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Over goede en andere herders
Verrassend en verhelderend, hoe de Schriften steeds weer the-
ma’s en vragen aan de orde stellen, die kennelijk van alle tijden 
zijn – óók van deze dagen. Je hoeft de lezingen niet uit te zoeken 
om ze te laten passen bij ‘vandaag de dag’. De Schriften weten 
daar ook zonder onze bemoeienis al álles van. Ze bemoedigen, 
troosten, maar stellen ook kritische vragen.

Zo is het op 26 april zondag van de ‘Goede Herder’. Klassiek wordt 
dan gelezen uit Johannes 10. ‘Rome’ heeft daar in de jaren zestig 
wat mee gerommeld, zodat die lezing nu een week later aan de 
orde is. Maar toch (dan of een week later): de Goede Herder (en 
zij die doen alsof) en psalm 33, de intochtspsalm: Goede Herder 
en Goedertierenheid. Pardon? Nu? Waar dan?

De aarde is vol van goedertierenheid – van misericordia: plena 
est terra.
De aarde is er vol van, zingt psalm 33. Die psalm geeft de zondag 
zijn naam: misericordias Domini. Grote woorden. Woorden die 
kleine mensen, misschien wel helemaal niet troosten of bemoe-
digen. Zij weten vaak maar al te goed, dat de wereld volstrekt 
niet vol is van goedertierenheid, of van barmhartigheid, of van 
gerechtigheid.
Integendeel. Wij weten hoe het er met ons en onze wereld voor-
staat. Niet best. En dat is niet iets van vandaag of gisteren. De 
rode draad, of zo u wilt de ‘bottom line’ van onze geschiedenis is 
er niet een van troostende barmhartigheid of meeslepende en 
inspirerende gerechtigheid.
En wij weten, dat Jezus de wereld niet voor altijd veranderd heeft. 
Zo goed als wij weten dat de blijde boodschap van Tenach en 
Evangelie het mensengeslacht niet in mensen van recht en ge-
rechtigheid heeft herboren doen.
Dat wist Johannes ook, aan het eind van de eerste eeuw – en dat 
wisten die hoorders van hem ook, zo goed als er altijd mensen 
zijn geweest die zich er bewust van waren dat de wereld een ge-
vaarlijke biotoop is, vol onberekenbaar gevaar en kwaadsappig-
heid. (Trouwens: virussen zijn per saldo niet dodelijker dan men-
sen, niet geniepiger, niet genadelozer.) En toch schrijft Johannes 
het verhaal op over de Goede herder, net zoals eerder eeuwen de 
psalmist opschreef dat de aarde vol is van Gods goedertierenheid 
– ook hij wist wel beter.
Ze moeten er beiden van overtuigd geweest zijn, de psalmist en 
de evangelist, dat het helpt: grote woorden zeggen en zingen en 
fluisteren, tegen de grote machten in – of ze geloofden dat in elk 
geval. Er mag niet gezwegen worden, niet ver-zwegen. Ze moeten 
geweten hebben, dat de aarde niet vol was of is van goddelijk 
recht, en dat de Goede Herder was vermoord. En toch houden ze 
overeind dat hij leeft, dat de aarde vol is, of toch tenminste worden 
zal van goedertierenheid: een lange neus tegen wie zeker zijn 
van hun almacht en van de dood van de Heer – wij blijven het 
allen zeggen dat Hij leeft. Blaffen tegen de maan? Wellicht – maar 
iemand moet het doen…………..

Wie is de goede herder?
Niet iedereen, dat is wel duidelijk. Niet een ieder die zichzelf zo in 
de markt zet. Trump prijst zichzelf de hemel in, maar hij heeft veel 
mensen goede zorg ontzegd. Rutte wordt opeens als wijs staats-
man gezien, maar hij heeft de Zorg (ziekenhuizen, verpleeghuis- 
en thuiszorg) eerst genadeloos uitgekleed….
In het oude Oosten, in Assyrië en Babylonië was het de gewoonte 

het beeld van de herder voor de koning te gebruiken – de heer-
sende koning werd herder genoemd.
Jezus heeft het in dat verband over ‘huurlingen’ (Johannes 10, 
12) eerder noemde hij dieven en rovers als bedreiging voor de 
schapen (10, 1 en 10 – ze komen om te slachten, te stelen en te 
verdelgen).
De profeet Ezechiël schetst een ontluisterend beeld van herders-
en-het-zijn-geen-herders (hoofdstuk 34).
Mannen die zich niets gelegen laten liggen aan wat hen is toever-
trouwd. Ja, ze eten ze op, de schapen – het vet eten ze, met de 
wol kleden ze zich. Ze weiden zichzelf, de herders. Zieke schapen 
genezen ze niet, verdwaalde schapen worden niet gezocht, ze 
heersen met hardheid en geweldenarij. Zo zijn de schapen ver-
strooid geraakt over alle bergen, over de hele aarde. De Heer-zelf 
zal zijn schapen weiden, hij zal ze uit de mond van de herders 
redden.Ezechiël gaat tekeer tegen de herders van Israël – de ba-
zen, de politici, de machthebbers.
De Trumps, de Poetins, de Erdogans, de Xi’s van zijn dagen.
Omdat zulke lui, van toen en van nu zich ‘herder’ noemden, is de 
Schrift daar in Israël heel terughoudend in: zelfs David krijgt de 
titel niet. Koningen, ook David, moeten het volk weiden, maar de 
titel herder wordt ze onthouden. Ze moeten weliswaar het hand-
werk van de herder doen, maar de Heer is de herder. Dat belijdt 
Tenach keer op keer, vooral in de Psalmen.

