp:
10.00 uur  dhr. A. Vaartjes, Amerongen 

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

Hartenberg:
10.00 uur  ds. R. Reiling 
14.30 uur  José Fredrikze,
   zangviering  

De Gelderhorst:
10.30 uur. ds. N.W. van den Houten
  met tolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur dhr. R. Bouw, Veenendaal 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 1 februari
19.30 uur  ds. W. van den Top

ZONDAG 9 FEBRUARI

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. P. Hoogstrate, Ermelo

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. A. Gilles
  Maaltijd van de Heer  

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  pastor B. Piepers

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. A. Beeftink 
14.30 uur Ina Oosterhof,
  vertelviering
 
De Gelderhorst:
10.30 uur  ds. K.D. Smit 

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. H.J. Nieuwenhuis. 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 8 februari
19.30 uur  ds. J.E. de Groot 

ZONDAG 16 FEBRUARI 

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. C. Oosterveen 
Dienst van Schrift en Tafel 

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. G. Baalbergen, Bennekom 
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. N. Vlaming 

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  mr. R. Verhulst

Harskamp:
10.00 uur  ds. T. Volgenant-Beima 

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

Hartenberg:
10.00 uur  ds. R. Reiling 
14.30 uur Katholieke Kerk,
  zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur  dhr. A. Compaan 

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

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 15 februari
19.30 uur  dhr. B. Wattel
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dag) willen we met dit thema bezig zijn. De opzet van de avon-
den verschilt enigszins van andere jaren. We zijn aansluitend 
bezig met het onderdeel van die avond en besluiten dit om 18.30 
u. met de maaltijd. Om 19.00 u. houden we in de kerkzaal van 
KC Emmaüs een vesper.
We nodigen daarbij iedereen uit om dit met ons te vieren.

De indeling van de avonden:
Woe 4 maart Bonhoeffer, zijn werk en theologie door
  dr. A van Tilburg
Woe 11 maart Heilige woede – waar kom je echt voor in 
  beweging
Do 19 maart Wie ben ik, verzet aan de hand van het gedicht
   van Bonhoeffer
Woe 25 maart Spanning tussen gemeenschap en individu
Woe 1 april Verzet in de Bijbel aan de hand van Bibliodrama
In de Stille week is er geen bijeenkomst.

De opzet van de bijeenkomsten is als volgt:
17.15 u.  ontvangst met koffie en thee
17.30 u.  welkom; inleiding en verwerking van het onderwerp
18.30 u.  eenvoudige maaltijd: soep en brood
19.00 u.  Vesper in de Kerkzaal
U kunt zich opgeven, per avond of voor de hele cyclus bij Annie 
Benjamin, 0318- 621897 of via 
bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl, steeds tot 19.00 u. de 
maandag ervoor. Ter bestrijding van de onkosten vragen we een 
vrijwillige bijdrage van € 4,00.
Voor de Vesper hoeft men zich niet op te geven en daar zijn ook 
geen kosten aan verbonden. De bijeenkomsten zijn open voor 
iedereen en vinden plaats met medewerking van de Raad van 
Kerken te Ede. We ontmoeten elkaar in het Kerkelijk Centrum 
Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716JE Ede.

De voorbereidingsgroep: 
Annie Benjamin, Jan-Peter Prenger,

Dorien Donkers en Hilda Rohn

Inloop Open Kerk.
Op donderdag 6 februari is er in “ Ons Huis’’ bij de 
Taborkerk weer de wekelijkse inloopochtend. Deze 
morgen is er handenarbeid en spel. Op donderdag 13 

februari komt mevrouw Anneke Hendriksen met een reisverslag 
van Australië. Op 20 februari is er handenarbeid en spel. Vanaf 
9.30 u staan de deuren open en is iedereen hartelijk welkom. 

Werkgroep Kerk en Buurt

Klinkenberg
De eerste bijbelkring in het nieuwe jaar 2020 ligt alweer achter 
ons. Deze was op 14 en 28 januari. 
Helaas moesten wij het nieuwe jaar beginnen zonder de heer 
Van Denderen. Hij is op 11 januari overleden en zijn uitvaart was 
in besloten kring op 17 januari. Meneer van Denderen was een 
vaste bezoeker van de bijbelkring. 
Het thema in januari was ‘het Anker’. Wij lazen Mattheüs 8: 23-28. 
De leerlingen zitten met Jezus in de boot terwijl het stormt. Zij 
zijn bang en vragen Jezus om hulp. 
Wij hebben met elkaar nagedacht over wat of wie is ons anker in 
tijden van zwaar weer in ons leven. Dat bleek in veel gevallen de 
bijbel, het geloof, God of Jezus te zijn. 
De toepasselijke liedjes ‘Scheepke onder Jezus ’hoede’ en ‘Als 
ge in nood gezeten’ werden uit volle borst meegezongen. 
Op vrijdagavond 24 januari hebben we met ongeveer 20 bewo-
ners en vijf vrijwilligers enthousiast gezongen. 
De volgende bijbelkring is op 11 februari om 15,00 uur in de 
Populier, gebouw de Roekel. En op 28 februari gaan we weer 
zingen. 
Ik wens u allen Gods nabijheid toe. 

Een hartelijke groet van, 
Marie-José Eberson 

Reünie GJV Marturion 
Zondag 8 maart 2020 vindt er een reünie plaats voor oud-leden 
van de GJV Marturion. 
Het programma luidt als volgt:
- 10.00 uur deelname aan kerkdienst in de Noorderkerk in Ede. 
- Na afloop van dienst gezamenlijk koffie/thee drinken.

- 13.00 uur lunch in het SmaakPark, Nieuwe Kazernelaan 2 
gebouw D15 in Ede. 
Aanmelden kan door € 13 over te maken op rekeningnum-
mer NL16INGB0006045354 t.n.v. J.S. Fokkema. Vermeld in de 
beschrijving: reünie Marturion en je voor- en achternaam. 
Zodra je hebt betaald, ben je aangemeld voor deze dag. 
We zien je graag op 8 maart!