In het NT is het beeld van de herder onmiskenbaar veel positie-
ver: Jezus zélf is de herder – en dan wordt er gespeeld met het 
Oudtestamentisch motief van Gods herderschap. Let wel: nu zijn 
het met nadruk niet koning en keizer die ‘herder’ genoemd wor-
den, die juist niet.
Jezus als de herder ‘par excellence’, die zich desnoods opoffert 
voor zijn schapen – een mooi beeld.

Maar, wie herdert er nu werkelijk en consequent, wie heeft zijn 
leven werkelijk veil voor een ander? In deze dagen van crisis zijn 
wéér juist de zwakste schapen, de meest weerloze alleroudsten 
de eerste slachtoffers: de mensen in de verpleeghuizen. Zelfs als 
slachtoffers tellen ze nota bene niet mee.
En tegelijkertijd zijn het vaak de bazen, de ‘herders’ van nu, de 
huurlingen die hun zakken volproppen met wat ze van die zwak-
ste schapen genomen hebben: een topman van een bedrijf dat 
op de rand van omvallen staat, wilde zijn ‘bonus’ gauw nog even 
verdubbelen!
Wie wagen tegelijkertijd soms letterlijk hun leven – voor een paar 
rotcenten? De tienduizenden in de zorg, de mensen ‘aan het front’. 
Laten we hen niet vergeten, vooral in onze gebeden niet.

Gerben H. Westra

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 03-05-2020, Cuba; De Kerk bloeit op.
De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door 
de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd 
waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische 
crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De 
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Bijbelrooster
April
zo 26 Handelingen 15:1-5 Verdeeldheid
ma 27 Handelingen 15:6-21 Het verlossende woord
di 28 Handelingen 15.22-35 Bemoedigende woorden
wo 29 Handelingen 15:36-16:5 Wie gaat er mee?
do 30 Handelingen 16:6-15 Oversteek

Mei
vr 1 Handelingen 16:16-24 Voorspelbaar?
za 2 Handelingen 16:25-40 Vrijheid en recht

zo 3 Exodus 17:1-7 Water en brood
ma 4 Dodenherdenking 
  Exodus 17:8-16 Ondersteuning
di 5 Bevrijdingsdag Psalm 23 Vredeslied

wo 6 Exodus 18:1-12  Familiebezoek
do 7 Exodus 18:13-27 Raadzaam
vr 8  Exodus 19:1-15 Communicatie
za 9 Exodus 19:16-25 Ontzag

zo 10 Psalm 68:1-19 Samen optrekken
ma 11 Psalm 68:20-36 Gedragen
di 12 Handelingen 17:1-9 Schriftbewijs
wo 13 Handelingen 17:10-15 Onderzoek en 
   tegenwerking
do 14 Handelingen 17:16-21 Nieuwsgierig
vr 15 Handelingen 17:22-34 Bekend met de 
   onbekende God
za 16 Psalm 34 Houvast

kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten 
op.
Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diacona-
le) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie 
en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilli-
gers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theo-
logische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op 
te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. 
Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollec-
te, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op reke-
ning NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. het projectnummer ‘Z 012866’

ZWO-collecte 10-05-2020, Bangladesh; Veilig koken en meer 
inkomen voor vrouwen.
Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. 
Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar 
liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een 
stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perio-
den van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met 
extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke 
Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een 
plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte 
hout op meer wijzen benut.
Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, 
en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). 
Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het 
gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk 
voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer 
vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voor-
deel voor gebruikers van de zogenaamde ‘Akha’ is dat binnens-
huis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezond-
heid!
Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht 
o.v.v. projectnummer W002061 Hartelijk dank!

Alternatief collecteren
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er 
veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te 
zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten 
we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd 

mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerk-
diensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collec-
ten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen 
in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn. 
26 april, 1e collecte eigen wijkwerk. 2e collecte wijkdiaconie 
03 mei:1e collecte Diaconie Quotum, 2e collecte ZWO, zie info 
10 mei: 1e collecte eigen wijkwerk, 2e collecte ZWO, zie info 
17 mei: 1e collecte eigen wijkwerk, 2e collecte - wijkdiaconie
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar de doelen 
niet, behalve de 2e collectes, die kunnen door de wijken eventu-
eel in- , aangevuld worden.
Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen aan één 
of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag overmaken op 
bankrekening met nr. NL11 INGB 0000 867584 t.n.v. Protestant-
se Gemeente Ede onder vermelding van welke wijk en welke 
datum 1e en/of 2e collecte.

College van Diakenen 

Jaarrekening 2019 en begroting 2020
Op de website van onze gemeente, www.protestantsegemeen-
te-ede.nl, zijn de jaarrekening van 2019 en de begroting voor 
2020 te vinden. Beide documenten staan in http://www.protes-
tantsegemeente-ede.nl/financien, in de rubriek “College van 
Kerkrentmeesters”. In vorige kerkbladen is al aangegeven dat 
onze financiën reden zijn tot zorg.
Vanwege de Corona-maatregelen heeft de AK nog niet verga-
derd over beide stukken. 
Wie commentaar heeft op de jaarrekening of begroting kan dit 
indienen bij Dolf Smits, secretaris van het college van kerkrent-
meesters, a.c.smits@hetnet.nl. 

Voornemen tot besluiten 
De AK heeft kennis genomen van het rapport Toekomstbesten-
dig. Na discussie is overeenstemming bereikt over enkele aanbe-
velingen in het rapport en wil de AK als volgt besluiten:

1. Met behulp van externe adviseurs wordt in 2020 onderzocht of 
op het terrein van de wijkgemeente in Harskamp appartemen-
ten gebouwd kunnen worden zodat daaruit blijvende inkomsten 
worden verkregen. 

2. Na het vertrek van de predikanten Volgenant en Westra moet 

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
7  8 mei  17, 24, 31 mei en 7 juni (4 weken)
8  5 juni 14, 21 en 28 juni

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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het werk in de zes wijken verdeeld worden over de andere 4 
predikanten en de pastoraal werker. Om te bevorderen dat dit in 
goede harmonie verloopt, wordt aan de leden van het ministerie 
van predikanten in 2020 een coaching-traject aangeboden. 

3. Aan enkele externe adviseurs wordt gevraagd een studie te ma-
ken van de mogelijkheden die de Taborkerk en de Beatrixkerk 
bieden voor de eredienst en een breder gebruik van de zalen, 
mede gelet op de kosten van deze gebouwen in de toekomst.

4. Als de pastorieën aan de Beatrixlaan en Cloeckendaal uiterlijk 
2021 leeg komen, worden deze panden verkocht tenzij we het 
geld niet nodig hebben en verhuur meer oplevert dan wat de 
banken aan rente betalen. 

5. Alvorens de algemene kerkenraad een definitief besluit neemt, 
worden de wijkgemeenten over bovenstaande voornemens 
geïnformeerd. De algemene kerkenraad houdt in de besluit-
vorming rekening met wat vanuit de wijken naar voren wordt 
gebracht. 

Dit voornemen werd al bekend gemaakt in het vorige kerkblad. 
Een definitief besluit is pas mogelijk als de gemeente is gehoord. 
(Kerkorde, ordinantie 4). Omdat het niet mogelijk is daarvoor een 
bijeenkomst te organiseren, kan ieder zijn vragen en opmerkin-
gen kwijt bij de scriba van de AK 
vóór 1 mei. In het rapport worden ook andere aanbevelingen 
gedaan. Daarover beslist de AK later. 

Met vriendelijke groet,
Greet Vink-Schouwstra, scriba 

Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede
Mailadres : akscriba@protestantsegemeente-ede.nl

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

Bij de tijd
‘Dát hebben zelfs de Nazi’s niet voor elkaar gekregen. En de socia-
listen in de DDR ook niet.’ Hoorde ik een Duitse collega zeggen 
over dat vermaledijde virus. Dat de kerken dicht zijn en diensten 
verboden, bedoelde hij. En hij deed er verongelijkt over. Er zijn 
in Duitsland al een paar kort gedingen gevoerd over dat verbod 
(en de godsdienstvrijheid) en er zullen er vast meer volgen, tot in 

hoogste instantie vermoedelijk. Men is daar tamelijk principieel en 
zonder een zekere grondigheid kan men niet toe.
Natuurlijk: géén diensten in de weken naar Pasen toe, dat was 
meer dan zomaar ‘wennen’. Menigeen was voor het eerst in zijn/
haar leven met Pasen níet in de kerk. Ingrijpend.
Een ‘rare’ Pasen hoorde ik mensen zeggen, of een ‘verschrikke-
lijke’.
Ik houd het liever op ‘bijzonder’. Omdat eens te meer (en mis-
schien wel voor het eerst) écht duidelijk was, dat Pasen altijd te-
gen zeeën van Niet-Pasen in gevierd wordt, de omstandigheden 
zijn altijd anti-Pasen, er is meer dood dan leven. Pasen is ‘qualita-
te qua’, per definitie en in beginsel een teken en signaal tegen de 
macht van dood en dodelijk gewoon in.

Iets op de site?
We hebben er lang over nagedacht en gesproken: moet er iets 
gedaan worden, nu er geen publieke erediensten gevierd mogen 
worden? Moet er iets op de website, waar naar geluisterd kan 
worden – bij wijze van alternatief voor de zondagse dienst?
Uiteindelijk is besloten om korte liturgische momenten op te ne-
men. Ze zijn via de website taborkerk.nl aan te klikken.
We hadden en hebben er wel onze aarzelingen bij, zeker na een 
inventarisatie van wat er via allerlei media aan ‘diensten’ aange-
boden wordt. Bij gebrek aan gemeente valt het accent nog meer 
dan anders toch al op de priesters en de dominees. Meer nog dan 
anders spelen zij een eenzame hoofdrol – en zijn ze met hun al 
dan niet aantrekkelijke hoofd wel heel lang prominent in beeld.
Eigenlijk kun je geen eredienst vieren zonder gemeente: zonder 
die erbij wordt het al gauw letterlijk een vertoning. Een theater-
dienst. Tja – dilemma!
Uiteindelijk kozen we voor de vorm die nu via ‘soundcloud’ te ho-
ren is. En die ‘en masse’ wordt aangeklikt…

En nu?
Bezoekwerk is (voorlopig?) is even niet mogelijk. Er wordt onder-
ling veel gebeld, er wordt gemaild en ouderwets per post gecom-
municeerd: wij houden elkaar in het oog én in het hart. Dat is 
goed om te zien. De mensen zijn voorzichtig en houden zich aan 
de voorschriften zoals het RIVM die formuleert. Makkelijk is dat 
niet: het contact met kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld wordt 
er pijnlijk door bemoeilijkt. Andere contacten natuurlijk óók. Het 
meest klemt dat voor de mensen in de verpleeghuizen: zij zitten 
letterlijk op- en afgesloten (binnen onze kring gaat het om mevr. 
Veldhuis van de Appelenburg en mevr. Gudde – beid in Oranje 
Nassau Oord).