Organisatie reünie Marturion
Tel. 06 - 24594453

Landelijke Pastorale Dag: vertrouwde én nieuwe vormen van 
pastoraat
Op zaterdag 18 april 2020 vindt in Ede de negende Landelijke 
Pastorale Dag plaats. Een dag voor iedereen die in de plaatselij-
ke kerk een rol vervult in het pastoraat, zoals ouderlingen, pasto-
raal medewerkers, bezoekmedewerkers, predikanten en kerkelijk 
werkers. Thema is: ‘Bewaren en bewegen, over houvast en ver-
andering’. Sprekers zijn ds. Paul Visser en ds. Rob Visser.
Waar mensen elkaar ontmoeten en samen een weg zoeken in 
geloofs- en levensvragen, daar is sprake van pastoraat. Pasto-
raat behoort zonder meer tot de basisprincipes van de kerk. 
Maar de vraag hoe het pastoraat in de gemeente te organiseren 
wordt steeds vaker gehoord. Om anderen nabij te kunnen zijn 
blijven basisvaardigheden, bijvoorbeeld om écht naar de ander 
te luisteren, van belang. Tegelijkertijd is er veel in beweging in 
het pastoraat: er zijn nieuwe ontwikkelingen, nieuwe plekken en 
nieuwe doelgroepen. De Landelijke Pastorale Dag heeft aan-
dacht voor vertrouwde én voor nieuwe vormen van pastoraat, 
met aanbod voor mensen die nieuw zijn in pastoraat; voor dege-
nen met ervaring, voor wie nieuwe wegen willen inslaan én voor 
wie diepgang zoeken.
Sprekers: In het ochtendprogramma verzorgen ds. Paul Visser 
en ds. Rob Visser, onder meer bekend door hun interviews in 
het magazine Petrus, allebei een inleiding vanuit hun eigen con-
text. Ze gaan onder meer in op hoe ze zelf veranderd zijn in hun 
(pastorale) praktijk, welke oude vormen van pastoraat ze willen 
bewaren, welke nieuwe vormen goed werken, en welke rol- en 
functieveranderingen zij zien voor ouderlingen en bezoekmede-
werkers. Vervolgens is er een ruim aanbod aan workshops voor 
achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om 
in de plaatselijke situatie toe te passen.
Praktisch: Op protestantsekerk.nl/pastoraledag kunt u de work-
shops bekijken en ziet u hoe u zich kunt aanmelden. Bij aan-
melding maakt u gelijk een keuze voor de workshops die u wilt 
volgen. De kosten voor de dag zijn € € 30,00 (inclusief lunch en 
koffie/thee). De locatie is de Christelijke Hogeschool, Ede.

De Landelijke Pastorale Dag is een samenwerking tussen de 
Protestantse Kerk en het Ouderlingenblad.

Vrijplaats Ede bij Makandra, zondag 2 februari
Je bent weer van harte welkom bij Vrijplaats in Ede: een plek 
waar we samen op een informele wijze bezig zijn rond hoe jij 
zin geeft aan jouw leven. Het thema is deze keer ‘Wie met beide 
benen op de grond staat, komt niet ver’. Vanaf 15.30 uur staat de 
koffie voor je klaar bij Makandra (Kalverkampweg 1). Om 16.00 
uur is er een kort welkom en kun je kiezen uit vier workshops: 
samen wandelen, samen koken, samen een kort toneelstuk 
maken of samen een gedicht schrijven. Van 17.30 – 19.30 slui-
ten we af met een gezamenlijke maaltijd. Meld je even aan als 
je mee blijft eten: vrijplaatsede@gmail.com Noteer ook alvast de 
volgende data: zondag 29 maart en zondag 14 juni 2020.

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

Volleybaltoernooi Edese kerken zeer geslaagd 
De 34e editie van het volleybaltoernooi van de Edese kerken (11 
jan.) is zeer geslaagd. In de Van der Knaaphal streden 16 teams 
uit de Protestantse Gemeente, Hervormde Kerk, Nederlands 
Gereformeerd en Gereformeerd Vrijgemaakt om de sportieve 
eer. Het waren de ‘Verse Vaders’ van de Proosdijkerk die de win-
naar werden van het toernooi. Zoals gebruikelijk was er voor de 
prestatie van alle 16 teams na afloop een taart om de mooie ont-
moeting, de prima sfeer en optimale sportiviteit te onderstrepen. 
Een schitterende traditie! 
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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

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Seniorenkring 5 februari
Attentie: de bijeenkomst op woensdag 5 februari gaat niet door, 
wegens afwezigheid van de predikant. 
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 4 maart – vanaf 
10.30 in de zijzaal van de Taborkerk. 

Bij de diensten
‘Sjemot’, namen – zo heet het tweede boek van Tora, dat via de 
Septuagint bij ons als Exodus bekend kwam te staan. Van zondag 
9 februari tot en met Pinksteren 2020 geeft het Gemeenschappe-
lijk Leesrooster een alternatief leesspoor voor de zondagen, een 
‘baanlezing’ uit Exodus. 
Wij zullen in een aantal diensten lezingen uit het boek Exodus 
centraal stellen. Een boek over de wording van een volk, met zijn 
geloof en rechtsbestel – het hart van het boek is de verbondsslui-
ting op de Horeb en de gave van de Tien Woorden. Wie zich voor-
bereidenderwijs alvast wat wil oriënteren, vindt prima leesstof in:
Karel Deurloo, Exodus en Exil. Kleine Bijbelse Theologie 1, Kam-
pen 2003. En bij Jonathan Sacks, Exodus, boek van bevrijding, 
Middelburg 2019. 

Gemeenteberaad 1 maart 
De Commissie Toekomst presenteerde op 23 januari haar rapport 
‘Toekomstbestendig’ aan de Algemene Kerkenraad: gedachten, 
suggesties en adviezen met het oog op de toekomst van de Pro-
testantse Gemeente Ede. 
De Wijkkerkenraad zal er in zijn vergadering op 18 februari over 
spreken, de Algemene Kerkenraad doet dat op zijn beurt op 5 
maart. De WKR is benieuwd naar wat de gemeente denkt, vindt 
en wenst: hoe ziet zij de toekomst van de wijk én van het gebouw? 
Daarom is er na de dienst van 1 maart een Gemeenteberaad – 
een ‘koffie +’ met wat meer gewicht, waarvoor een ieder van harte 
wordt uitgenodigd.

In memoriam
Op 3 januari 2020 is ons gemeentelid Johanneta Susanna van 
Dijk – Niemann overleden, in de leeftijd van 93 jaar. Zij kwam de 
laatste jaren nog vooral op hoogtijdagen naar de diensten, maar 
was actief betrokken op wel en wee in onze wijk; zij had ook, in 
Bennekom wonend, bewust gekozen voor de Taborgemeente. De 

laatste maanden woonde ze in het hospice Bethanië, ook daar 
nog bijna tot het laatst van het leven genietend: ze was een bij uit-
stek positief ingestelde vrouw, die zich bij alles wat ze meemaakte 
geborgen wist ‘in Gods hand’. Zo heeft ze geleefd en zo is ze ge-
storven. Leerstelligheden hadden niet erg haar belangstelling, ze 
was van het ‘praktisch Christendom’. Het verhaal over de Samari-
taan die barmhartigheid deed aan dat anonieme slachtoffer langs 
de kant van de weg, was haar lievelingsverhaal, een verhaal dat 
haar aansprak en aanspoorde tot navolging. Die tekst hebben we 
gelezen in de afscheidsdienst die we op 13 januari in Veenendaal 
vierden voordat we haar daar op de Algemene Begraafplaats naar 
haar laatste plek op aarde brachten. 
Van dat praktisch geloof getuigde ook een tekst die haar dierbaar 
was en die ook geklonken heeft tijdens de dienst: 
‘Ik geloof dat ik niet alleen ben. God is bij mij. God heeft alles 
gemaakt, ook mij. 
Ik geloof dat God deze wereld in Zijn hand houdt. God heeft Jezus 
op aarde gezonden, ook voor mij, om mij te laten zien hoe ik vrij 
en blij kan leven voor God. 
Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben. Om mij heen is 
de gemeenschap van de Kerk, van mensen die geloven. Zij leven 
overal, in alle landen van de wereld. Ik hoor daarbij.
 Ik geloof dat God het leven wil en niet de dood, de blijdschap en 
niet het verdriet. God schakelt ons in om daaraan te werken, dicht 
bij mensen. 
God is bij ons, vandaag, morgen en altijd.’
Mogen zoon Egbert en zijn vrouw Anne steun, troost én vreug-
de vinden in de gedachtenis van hun (schoon)moeder Netty. En 
moge zij, zoals we hoorden in het ‘In Paradisum’ door het zingend 
koor der engelen zijn begeleid naar de eeuwige rust…….