Bijbellezen
Het is steeds weer een openbaring (om dat woord maar eens te 
gebruiken) hoezeer de aloude bijbelleesroosters houvast bieden 
en leidraad zijn. Nieuwere overigens óók.
Maar die oude, de roosters voor de zondagen – ze geven in een 
eeuwenoud en onverstoorbaar ritme de lezingen aan. Niet geko-
zen bij de actualiteit, niet passend gemaakt op onze vragen en 
noden, maar gewoon: ter lezing en lering. Met het oog op het 
leven, gedacht vanuit Tenach en Evangelie, vanuit profeten en 
apostelen, vanuit Jezus Christus.
Wie leest volgens die orde, merkt hoezeer ons leven letterlijk ‘te-
recht’ komt in de Schriften, hoe eigenlijk iedere tekst aan het den-
ken zet, vragen oproept en op sporen van antwoorden zet, troost 
biedt en herkenning.
Een leesrooster voor iedere dag is te vinden bij het NGB (debijbel.
nl en bijbegenootschap.nl); het zondagsrooster is beschikbaar op 
raadvankerken.nl.

Met zegen gegroet,
Gerben H. Westra
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PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
 

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

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

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

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

Autodienst:
Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk
Het blijft een groot gemis dat we elkaar niet meer zien. Zeker als 
er verdriet en ziekte is. Een tekst voor allen die dit herkennen, 
en vaak naar andere manieren van contact zoeken, vanuit stilte 
geboren….: 

Ik weet niet waarheen ik ga.
Ik weet niet wie mij meedraagt.
Ik geef mij over in stilte.

In deze tijden ervaar je soms ineens aan den lijve wat anderen 
al veel langer doormaken. Wat doet het nu echt met je: alleen 
thuis zitten, Ik voel nu pas een beetje wat anderen elke dag al 
voelen: geen vanzelfsprekend contact met anderen. Jezelf maar 
moeten zien te redden. zei iemand. Of een ander: Wat mis ik 
het contact met mijn collega’s. Even overleggen, even bijpra-
ten. Videobellen is wel heel anders… Ineens kijk je anders naar 
iemand die ontslag heeft gekregen.
En ook zelf voel ik anders mee met mensen die afscheid heb-
ben moeten nemen omdat er iemand is overleden. Onlangs 
stonden wij bij het graf van mijn schoonvader. En je voelt hoe 
graag je elkaar als mensen zou willen troosten, omarmen, 
bemoedigen. Maar de belangrijke afstand die je moet houden 
kleurt alles anders. Ik voel mee met anderen die ook afscheid 
(hebben) moeten nemen. Het dringt ineens en echt en intens tot 
ons door dat we allemaal wel iets missen, dat niemands leven 
echt helemaal gaaf is, zonder breuken, zonder wonden, zon-
der lijden. Maar precies die scheuren en breuken komen deze 
dagen ervaarbaar en ineens herkenbaar in het licht te staan. Of 
in woorden die overdacht worden in één van de opnames die 
we deze dagen mogen maken: Als Gods warme zonlicht over 
ons onaffe bestaan schijnt, geeft ons dat de kans om weer vol 
ontferming naar elkaar leren kijken. Liefdevolle aandacht voor 
elkaar en voor God kunnen wortel schieten en uitgroeien tot wel-
iswaar kwetsbare bloemen, maar met een ongebroken kracht om 
mens en wereld van zuurstof voorzien. Liefde, licht, vuur. Waar je 
weer aan den lijve ervaart dat anderen in hun anders-zijn en jij 

in jouw eigenheid er mogen zijn dáár is er ook plaats voor God. 
Troostherstel, zingt het in een lied: ja, ook troosten moeten we 
leren…

 

Ik weet een tuin waar morgenvroeg al
de tuinman roos voor roos verbindt.
Ik weet een stad waar wie weet jij nog
met mij het troostherstel begint. 

 Michaël Steehouder

In de tijd naar Pasen toe was er elke dag een tekst voor de dag. 
Veel dank aan Mariëlle Jellema en Hester Degen die dit zo mooi 
en aansprekend hebben verzorgd. Juist in deze tijd kwamen tek-
sten extra binnen. 
Ook de nieuw opgezette wijkbrief (nu in samenwerking met ons 
blad Noorderlicht) met informatie, foto’s gedichten, kunst en 
meer versterkt verbondenheid.

Noorderkwartiertje 

 

Om het onderling contact als Noorderwijkge-
meenteleden ook verder hoog te houden hebben 
we nog iets speciaals bedacht!
Op enkele zondagen komen mensen uit Noord 
aan het woord in een special moment, dat we 
op de zondag willen uitzenden (als videobood-

schap willen meegeven)! Wij hebben hen gevraagd mee te doen 
aan een zogenaamd Noorder-kwartiertje. Een opname van…
een kwartiertje ongeveer, waarin zij ons vertellen wat hen bezig 
houdt. Zeker ook in deze tijden goed om van elkaar te horen.
Want: iets van je drijfveren delen met elkaar bemoedigt, verbindt, 
doet ophoren; en opléven misschien wel, in de lijn van Pasen! 
Als eerste zal Wim den Ouden een prachtig verhaal vertellen! En 
anderen volgen. 
Voor 3 mei zal er weer een dienst worden opgenomen rondom 
het thema vrijheid, 75 jaar.
Op Goede Vrijdag klonken de woorden en prachtige klanken van 
het lied: Zelfs nu je zwijgt (Veldhuis en Kemper).
Op velen maakte dit lied indruk.
Tot slot deze keer geef ik het graag door. 
https://www.youtube.com/watch?v=z_AgsyBfJJ0

Zelfs nu je zwijgt, hoor ik je nog
Zelfs nu je zweeft, voel ik je nog
Zelfs nu ik niets meer je aan je vraag
antwoord je toch 
Zelfs nu het lijkt 
alsof je niet meer naar me kijkt
zie je me nog

Zelfs als ik huil, troost je me nog 
Zelfs nu je dood – ben je er nog 
Zelfs nu ik niet meer hoop op jou
vind je me toch 
Zelfs nu ik leef 
alsof ik hier niet achterbleef
mis ik je nog

Jij bent bij mij
Alle seizoenen gaan gewoon voorbij 
Jij bent bij mij 
Hoe verder weg je bent hoe dichterbij
Jij bent bij mij

Zelfs als ik val, vang je me nog
Zelfs als ik breek, heel je me nog
Zelfs nu ik alles niet meer zie, help jij me toch 
Zelfs nu ik leef 
alsof ik niet meer om je geef
mis ik je nog

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen



5

En nog een verhaal van iemand uit onze gemeente, op zoek 
naar balans. Misschien wel voor een ieder die mag wonen dicht-
bij de hei……

Tussen vieren en virus
We zijn overvallen; zoveel zekere dingen zijn niet meer vanzelf-
sprekend c.q. ze zijn onzeker geworden! Een land (terecht) in rep 
en roer. Spanning, onzekerheid, verdriet…
We worden even heel stevig met beide benen op de grond gezet!
Met geld kun je (soms) veel doen... maar de oerkracht van de 
natuur? Zoiets past niet meer in ons levensscenario! Alles lijkt 
verstoord!! Of toch niet? Ontstaat er ineens het begin van een 
nieuwe realiteit?
De luchtvervuiling is in Nederland ineens enorm minder gewor-
den; er is veel stilte in de lucht. En tegelijk hoor je ineens veel 
meer vogels fluiten. En o ja: bijna geen files op de weg! Dat is 
toch prachtig en heerlijk?!!
Je wordt misschien wel een beetje voor gek uitgemaakt als je 
dat zomaar durft te zeggen en/of te schrijven. Voor mij is het: een 
stukje nieuwe, veranderende realiteit.
Wellicht zet dit “natuurgeweld” ons aan, om nog beter naar de 
natuur en onszelf te kijken…en te luisteren!
Het virus in Amerika: veroorzaakt een run op wapens! Het virus 
in Nederland: een run op wc-papier!!
Wat leven we dan toch in een bijzondere, verdraaide wereld.
We moeten weer zoeken naar een goede balans; een gevecht 
“tussen (Pasen)vieren en virus”.
We zijn hardhandig wakker geschud. En ondanks alle stress, 
verdriet, zorgen en ellende: je hoopt en vertrouwt er op, dat we 
als mensheid ons hier doorheen worstelen.
In verbondenheid met elkaar? In verbondenheid met de natuur? 
Je hebt het allebei héél hard nodig!
De tv overvoert je met getallen en info over het virus. 1 km van 
m’n huis is het bos en de hei….op die plek voel ik dat ik in de 
buurt van de balans ben.
Virus en vieren: van A (Angst) tot Z (Zon). De middelste letter 
van het alfabet is de letter M.
De “M” van:………..of…………of………

Fenno Bolks

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 7 april 2020
In verband met de corona maatregelen is er een digitale kerken-
raadsvergadering georganiseerd, waaraan ieder vanuit zijn huis-
adres kon deel nemen. Sander van Voorst opent de vergadering 
met een zelf gemaakt gedicht “Uitzonderlijke tijden”. Een ieder 
krijgt de gelegenheid om zijn/haar persoonlijke ervaringen en 
omgang met de maatregelen rond de coronacrisis te delen. De 
pastorale werkzaamheden worden noodgedwongen voorname-
lijk telefonisch of door middel van mailverkeer uitgevoerd. Er wor-
den ideeën uitgewisseld over hoe we in de Noorderwijk gestalte 
kunnen geven aan kerk-zijn tijdens deze coronacrisis. Veel aan-
dacht wordt besteed aan de wekelijkse wijkbrief. Voor Goede 
vrijdag en Pasen zijn opnamen in de Noorderkerk gemaakt, die 
op de betreffende dagen digitaal zullen worden uitgezonden. Het 
project “Maaltijd voor elkaar” zal na overleg met de koks in het 
najaar worden hervat. De vergadering wordt besloten met het 
gedicht “Christus ging als eerste” van Inge Lievaart.

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

“Wees sterk en houd moed” 
Op twee grote banieren bij de Grote Kerk in Apeldoorn staat bo-
venstaande tekst om mensen onderweg iets mee te geven. We 
leven in een tijd waarin velen zich afvragen: “Waar gaan we heen? 
Wordt alles ooit weer normaal?”
We weten niet hoe het allemaal verder gaat. Maar om vol te hou-
den straalt de kerk graag uit: “Wees sterk en houd moed”. Het is 
een citaat uit psalm 31: 25. ”Mijn leven verloopt in ellende”, ver-
zucht de dichter. Maar hij vertrouwt op de Heer, want zijn lot en 
leven liggen in Gods hand. 
Wij hebben Pasen gevierd. Ons leven zit niet in de wurggreep van 
de dood! We hebben perspectief, ook in deze moeilijke omstan-
digheden. Daarom geldt voor allen die op de Heer vertrouwen: 
wees sterk en houd moed.
Om elkaar steeds weer met woorden uit de bijbel te bemoedigen 
willen we graag onze kerkdiensten voortzetten. Onze samenkom-
sten in de kerk aan de Beatrixlaan waren immers voor ons altijd 
momenten waarin we elkaar konden ontmoeten en ons met el-
kaar verbonden wisten in geloof. Dat missen we nu. De kerk blijft 
voorlopig gesloten. 
De komende tijd, tot 7 juni, zullen we daarom op zondagmorgen 
een korte dienst uitzenden die u thuis kunt beluisteren. U mag 
voor de dienst ook gebeds- en dankpunten aandragen, uiterlijk op 
vrijdagavond om 20.00 uur. Als u een gedicht of anderszins een 
tekst wilt bijdragen dan kan dit ook. Misschien kan er ook van de 
kant van de jeugd een bijdrage geleverd worden. Neem gerust 
contact met mij op.
Mogen we elkaar in deze bijzondere tijden vasthouden!