Avondmuziek 15 februari
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!
15 februari, 19.30 in de Taborkerk. Toegang als altijd gratis, schit-
terende muziek en een glas goede wijn inbegrepen! 

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
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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

Ontvangen
Via dhr. Sander van Voorst: € 20,00 voor de bloemenpot.
Hartelijk dank hiervoor. Het zal goed besteed worden.

Elisabeth Verduijn

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Uit de wijk
In een speciale zondagse eredienst hebben we stil gestaan bij 
het overlijden van één van onze vaste organisten, Nico van Ree-
nen. Op kerstmorgen begeleidde hij zijn zoon Eric op hobo, zit-
tend aan de vleugel. Wat genoten zij en wij enorm van de prach-
tige muziek. We zeiden nog: wat is dit ook een mooie herinne-
ring. Want dat was het thema van de dienst: Weet je nog…. Zo 
snel hoorden we dat het niet goed ging. En ineens niet om de 
twee weken Nico op het orgel. Geen Bach op de vleugel, Geen 
les over componisten en liedschrijvers. Geen hand om het oor 
vanachter de orgelbank om op te vangen wat er gezegd werd. 
En zo liggen er ook bij onze gemeenteleden veel herinneringen 
aan deze organist met wie iedereen (hoe kan het anders) wel 
eens een praatje maakte. 
In de dienst stond Bachcantate BWV 106 centraal. Gottes Zeit 
ist die allerbeste Zeit. Vast ter goedkeuring en waardering van 
Nico. We hebben hem graag in ons midden gehad. Van hem 
geleerd. Met hem gediscussieerd. Van hem genoten. Op de zon-
dag ervoor, toen werd verteld dat Nico was overleden, ging Hans 
Bouma voor. Hij stuurde voor Nico volgend gedicht op, dat we op 
die gedachteniszondag ook lazen:

 Handen

 Eenmaal uit zijn handen gekomen,
 mijn gang gegaan,
 mijn leven geleefd.

 Ooit die laatste dag.
 De dag
 dat ik ter aarde val.

 Maar mijn Schepper
 is mijn Schepper.
 Vallend en vallend

 val ik dan onherroepelijk
 weer in zijn handen.

 Handen die mij kennen.
 Handen die mij voltooien.
 Handen die mij nooit verlieten.

 Hans Bouma 

 

Op 1 februari staat de Special 
Sunday in het teken van vrij-
willigers. Dat zijn er zo enorm 
veel in de kerk. Reden om er 
eens stil bij te staan wat men-
sen doen binnen en buiten de 
kerk; en wat het hen gééft om 
het te doen. We luisteren naar 
enkele verhalen. Vast erg boei-
end. Het thema is: gemeen-
zaamheid.

Eenzaam en gemeenzaam….misschien hebben ze wel meer 
met elkaar te maken dan op het eerste gezicht of gehoor. Aan 
de hand van verhalen van vrijwilligers in de gemeente, en een 
bijbelse bespiegeling over de begrippen gaan we op zoek naar 
verbinding.

Op de zaterdag ervoor is er een middag voor de vrijwilligers. De 
inhoud is nog een verrassing. Maar zeker heeft het iets met in 
het zonnetje te maken.
En kijkt u ook vast uit naar het Noorderlicht.
Hoe, wat en wanneer? U zult het zien.

 

Op 7 februari trouwen Thomas Mulder en Evan van 
der Veen (dochter van Johan en Anja vd Veen). Bij-
zonder dat ik de dienst mag leiden. Op hun kaart 
staat geschreven:
Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en 
liefde. 
Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. 

Maar het allerbelangrijkste is de liefde.
Die wensen wij hen en al wie bij hen hoort van harte toe.
En natuurlijk een prachtige trouwdag!

Op 16 februari is het thema van de dienst Brood en beker. 
Een beker symboliseert van oudsher het leven van de eigenaar: 
“Moge jouw leven even kostbaar zijn en onbreekbaar als deze 
beker. 
Moge jouw leven een rijke inhoud hebben.” 
In deze dienst van Schrift en Tafel horen we, vanuit het verhaal 
van Jozef in Genesis, over een gestólen beker… 

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen

De kerkenraadsvergadering van de 
Noorderwijk van 7 januari 2020
Han Kerkhof opent de vergadering met een gedeelte uit Psalm 
146. In het moment van bezinning wordt een ieder gevraagd wat 
hun inspiratiebronnen zijn voor 2020. Een werkgroepje is begon-
nen aan de digitale veertig dagen kalender voor de Noorderwijk. 
Er wordt bekeken hoe de gemeenteleden, die geen internet heb-
ben, kunnen worden voorzien van een papieren versie. Bespro-
ken wordt de opzet van een Gemeentegalerij. Dit is een docu-
ment met foto’s en namen van en voor gemeenteleden. De werk-
wijzen en afspraken rond de taken van de diverse vrijwilligers, 
die aan de erediensten mee werken, zijn goeddeels op papier 
gezet en komen beschikbaar. De diaconie presenteert de resul-
taten van 2019 en er worden voorstellen voor diaconale doelen 
besproken. De vergadering wordt besloten met een driekonin-
genlied uit het liedboek, “Hij komt niet uit de grote stad”. 

Tijmen Apeldoorn

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

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

Scriba:
Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73 
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl
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Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Wijk
Wel een beetje vreemd, vaak schrijf ik in dit stukje iets over leden 
van onze wijk maar zelden iets over mijzelf. Daar wil ik nu toch een 
keer een uitzondering op maken. Na al een aantal dagen niet fit 
te zijn geweest moest Renate mij 14 januari ’s avonds onverwacht 
in het ziekenhuis in Arnhem achterlaten. Dokter Moret was terecht 
bezorgd en wij zijn hem erg dankbaar dat hij zo doortastend heeft 
gehandeld, want hierdoor kon het probleem met medicijnen be-
handeld worden en was een operatie niet nodig. Zondag 19 janu-
ari mocht ik gelukkig weer naar huis. Het was voor mij de eerste 
serieuze ziekenhuisopname in mijn leven en nu heb ik ervaren 
hoe goed er voor je wordt gezorgd, hoe lief en behulpzaam de 
vaak jonge meiden en jongens voor je zijn, zij doen echt alles wat 
nodig is voor je herstel. Wij willen ook jullie allemaal hartelijk be-
danken voor het meeleven wat we, op welke manier dan ook, uit 
de wijk mochten ontvangen en we zijn dankbaar dat het inmiddels 
weer goed met me gaat. Door dit alles hebben de andere dingen 
even op een laag pitje gestaan waardoor ik nu ook niet al te veel 
heb te schrijven.
14 januari was de BHV informatieavond en ik heb begrepen dat 
dit een heel leerzame avond was compleet met de nodige rokeri-
ge oefeningen en opgesloten gemeenteleden. Nu maar hopen dat 
we het nooit echt in praktijk hoeven te brengen maar mocht zich 
iets voordoen dan zijn we nu toch enigszins voorbereid. 
Op 20 februari mag dhr. Hek zijn verjaardag vieren, wij wensen u 
een gezellige dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.
Dominee A. Pilkes-van Delft moest zich door omstandigheden af-
melden voor de dienst op 23 februari a.s., Janny en Gerrit hebben 
kapitein Van Dijk van het Leger des Heils bereid gevonden om in 
deze dienst voor te gaan, heel mooi dat zij op deze korte termijn, 
na veel telefoontjes, toch iemand hebben gevonden.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Senioren
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
2 februari – Verzet tegen de herbouw van de tempel