In Christus verbonden, 
ds. Tineke Volgenant - Beima 

Wijk
Op tweede Paasdag vroeg ik een aantal leden van onze gemeen-
te of ze mij wilden helpen met de kopij voor dit kerkblad want ik 
vind het best wel lastig om elke drie weken weer iets te schrijven. 
Ik nodig u van harte uit om alle mooie bijdragen te lezen. Alle 
schrijvers en meedenkers hartelijk dank voor jullie spontane hulp.
Als u ook eens iets wilt schrijven voor het kerkblad dan kunt u dat 
bij mij aanleveren, in het kerkblad staat de datum waarop ik de 
kopij bij de redactie moet inleveren, natuurlijk kunt u mij ook even 
bellen of mailen.

In het vorige kerkblad heb ik verzuimd te melden dat op 13 maart 
jl. Rachèl is geboren, dochtertje van Evelien en Hein, een van 
onze organisten, van de Veen, namens ons allen van harte ge-
lukgewenst. 
In de komende weken mogen de volgende gemeenteleden hun 
80+ verjaardag vieren:
26 april dhr. E. Ploeg, 29 april dhr. P. Rap en 30 april mevr. J.C. van 
de Kamp – van Garderen.

U allen een goede verjaardag gewenst.

Hartelijke groeten, 
Jan van de Hoef

Enkele leden van onze wijk vertellen hoe zij de huidige peri-
ode ervaren:
Op 2 maart mocht ik 90 jaar worden en heb dit met kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen en familie mogen vieren in 
“De Molen”, wat erg gezellig en geslaagd was. Dat ging nog net 
voordat het coronavirus bekend werd. Op mijn verjaardag kreeg 
ik mooie cadeau’s en veel kaarten. Van mijn kleinkinderen kreeg 
ik van eenieder een foto, van de getrouwden met het gezin er op. 
Ze moeten nog opgehangen worden, maar staan nu op de stoel in 
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de kamer en als ik er langs loop naar de keuken kijk ik er steeds 
naar. Zo zijn ze alle dagen bij mij op visite en geniet ik er van in 
deze moeilijke tijd. Verder gaat het gelukkig goed en ik hoop met 
u allen ook.

Hartelijke groeten en veel sterkte,
H. Kroon – de Hoop

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over hoe deze periode 
door een gezin met kinderen beleefd wordt. Ik ben echter geen 
schrijfster, maar doe mijn best. Op het moment dat ik dit stukje 
schrijf zitten er vier weken thuis onderwijs, thuis werken en thuis 
blijven op. Wat waren de eerste paar dagen heftig en voelde je je 
af en toe radeloos hoe ga ik dit volhouden een kind begeleiden 
bij zijn schoolwerk naast je normale baan en je huishoudelijke 
werkzaamheden.
Wij proberen zoveel mogelijk het normale schema aan te houden 
van een normale basisschool dag. Dit werkt voor ons het best. 
Toen op zondagavond 15 maart bekend werd gemaakt dat de 
scholen zouden sluiten kregen we nog diezelfde avond van zowel 
De Zaaier als het JFC bericht. Wat ben ik nu blij dat het Johan-
nes Fontanus College destijds toen John naar het voortgezet on-
derwijs ging, begonnen is met het gebruik van een laptop bij het 
onderwijs. Daar hebben John en Stefan nu heel veel profijt van, 
omdat ze al gewend waren aan het werken met een laptop en de 
bijbehorende systemen. Zij konden gelijk maandag beginnen met 
thuis onderwijs. Beide zijn ze erg zelfstandig en doen ze ook de 
dingen die ze moeten doen en hebben ze weinig hulp nodig.
Rowan zit in groep 4 van School met de Bijbel De Zaaier en ook 
die hadden het vrij snel op rit, want die dinsdag er na kon je op 
een bepaalde tijd een stapel met boeken, schriften, weekschema 
en een informatie brief ophalen. Dus ook Rowan kon die dag nog 
beginnen, die moet je nog wel echt begeleiden elke dag rekenen, 
spelling, taal, lezen en schijven en afwisselend nog Engels, extra 
tafels oefenen, klok kijken en werken in het natuur werkboekje.
Elke vrijdag krijgen we een mail met de nieuwe planning voor de 
week er na wat er elke dag gedaan moet worden en een paar 
dingen die mogen en per onderdeel een korte uitleg. Gelukkig 
maakt de juf al vanaf de tweede week filmpjes met de uitleg van 
de rekenlessen en de spellinglessen, dat helpt enorm en daar 
leer je zelf ook weer van wat betreft hoe het uit te leggen aan een 
kind van die leeftijd. Sinds de vierde week kunnen ook een aantal 
taallessen en spelling lessen online gemaakt worden, het grote 
voordeel hiervan is dat de juf kan zien hoe ze het doen en zelf heb 
je even tijd voor iets anders.
Op woensdag 1 april was Rowan jarig. Natuurlijk hadden we ons 
zijn verjaardag heel anders voorgesteld. Maar door de vele kaar-
ten en telefoontjes van familie, klasgenootjes, buren en van de juf 
zei hij ’s avonds dat dit de mooiste verjaardag van zijn leven was. 
Zo zie je maar dat in een moeilijke tijd voor iedereen er toch mooie 
dingen gebeuren om dankbaar voor te zijn.
Natuurlijk missen de jongens allemaal het echte contact met hun 
vrienden en klasgenoten heel erg en uiteraard ook het sporten op 
zaterdag en het spelen met een vriendje op woensdag, net als 
wij allemaal de echte sociale contacten missen zoals op bezoek 
kunnen gaan bij je vader en moeder, naar de kerk gaan en de 
wekelijkse sportactiviteiten enz.
Tot slot beste gemeenteleden blijf gezond, houd vol! God geeft 
ons kracht. Hij laat niet los!