 

Soms lukt iets niet. Je wilt iets herstellen, 
repareren of opnieuw beginnen, maar het 
lijkt wel of alles tegenzit en iedereen tegen 
je is. Je bent bang dat het niets meer 
wordt. Vorige week hebben we kunnen le-
zen dat de Israëlieten weer terug mochten 

naar hun eigen land. Wat zijn de Israëliërs blij. Ze zijn weer terug 
in hun eigen land. Vol goede moed beginnen ze met het herbou-
wen van de tempel. De onderkant staat er nog. Eerst herbouwen 
ze het altaar, zodat ze tot God kunnen bidden en offers aan Hem 
kunnen brengen. Maar niet iedereen is enthousiast. De mensen 
die in Kanaän zijn blijven wonen, vinden het maar niks. Die willen 
er niks van weten en hebben niets met het geloof van de Israëlie-
ten. Ze verzinnen allerlei plannetjes om de bouw tegen te houden. 
Maar de Israëlieten blijven doorbouwen, totdat de bevolking naar 
de koning een brief stuurt. Er was namelijk ondertussen een an-
dere koning gekomen onder de Perzen, koning Darius. Deze ko-
ning heeft niks met het geloof van de Israëlieten en geeft de men-
sen van Kanaän gelijk. Hij schrijft terug: “Geef de mannen het 
bevel om de bouw te staken, want deze stad mag niet worden 
herbouwd totdat ik daartoe opdracht geef.” Hier waren de Kanaä-
nieten heel blij en gingen gelijk naar de Israëlieten met de brief 
van de koning. En zo wordt de bouw stilgelegd. Is dan alles voor 
niets geweest? Zijn ze voor niets teruggekeerd? God wil je altijd 
helpen, maar dat betekent niet dat alles wat je doet ook meteen 
lukt. Israël moet leren om vol te houden. Om ook thuis helemaal 
op de Heer te vertrouwen. Geloven is niet altijd makkelijk, ook le-
ven met God is niet zonder problemen. En toch zal het goedko-
men. 

9 februari – Haggaï en Zacharia en de voltooiing van de tempel

 

Soms lukt het niet op school, een werkje 
of een toets. Hoe komt dat? Misschien 
doe jij niet je best en zit je om je heen te 
kijken. Dan zegt de juf streng: kom op, 
doorwerken! Maar misschien snap je het 
niet goed. Dan legt de juf het nog een 
keer uit en je doet het eerste stukje sa-
men met haar. 

De tempel van God is maar half afgebouwd. De Israëlieten zijn 
gestopt met bouwen, omdat koning Darius dat heeft verboden. 
Niemand durft verder te bouwen aan de tempel dus gaan ze maar 
verder met hun eigen huis. Dan grijpt de Heer in. Hij stuurt profe-
ten, mensen die namens Hem spreken. Het zijn Haggaï en Zacha-
ria. Ze zeggen: ‘Als jullie niet werken aan de tempel en alleen aan 
jezelf denken, komt die niet af. Trek je niks aan van het verbod, 
eerst moet Gods huis af.’ De bouwers gehoorzamen en gaan aan 
het werk. Nog steeds protesteren de andere inwoners tegen de 
bouw. Maar Haggaï en Zacharia spreken de mensen moed in: 
‘Gewoon doorgaan, het gaat lukken, de tempel komt af. God zorgt 
daar zelf voor.’ Op een dag steunt koning Darius van de Perzen 
de Israëlieten. Hij heeft namelijk na de protesten van de inwoners 
de archieven erbij gehaald en gezien wat koning Cyrus hen heeft 
beloofd. De Israëlieten mogen verder bouwen en de tempel komt 
af! Ze vieren dankbaar het Pesachfeest en gedenken dat God 
zijn volk Israël eens heeft bevrijd uit Egypte en nu uit Babel. Een 
dankbaar feest voor de Heer!

16 februari – Ezra komt naar Jeruzalem

 

Voor de klas staat een juf of meester. Die 
weet hoe alles moet en wat jullie moeten 
leren en weten. Maar als de juf/meester er 
niet is en jullie zitten in de klas, hoe gaat 
het dan? Even is het misschien nog rustig, 
maar daarna wordt het onrustiger en gaan 
sommige kinderen praten en ondeugend 
doen. 

De Perzische koning wil rust en orde in de landen waarover hij 
heerst. Daarom stuurt hij Ezra naar Jeruzalem, zodat hij daar al-
les kan regelen en handhaven. Ezra is een schrijver die werkt bij 
de Perzische koning. Hij weet ook heel veel van de wet van God. 
God heeft ook een doel met de komst van Ezra naar Jeruzalem. 
Hij kan daar de mensen vertellen en uitleggen wat er in Gods wet-
ten en regels staat. Ezra gaat met vele helpers richting Jeruzalem. 
Hij ontdekt dat mensen wel naar de tempel gaan om te offeren en 
te bidden, maar leven alsof dat alles is dat God vraagt. Er is meer 
nodig voor een goed leven. Het is belangrijk dat ze iedere dag 
ervoor kiezen te leven zoals God dat wil. Dat je je bij alles moet 
afvragen hoe God je daarin dient. Dus ook bij het kiezen van een 
vrouw (gelooft zij ook echt in God of komt ze met slechte ideeën). 
Ezra merkt dat God bij hem is. Het volk luistert naar hem en leert 
van hem. Zo worden ze weer echt Gods volk. 

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
02-02  Nicoline en Anouska
09-02  Marike en Philien
16-02  Gea en Jannieke
23-02  Nathalie en Elly

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl
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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
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Vanuit Proosda Beatitudinum
Deze dagen zit ik méér achter mijn computer dan mij lief is. Ui-
teraard is er de dagelijkse stroom e-mails die op een antwoord 
wachten, daarnaast zijn er de opdrachten voor mijn opleiding, 
het 40-dagentijd boekje wat deze week af moet zodat de beide 
Taakgroepen er naar kunnen kijken, een preek voor zondag, dit 
kerkblad, een inleiding voor de Alpha-cursus, wat doop- en trouw-
catechese, en volgens mij ben ik dan nog wat vergeten… Enfin… 
Naast dat ik natuurlijk ook graag deze week mensen bezoek is 
het dan heerlijk om elke avond op de fiets te stappen om het da-
gelijkse gebed bij te wonen. Het doet me waarachtig een beetje 
aan een monastiek ritme denken. Elke dag laat ik om kwart voor 
acht al het werk los, om samen te komen voor het gebed. Daar, bij 
dat dagelijkse ritme stopt de vergelijking met het monastieke dan 
ook wel – want de stijl is behoorlijk verschillend van de kloosters – 
maar toch, er wordt gebeden. En hoe weldadig is dat! 
Weldadig? … Uiteraard is dat niet de hóófdreden waarom wij zou-
den bidden (ons gevoel van ‘weldadigheid’) maar dat deze aan-
bidding van God terugkeert als heilzaam middel voor je eigen ziel, 
daarvan hebben de eeuwen gelovigen die ons voorgegaan zijn 
wel getuigd. 
Een regelrechte zegen dus, deze week van gebed. Ik zie uit naar 
komende zondag, als het afgesloten wordt met een Evensong. 
Leuk ook, om zoveel broeders-en-zusters, ook uit ‘vrije’ evangeli-
sche kerken bij deze ‘hoog-liturgische’ Evensong welkom te heten 
en samen God zo in alle ‘talen’ (kerkstijlen) te aanbidden. Het sa-
menkomen met gelovigen uit verschillende kerken maakt me altijd 
blij. En tegelijk ervaar ik het vaak ook als een pijnlijke confrontatie 
met onze schuld van kerkelijke verdeeldheid. En zolang die ver-
deeldheid er is, moet het ook maar pijn doen. 
Onlangs las ik trouwens in een ‘collega-kerkblad’ een prachtig 
stukje van Joren Reichel over een nieuwe Emoji. Ik geef het graag 
door. 
“Wat hebben kerk en emoji met elkaar te maken? Op het eerste 
gezicht weinig. Toch heeft de Lutherse kerk in Finland het voor-
touw genomen om een emoji te introduceren die uitdrukt ‘ik ver-
geef jou’. Een waardevol initiatief. Er bestaan immers talloze emoji 
waarmee vrijwel iedere menselijke emoties digitaal uitgedrukt 

worden, maar er was nog geen emoji voor vergeving. Zelf gebruik 
ik nauwelijks emoji (behalve zo nu en dan het vrolijke zonnetje 
met oogjes), omdat ik als filosofische ‘ludens homo religiosus’ 
mijn emoties en gedachten liever verwoord met diepgaande, veel-
zeggende woorden. Maar juist als mensen hun gevoelens moei-
lijk onder woorden kunnen brengen, kan de vergevings-emoji een 
uitweg bieden.
Wanneer de lutherse kerk de emoji via het Unicode Consortium 
(de officiële emoji-instantie) weet te introduceren onder de inter-
nationale standaard-emoji, zal deze wereldwijd verschijnen op 
de digitale toetsenborden van miljoenen mensen. Trump zou dan 
bijvoorbeeld de emoji kunnen gebruiken op Twitter, en als Luther 
in deze tijd zou leven zou hij de emoji wellicht naar de paus heb-
ben gestuurd. Maar vooral in de dagelijkse digitale communicatie 
van mensen kan de vergevings-emoji een verschil maken, door 
toenemende verruwing en polarisatie in de samenleving tegen te 
gaan. Ik bid om zegen voor dit waardevolle project, en wellicht kan 
deze emoji mij ertoe aanzetten om in de toekomst vaker emoji te 
gebruiken ;-) ”
De campagne #Forgiveemoji is online te volgen 
via https://forgiveemoji.com/.

Een hartelijke groet, ook van Maarten,
ds. Theo Pieter de Jong

In Memoriam Catharina Egbertina van der Giessen-Cornelissen 
Den Haag, 6 mei 1920 – Heelsum, 17 januari 2020 
Op donderdag 23 januari hebben wij na een dankdienst voor haar 
leven in de Alexanderkerk in Bennekom, Tine begraven bij haar 
man Cor, op het kerkhof achter de kerk. Tine is overleden op 17 
januari, in Heelsum, waar zij de laatste periode van haar leven 
liefdevol verzorgd werd. Ruim twee jaar geleden stonden wij ook 
op het kerkhof in Bennekom, toen haar geliefde Cor daar begra-
ven werd. Tine werd op 6 mei 1920 in Den Haag geboren, en heeft 
een lang en goed leven gekend. Dat zij dat leven tot op de laatste 
dag als gave van God ontving werd duidelijk in de Bijbelse woor-
den die zij regelmatig herhaalde, ‘de mens wikt, maar God be-
schikt’ (Spr.16:9) In de dankdienst voor haar leven stonden haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen stil bij het lange 
leven van deze sterke vrouw. In de meditatie overdachten we de 
woorden van de dagtekst van 17 januari, de sterfdag van Tine. 
Woorden uit Jesaja 60, ‘Je zon zal niet meer ondergaan, je maan 
zal niet meer verbleken, want de HEER zal voor altijd licht geven’. 
Een prachtig visioen – waarvan de echo in het boek Openbaring 
klinkt. Precies uit dat hoofdstuk lazen wij twee jaar geleden bij het 
overlijden van Cor. Ook Tine geloofde dat zij, na Cor, nu in Gods 
stralende heerlijkheid opgenomen mocht worden. Moge haar ge-
dachtenis ons allen tot zegen zijn.

Bij de diensten
Op zondag 2 februari hoopt ds. E.P. van der Veen, uit Oldemarkt 
voor te gaan. Ds. van der Veen is geen onbekende in de Beatrix-
kerk. Hij heeft zich na zijn studie in Kampen aan de Theologische 
Universiteit als predikant in de Protestantse kerk gespecialiseerd 
in het spreken. We zien uit naar een goede dienst. 
Op 9 februari mag ik zelf weer voorgaan. De dienst zal dan weer 
in het kader staan van ons jaarthema ‘leer ons bidden’. We lezen 
uit Jakobus, hoofdstuk 4. Jakobus heeft het daar over een zwak 
gebed. Blijkbaar is niet elk gebed hetzelfde, of ‘even krachtig’…? 
Maar wat is dan een zwak gebed? Of, waar raken deze woorden 
ons leven? We zullen er samen bij stil staan. Mooi dat de cantorij 
ook weer aan deze dienst wil meewerken! Na de dienst is voor de 
0-4-jarigen en hun vriendjes en vriendinnetjes, ouders, opa’s en 
oma’s weer een Kerk op Schoot viering. In die viering staan de 5 
broden en 2 vissen centraal.
Op zondag 16 februari hoopt onze nieuwe ‘buurman’, ds. G. Baal-
bergen uit Bennekom voor te gaan. Tot voor kort was ds. Baalber-
gen predikant in Voorthuizen, maar onlangs is hij naar Bennekom 
verhuisd waar hij ds. Gilles in de Brinkstraatkerk mocht opvolgen. 
Ik heb ds. Baalbergen bij de missionaire opleiding leren kennen 
en ben blij dat hij het beroep naar Bennekom aangenomen heeft. 
Ook deze zondag zien we uit naar een goede dienst met elkaar. 