Met vriendelijke groeten,
Nathalie Bettink

Paas Quiz 2020
Verscheidene gemeenteleden waren aan het puzzelen geslagen 
en vonden het juiste antwoord: God houdt van jou! Er waren leuke 
reacties ontvangen: “Leerzame quiz” en “Bijzonder om op deze 
manier over het Paasverhaal na te denken”.
Moeilijk was met name de vraag hoe het land heette dat de pries-
ters kochten van de 30 zilverlingen. Dit was het land van de Pot-
tenbakker. Matt 27 : 7.
Inmiddels heeft iedereen met het juiste antwoord een aantal pro-
ducten ontvangen die meehelpen om gezond te blijven in deze 
bijzondere tijd en bloembolletjes die
in de zomer zullen uitgroeien tot kleurige gladiolen. Iets om naar 
uit te kijken!

Hartelijke groet namens de Liturgiecommissie, 
Carina Roelofsen.

 

Uitdeelactie voor de jeugd:

Afgelopen week hebben de jonge-
ren uit onze kerk een zakje chips of 
een berenkoekje gekregen. 
Ook voor hen is de Coronatijd zo 
anders.
Op de attentie stond:

Niet naar school, elke dag thuis.
Het is echt raar,
maar ook echt waar.
We wensen jou in deze 
bijzondere tijd,
Gods Zegen toe, 
want dat geeft zekerheid!

De reacties waren hartverwarmend.

Deze actie is georganiseerd door de Jeugdleiding, 
Jellie, Hennie en Rian.

Paaschallenge JOP voor de catechisanten:
Met elkaar hebben we op een avond voor Pasen, de Challenge 
“Wees niet bang” online gespeeld. 
Via skype op de computer zagen wij elkaar. Het Paasverhaal 
hebben we in acht rondes met tekst en spel doorlopen. Yeb hield 
voor ons de puntentelling bij. Anouska met Nicoline zijn eersten 
geworden!
De laatste opdracht was heel bijzonder. Jezus is voor ons ge-
storven en opgestaan. Hier zijn wij dankbaar voor en deze dank 
mochten wij omzetten in aandacht voor de ander. Op de stoep bij 
de buren hebben we, allen op onze eigen manier, een groet van 
chocolade eitjes neergelegd. De mensen waren hier heel blij mee, 
aandacht voor hen, ook in deze Corona tijd. Zie ook de foto’s op 
de website van de kerk.

Groetend, de leiding,
Jellie en Rian.

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

- 26 April Harskamp: 1e Collecte Wijkwerk; 
 2e Collecte Wijkdiaconie; Kindercollecte; Wijkkas

- 3 Mei Harskamp: 1e Collecte Diaconie; 
 2e Collecte ZWO; Kindercollecte; Wijkkas 

- 10 Mei Harskamp: 1e Collecte Wijkwerk; 
 2e Collecte ZWO; Kindercollecte; Wijkkas

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick

De wereld
De wereld is verward,
en de mensheid wordt steeds banger.
Onthoud: het kwaad schreeuwt hard,   
maar de liefde zingt veel langer.

De wereld lijkt zo bar en boos,
maar dat is niet definitief.
We staan niet volledig machteloos,
heb elkaar gewoon meer lief.

Een gedichtje van Martin Gijzemijter

Hartelijke groeten,
Hennie van Luttikhuizen



7

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

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

Predikant
Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker 
Ouderenpastoraat (80 plus) m.u.v. verpleeghuizen
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede
Tel. 0318 300 833, e-mail: nhakkenberg@beatrixkerk.nl

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

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

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

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

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

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

Vanuit Proosda Beatitudinum
Helaas is er met het mailen van mijn bijdrage voor het vorige 
kerkblad wat fout gegaan waardoor het niet geplaatst is. Op de 
website van de Beatrixkerk staat het alsnog te lezen. Maar de tijd 
gaat door. Gelukkig kan in deze tijden waarin er veel opeens niet 
meer kan of mag het kerkblad wél gewoon blijven verschijnen. Het 
is hoopgevend om te zien hoe er nieuwe, creatieve vormen van 
verbondenheid en kerk-zijn ontstaan. 
Ik heb het altijd een zegen gevonden dat we ons in de kerk niet te 
veel laten bepalen door kijk-en-luistercijfers…, toch is het dan be-
moedigend om te horen dat ook uit de cijfers blijkt dat verrassend 
veel mensen de diensten en gebedsbijeenkomsten bekijken en 
daar op afstand aan mee doen. Juist nu geven veel mensen aan 
daar behoefte aan te hebben. Het steunt, troost en geeft hoop. 
Terwijl ik dit schrijf moet het nog Pasen worden. Maar als u dit 
leest, kijkt u er al op terug. Zelf hoop ik in de week na Pasen te 
kunnen uitrusten van een aantal volle weken. Binnenkort mag ik 
terug naar Stadskanaal – om daar weer voor te gaan. Het zal 
vreemd zijn om ook daar in een lege kerk voor te gaan. Een kerk 
waar ik goede herinneringen aan heb. Maarten hoopt mee te 

gaan – en daar orgel te spelen. Dat verzacht dan wellicht iets van 
het gemis. We zullen het wellicht koppelen aan een bezoek aan 
mijn ouders (met ook dáár uiteraard anderhalve meter afstand… ).
Op de website van ‘Thy Kingdom Come’ (daarover hieronder 
meer) vond ik tien ‘tips’ – handreikingen voor (samen) gemeente 
zijn in deze tijden. Daar zit veel bruikbaars tussen. Sommige pun-
ten heb ik wat aangepast, maar eigenlijk doen we al veel van wat 
daar aanbevolen wordt, realiseerde ik me. Ik geef ze graag door, 
ook vanwege het overzicht en wellicht kunt u of jij er nog ideeën 
uithalen. 
Voor nu wens ik u en jou een heel mooi, troostrijk, bemoedigend 
– gezegend Paasfeest toe!

ds. Theo Pieter de Jong
p.s. hebt u de Paasbrief van onze bisschop (ok, vooruit: ‘classis-
predikant’) gelezen? Een hartelijke aanbeveling dat te doen. 
 