Van de kerkenraad 
Onlangs hebben we met het moderamen en de voorzitters van 
de verschillende taakgroepen de jaarcijfers van de wijkkas van 
de Beatrixkerk doorgenomen. Je hoeft geen rekenmeester te zijn 
om al snel door te hebben dat we onder de streep een tekort 
hebben. Dat is vervelend, maar geen ramp. Het tekort kunnen 
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we opvangen. We kunnen echter niet jarenlang meer geld uitge-
ven dan we ontvangen. Wat nu? We waren het al snel met elkaar 
eens dat bezuinigen op verschillende activiteiten geen optie is. 
Met relatief weinig financiën weten we ieder jaar weer met de in-
zet van heel veel gemeenteleden tal van activiteiten te organise-
ren in de Beatrixwijk. Hierop beknibbelen is nagenoeg onmogelijk 
en bovendien erg demotiverend. Besloten is dan ook dat we ons 
gaan richten op het vergroten van de inkomsten. Dat kan op ver-
schillende manieren, soms door een bijdrage te vragen voor een 
activiteit, een andere keer door fondsen en sponsoren te zoeken 
en zo zijn er meer mogelijkheden om aan financiën te komen. 
Daarnaast is de wijkkerkenraad dankbaar dat gemeenteleden re-
gelmatig een gift geven voor de wijkkas. Begin april hopen we als 
gemeente met de buurt het 80-jarig bestaan van de Beatrixkerk te 
vieren. Het is waardevol om met je buren stil te staan bij zo’n heu-
gelijke gebeurtenis. Met veel inzet, enthousiasme en een beetje 
geld wordt het vast een mooi feest. Iets om naar uit te zien. 

Peter van Veen 

Themamiddag activiteitengroep ouderen Beatrixkerk
5 februari 
De Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk nodigt u van 
harte uit voor de themamiddag op woensdag 5 februari 2020, 
aanvang 15.00 uur in de grote nevenzaal van de kerk. Het thema 
van de middag is: “Wie Oren Heeft Die Hore” door ds. P. Vermaat, 
emerituspredikant uit Veenendaal. Ds. Vermaat houdt zich al jaren 
bezig met het verzamelen van gegevens over de apostelen en 
het bestuderen van de Schrift. Door zijn vele bezoeken aan het 
land Israël en het naspeuren in de geschiedenis brengt hij in zijn 
meditatie de bijbel dichterbij. Met de tekst uit Openbaringen 2 en 
3 vertelt hij op boeiende wijze over de brieven aan de 7 gemeen-
ten. Vanaf 14.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Hebt u 
vervoer nodig dan kunt u contact opnemen met de hr. Anne Hen-
driks, telefoonnr 624416 of 06-33920813. 
Graag tot ziens op 5 februari,

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 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

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

In Memoriam Nico van Reenen 
Vrijdag 10 januari 2020 is Nico van Reenen overleden in de leef-
tijd van 80 jaar. Velen zullen Nico kennen als ‘onze organist’. De 
eerste zondag in de maand speelde hij in De Open Hof. De an-
dere zondagen speelde hij in de Noorderkerk, de Taborkerk en in 

Bennekom of waar ze zijn hulp maar konden gebruiken. 
Muziek was zijn leven. En het verlangen daar zijn werk van te ma-
ken was altijd groot. Toen hij leraar was op de basisschool in Ot-
terlo en getrouwd met Hennie die hem ‘carte blanche’ gaf, maakt 
hij er werk van: 9 jaar lang reed hij na zijn werkdag op school op 
zijn brommer naar het conservatorium in Arnhem. Daar haalde 
hij eerst het orgeldiploma A en B, toen die van de schoolmuziek, 
daarna die van de kerkmuziek en dat vulde hij nog aan met al-
lerlei dirigentencursussen. Zo ging zijn wens in vervulling: van ’s 
morgensvroeg tot ’s avonds laat was hij met muziek bezig. Muzie-
kles geven op scholen, orgelles geven aan huis, allerlei koren in 
de avond. 
Toen Hennie 7 jaar geleden stierf, drong het besef tot hem door 
hoe zij nooit iets voor zichzelf gevraagd had, terwijl hij daarente-
gen altijd gedaan had wat hij graag wilde. En hij had het gevoel 
dat hij haar daarvoor tijdens haar leven niet genoeg dankbaarheid 
had getoond. Zijn liefde voor haar bleek zijn kostbaarste bezit. 
Zonder Hennie en haar liefde was de glans van zijn leven er af. En 
het bracht een ommekeer in zijn leven: Ik moet net als Hennie de 
ander liefhebben in plaats van mijzelf.’ Voortaan wilde hij er voor 
anderen zijn. Dat werd zijn missie. En het bijzondere was – zo 
vertrouwde hij mij toe – dat hij merkte dat er steeds meer mensen 
op zijn weg kwamen voor wie hij er kon zijn. En dat deed hem 
ongelooflijk goed. En hij merkte ook dat die mensen blij met hem 
waren en dat verwonderde hem eigenlijk. Het maakte hem een 
rijker en rijker mens. 
‘En die manier van leven paste eigenlijk zo goed bij hem’, zeiden 
zijn kinderen. Zo bijzonder om zo’n ontwikkeling in een mensen-
leven te zien. 
‘Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, al 
doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het 
geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou 
niets zijn. Zo staat het in 1 Korintiërs 13, de tekst die wij tijdens de 
dankdienst voor zijn leven op woensdag 15 januari hebben gele-
zen. Liefde als de zin van ons bestaan. De liefde die blijft. Want 
liefde is goddelijk, hemels, eeuwig. Geloof, hoop en liefde, deze 
drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
Wij wensen Eric en Annemiek, hun partners en kinderen toe dat 
deze gedeelde liefde hun troost mag zijn. 
We hebben Nico aan de aarde toevertrouwd op de Gemeentelijke 
Begraafplaats in Ede. We verliezen in hem een aimabele man, 
een kleurrijk mens en een fijne organist. We zullen hem missen. 

Ds. Agnès Gilles 

In Memoriam Robert Hendrik Cornelis Elgersma 
Zondag 19 januari is Robert Hendrik Cornelis Elgersma overle-
den in de leeftijd van 84 jaar. Rob woonde met zijn vrouw aan de 
Weerdestein en was een bijzonder trouwe kerkganger. Hij was 
helemaal niet gelovig opgevoed en ging toen hij Pien ontmoette 
met haar voor het eerst naar de kerk. Toen hij 26 was maakte hij 
een heel bewuste keuze voor het geloof en voor de kerk. En dat 
betekende dat de principiële en rechtlijnige Rob de rest van zijn 
leven elke zondag naar de kerk zou gaan. Want zo was Rob: als 
hij ergens voor ging, dan ook voor de volle honderd procent. 
Rob en zijn vrouw hielden van de natuur. Ze konden bij elke bloem 
stilstaan om het met alle aandacht te bewonderen. Ze waren zeer 
maatschappelijk betrokken. Ze geloofden dat wij op deze aarde 
zijn om er een betere plaats van te maken. En dat probeerden ze 
dan ook te doen. En het zat ‘m echt niet in het doen van grootse 
dingen, daarvan waren ze overtuigd. Als iedereen het kleine goed 
doet, zal dat een groot verschil maken. Ze stonden dan ook altijd 
voor anderen klaar. Rob heel praktisch. Hij heeft veel mensen ge-
holpen die financieel in de problemen waren gekomen of iets niet 
voor elkaar kregen. 
Het rentmeesterschap was dan ook de rol in de Kerk die Rob ja-
renlang vervuld heeft, een rol die hem paste. Vandaar ook dat wij 
tijdens de dankdienst voor zijn leven Genesis 1 gelezen hebben: 
de opdracht aan de mens, als evenbeeld van God, voor de aarde 
te zorgen. Wij zijn naar het evenbeeld van God geschapen. Ook 
dat is een opdracht. Maar het is ook een zegen. Want zo vertelt 
het scheppingsverhaal in Genesis 2: God boetseerde de mens 
uit stof en water van de aarde. Daar stond de mens als een soort 
standbeeld. Toen blies God van zijn adem in de neus van de mens 
en zo werd de mens een levend wezen. Wij mogen leven op de 
adem van God! 
Onze levenskracht, de liefde voor het leven, is als een goddelijke 
ademtocht – zo zegt de Bijbel. Zij gaat voorbij. Maar de adem blijft, 
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net als die laatste ademtocht van Rob, voor altijd opgenomen in 
de adem van God die eeuwig is. 
Vrijdag 24 januari heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden 
hier in Ede. Het lichaam van Rob is teruggekeerd tot stof van de 
aarde. Zo blijft zijn leven als zaad op de aarde om ergens nieuw 
te ontkiemen. 
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen troost en zegen toe. 

Ds. Agnès Gilles

Vooruit kijken 
Zondag 2 februari vieren we met elkaar een AL–dienst (Alle Leef-
tijden). Hoe volgzaam ben jij? Het thema is Matteüs 4: 12-22. Er 
is veel te zien, te doen, te horen en te lachen. En natuurlijk zingen 
we weer samen met onze eigen Open Hof-band. Iedereen is wel-
kom met ons mee te vieren! 
Vanaf zondag 9 februari lezen we in de kerk tot aan Pasen uit het 
boek Exodus. Het Exodusverhaal is een rijk verhaal dat misschien 
wel gaat over het hele leven. Een van de thema’s die erin naar vo-
ren komt is vervreemding. Als een bevolkingsgroep gewantrouwd 
en gehaat wordt, kunnen er verschrikkelijke dingen gebeuren. Dat 
zien we al gebeuren in Exodus 1, het gedeelte dat wij deze zon-
dag lezen. Ontmoeting kan hiertegen een weerwoord zijn. Want 
ontmoeting kan vervreemding, wantrouwen en haat vóór zijn. 
Zondag 16 februari wordt een bijzondere dienst omdat het koor 
‘Zingen voor je leven’ dat altijd in De Open Hof oefent, heeft aan-
geboden als teken van verbondenheid een keer in onze dienst 
te komen zingen. Het koor hoort bij het Toon Hermans Huis dat 
zijn plek in De Open Hof heeft gekregen, vandaar. Het Zingen 
voor je Leven koor Ede is één van de 34 Zingen voor je Leven 
koren in heel Nederland. Alle koorleden hebben, direct of indirect, 
te maken (gehad) met kanker. “Zingen is zo ongelofelijk fijn, ik 
gun het iedereen om mee te doen.” “Als ik zing, voel ik dat ik leef”, 
het zijn slechts twee reacties van koorleden, maar ze geven goed 
weer wat mensen tijdens het zingen beleven. Of je nou goed kunt 
zingen of nog nooit gezongen hebt, dat maakt bij dit koor niet uit. 
Vooral het samen plezier maken en de saamhorigheid zijn be-
langrijk en versterken elkaar. Dirigente is Frohmut Knie, die de 
mensen steeds weer met nieuwe liederen uit verschillende cultu-
ren verrast. Deze zondag zal het koor prachtige Hebreeuwse en 
Oosters-Orthodoxe liederen zingen. Het thema van de dienst is: 
‘Kun jij danken?’ Want wie kan danken heeft een enorme levens-
kracht ontdekt! 

Ds. Agnès Gilles

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD

Data om te onthouden 

 

2 februari:  ds. Agnès Gilles, AL-DIENST
3 februari:  vergadering wijkkerkenraad
9 februari:  ds. Agnès Gilles, Maaltijd van de 
 Heer, jeugdkerk
12 februari:  gemeenteavond 20.00 uur Open Hof
16 februari:  ds. Agnès Gilles
23 februari:  ds. Jacqueline Dam-Oskam

Gemeenteavond
Van harte welkom op de gemeenteavond op woensdagavond 
12 februari a.s. om 20.00 uur
Er zijn die avond aantal onderwerpen die we met u/jullie willen 
delen
- Maaltijd van de Heer, een praktische toelichting door 
 ds. Agnès Gilles
-  Uitleg vernieuwde website door Johan Odie
-  Kernwoorden WIE ZIJN WIJ?

Verantwoording
In de laatste weken van 2019 zijn er nog een aantal mooie bedra-
gen binnengekomen voor de wijkkas:
€ 25, € 80,-, € 275,- en € 30,-, en er wordt maandelijks een bedrag 
gestort van € 7,50.
Alle gulle gevers heel hartelijk dank.

Vergadering wijkkerkenraad
Ook voor de wijkkerkenraad is het kerstreces voorbij! Maandag 
6 januari was onze eerste vergadering van een nieuwe jaar dat 
voor ons ligt. Na opening en gebed door de voorzitter, spreekt 
ieder lid van de WKR een wens uit voor het lid van de WKR dat 

naast hem/haar zit aan de linkerkant. Omdat het de laatste verga-
dering van Herman is, schrijft ieder lid voor Herman een wens op 
papier dat na afloop van de vergadering wordt overhandigd. De 
volgende onderwerpen werden o.a. besproken:

- We bespreken de kernwoorden voor De Open Hof WIE ZIJN 
WIJ? Het is de bedoeling dat deze kernwoorden binnenkort op 
de website komen en op 12 februari willen we ze met u/jullie als 
gemeente delen.

- De gemeenteavond wordt in de steigers gezet met onderwerpen 
zoals hierboven vermeld.

- Het koor ‘Zingen voor je Leven” van het Toon Hermans Huis ver-
leent op zondag 16 februari zijn medewerking aan de dienst.

- De kerstmiddag voor gemeenteleden op woensdag 13 decem-
ber jl. was een groot succes. Het was een gezellige, gevarieerde 
middag met ongeveer 80 deelnemers. Over een vervolg wordt ge-
sproken. Heel veel dank voor de organiserende dames.

- De actie Kerkbalans gaat binnenkort van start. In de dienst van 
19 januari zal hier aandacht aan worden besteed.

- Het collecterooster van de diaconie wordt besproken en de idee-
en van de leden van de WKR worden meegenomen. In het collec-
terooster zijn uw ideeën tot nu toe meegenomen. Nieuwe ideeën 
/ projecten zijn welkom.

- Vanuit de werkgroep vieringen is een verzoek binnengekomen 
over de aanschaf van een roze altaar- en kanselkleed voor 2 zon-
dagen per jaar. (Het roze zoals dat in de liturgie wordt gebruikt 
kan gezien worden als het doorschijnen van het wit van Pasen 
in het paars van de Veertigdagentijd c.q. het wit van Kerstmis in 
het paars van de Adventstijd.). De WKR gaat hiermee akkoord. U 
hoort hier t.z.t. meer over via de werkgroep vieringen

- Er is een brief binnengekomen om als wijkgemeente om mee 
te werken aan de Paaspraise op de Markt in Ede op 2e Paasdag. 
Wordt een volgende vergadering besproken. 

- Onze hoffotograaf komt de volgende maand een foto maken van 
de wijkkerkenraad.

 

- De voorzitter bedankt 
Herman voor alles wat hij 
voor de WKR heeft bete-
kend en wenst hem na-
mens ons allen veel suc-
ces in zijn nieuwe rol als 
penningmeester van het 
CvK/PGE. Als dank krijgt 
Herman nog een bos 
bloemen en een fles wijn. 

- Herman sluit de avond met een mooie tekst:

Verfrissend geloven (Alfred. C. Bronswijk)
Laat ons zijn
en blijven
de vrije vogels 
van uw vrede.

Niet gekooid door onrecht
en kiezend voor
de brede vlucht 
van de liefde.

koersend in de richting
van durende hoop
die nooit ontmoedigt.

gedragen een aangespoord
door de kracht 
van verfrissend geloven

Betty Pluimers, scriba
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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

In memoriam: Dhjana Samshuijzen 
(geb. 26 augustus 1966 – overleden op 5 januari 2020)
Veel te vroeg is Dhjana overleden. Dhjana, een biker die breide en 
haakte, een activiste die de ene dag op de barricade stond, en de 
dag erna als boeddhiste naar de kerk ging, een kunstenares die 
zorgde voor haar kinderen. 
Meer nog dan dat was ze in haar leven aan het zoeken naar recht 
en rechtvaardigheid, voor mensen. Vooral voor mensen voor wie 
geen plaats was, voor mensen die niet gehoord werden. Zij legde 
zich niet neer bij het kwade, maar zocht naar het goede, voor de 
ander, voor ieder mens. Mensen waren thuis bij haar welkom – ze 
ontfermde zich over zovelen. Een moeder, niet alleen voor haar 
biologische kinderen. Een vrouw die zoveel wist en van wie je 
zoveel kon leren.
Tijdens de viering van het leven in al haar gedaanten kwam dat 
prachtig tot uiting in het bonte gezelschap mensen. Zoveel waar-
dering, zoveel liefde en zoveel verdriet.
Opnieuw wordt het een stuk stiller in Emmaüs. En weer niet om-
dat zij iemand was die in de kerk zo op de voorgrond stond, maar 
wel om wie ze was en wat ze voor zoveel mensen heeft betekend.

Bij de vieringen
ZATERDAG 1 februari, begint de Thomasviering om 17.00 uur. 
Elders meer info. Erik Onnink zal zorgen voor de muzikale bege-
leiding.
Zondag 2 februari is er daarom geen viering.
Zondag 9 februari heten we Ben Piepers van harte welkom! Ook 
Ben is voor velen een bekend gezicht in Emmaüs. De piano wordt 
bespeeld door Tanja. Het koor zal in deze viering meewerken. 
Zondag 16 februari begroeten we nu eens niet een keer een 
preek-van-de-leek burgemeester, maar – eerlijk gezegd ken ik 
geen enkele andere - een burgemeester met een preekbevoegd-
heid, dus een echte viering met dhr. René Verhulst. Bijzonder en 
erg fijn dat hij deze zondag bij ons wil voorgaan! De piano wordt 
bespeeld door Susan.

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Spelletjesavond: Vrijdagavond 31 januari
Zet vast in je agenda: Het volgende spellenspektakel is vrijdag 
31 januari vanaf 19.30 uur.
Met hapjes en drankjes en de opbrengst is bestemd voor de Zam-
bia-reis. De vorige keer was het erg gezellig en met superleuke 
spellen! Van harte welkom en neem vooral je favoriete spel mee!!

Meditatie op muziek met Erik Onnink en Andries Scherpen-
zeel.
In een tijd waar veel op ons af komt, willen we even op adem ko-
men, stil worden. Deze keer laten we ons leiden door de muziek 
van Erik Onnink die op de vleugel een meditatiestuk zal spelen. 
We oefenen met elkaar in het vinden van innerlijke rust om zo de 
muziek binnen te laten komen.
Wilt u eens ervaren of dit mogelijk iets voor u is? Kom dan op 
zondagavond 2 februari naar kerkelijk centrum Emmaüs in de 
Rietkampen voor een uurtje meditatie op pianomuziek. Samen 
stil worden, een rustmoment hebben, en heerlijk genieten van de 
muziek, een ieder beleeft het op zijn/haar eigen manier voor zich 
zelf en toch samen.
De avond begint om 19.30 uur in Emmaüs

Andries Scherpenzeel 
a.scherpenzeel@incompany-ede.nl

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



advertenties

DRUKKERIJ

www.vanedendruk.nl

Telefoonweg 68
6713 AL  Ede
T (0318) 650 250
E info@vanedendruk.nl

Roseboom Ins ta l l a t i e techn iek  i s  a l  meer  dan  25  
jaar  een  begr ip  in  de  reg io .  U  kunt  b i j  ons  
te recht  voor  a l  uw ins ta l l a t i es ,  zowe l  won ing-
bouw a l s  u t i l i te i t .  Voor  ons  i s  e l ke  k lus  een  
u i tdag ing .  Vanaf  ontwerp  to t  op lever ing  s taan  
we  voor  u  k laar,  maar  ook  h ie rna  voor  se rv i ce  en  
onderhoud .  

Verwarming

    Luchtbehandel ing

        San i ta i r  

           E lekt ra

              Dakbedekking en  goten

                 Serv i ce  en  onderhoud

e-mai l :  i n fo@roseboom.n l
webs i te :  www. roseboom.n l

s tor ingsnummer :  06  10907910

Faradays t raa t  12
6718  XT  Ede
te le foon :  0318-527725
fax :  0318-561271

Ook u kan hier adverteren!

ALGEMEEN

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, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, 

Anton Kanis en Daan Laban.
 Presentatie: Rita Tijmes, Sijnie Fredrikze en Ike Nijhof.
 Herhaling: zondag 11.00 en 22.00 uur. 

• 20.00 uur: ZINGEND GELOVEN.
 Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modder-

kolk, Maty Romein.
 Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur. 

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ FEBRUARI 2020 
3 februari 2020 
Gesprek met Ds. Jaap Haasnoot over “Wat kunnen Afrika en Ede 
elkaar leren?” 
Lied van de Week: ‘Met liefde ongekend’ Column: Geeske Telgen 
Swarts. 
Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek. 
10 februari 2020 
Interview met Josefine Boertjens over “Hoe schrijf je een levensboek”. 
Lied van de week: ‘Waar voert vandaag het oude spoor’. 
Column: Jolanda Nooteboom. Muzikale fragmenten. Actuele berichten. 
17 februari 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: ‘Wie op uw Woord vertrouwt, o God’ 
Column: Sandra Kooy. Intermezzo’s: muziek en zang. Actuele be-
richten. 
24 februari 2020 
Gesprek met Ds. Theo Pieter de Jong over “Bidden”. 
Lied van de Week: ‘Wees gerust’ - Psalmen voor nu. 
Boekbespreking: Arie Romein. Actuele berichten. Muzikale inter-
mezzo’s.