Tien manieren waarop we samen gemeente kunnen zijn in 
corona-tijd

1. De uitzendingen van onze zondagse diensten via www.kerk-
dienstgemist.nl Zie ook onze website www.beatrixkerk.nl 

 Trouwens, zie natuurlijk ook: 
 http://www.protestantsegemeente-ede.nl/onzewijken

2. Het delen van berichten, podcasts, ervaringen, foto’s, filmpjes – 
etc. via kerkplein@beatrixkerk.nl 

3. Taakgroepen en kringen et cetera hebben groepsgesprekken 
via Zoom of Skype. 

4. Catechisanten, studenten, Kerk op Schoot, en andere groepen 
hebben hebben Whatsapp-groepen waarin onderling contact 
gehouden wordt. 

5. Kies 5 personen uit voor wie je in deze tijd regelmatig wilt bid-
den. Daarvoor zal straks bij ‘Thy Kingdom Come’ (op Hemel-
vaartsdag) een handige hulp aangeboden worden. Suggestie: 
kies nu al een mok uit wat jouw ‘gebedsmok’ is: steeds als je 
daar koffie of thee uitdrinkt (bijv. 5 keer per dag?) kun je kort de 
vijf namen noemen waarvoor je wilt bidden. Misschien heb je 
kinderen, met wie je mok mooi kunt beschilderen? Andere tip: 
schrijf met een whiteboard stift vijf namen op de spiegel van je 
badkamer, als herinnering om bij het tandenpoetsen voor deze 
vijf personen te bidden.

6. De preekgespreksgroep houdt via mail een nabespreking – zo 
hebben zij contact en zijn inhoudelijk in gesprek. Voor meer in-
formatie: lmbal@planet.nl 

7. De gebedsgroep spreekt af op dezelfde tijd in gebed te zijn – en 
om hun gebeden precies op een bepaalde tijd te beëindigen 
met bidden van het Onze Vader. 

 Voor meer informatie: from.a.distance@planet.nl 

8. Als gezin met kinderen kun je tijdens elke zondagse dienst aan 
de slag met het materiaal van Bijbelbasics. Je zou dit kunnen 
verbinden aan een dagelijks momentje van ‘Bijbel en gebed’ na 
het eten. Maak bijvoorbeeld een boxje waarin je samen onge-
veer 25 kaartjes doet en op de achterkant van elk kaartje een 
punt van gebed schrijft (denk met je kinderen na waarvoor je 
zou willen bidden, voor wie, voor wat, voorbede, dankgebed, 
lof, etc. Er zijn op internet goede voorbeelden te vinden…). Ie-
dere dag mag dan iemand anders na het eten het voorste kaart-
je uit het boxje pakken waarvoor samen gebeden of gedankt 
kan worden. Voor meer informatie: www.bijbelbasics.nl 

9. Nu in de kerk samenkomen tijdelijk niet kan is thuis een plek 
van bezinning, stilte en gebed misschien wel extra waardevol. 
Voor veel mensen zal een apart kamer misschien niet mogelijk 
zijn. Maar een hoekje, een tafel, een stoel? Je kunt er een kaars 
plaatsen. Leg je Bijbel er neer – en wellicht een schrift waarin 
je je gebeden schrijft, of alleen de punten waarvoor je in de 
komende tijd wilt bidden. Ook kun je daarin opschrijven wat je 
opvalt in de Bijbellezingen, etc. Neem jezelf voor om op vaste 
tijden op deze plaats te zijn, voor enkele minuten of langer. Kijk 
eens op internet of je ideeën kunt vinden hoe je zo’n plaats van 
gebed thuis kunt gebruiken. Of kom natuurlijk op donderdag 
van 10 tot half 12 naar de Open Kerk – in de Beatrixkerk om in 
stilte te bidden en tot rust te komen.
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10. Stuur een bericht naar het Pastorale Team waarin je aanbiedt 
5 mensen uit de gemeente elke week te bellen om hen te 
vragen hoe het met hen gaat en of je iets voor hen betekenen 
kunt. Vijf personen elke week even bellen. Hoeveel tijd zal dat 
schelen? Eén uurtje minder sociale media, of één afleverin-
getje op Netflix minder…? Dat moet je lukken… ! 

 H.brink47@upcmail.nl 

Bij de diensten
Op 26 april hoopt ds. Baas uit Gouda voor te gaan. De kinderen 
zullen met Bijbelbasics vanaf deze zondag Deze zondag is de 
eerste van een blok met vier verhalen over het leven van David. 
Deze zondag zal worden gelezen hoe David koning wordt, uit 1 
Sam.16:1-13.
Op 3 mei hopen wij ds. Nicolai uit Barneveld te begroeten die voor 
zal gaan. In de kindernevendienst zal opnieuw een gedeelte uit 
het leven van David behandeld worden, namelijk zijn confrontatie 
met de reus Goliath, uit 1 Sam. 17:14-53. 
Op 10 mei mag ik zelf weer voorgaan – en staat de dienst in 
het teken van het Jaarthema, ‘leer ons bidden’. We willen samen 
Avondmaal vieren, vergelijkbaar met de manier waarop we dat 
op Witte Donderdag deden. Zet u thuis weer brood en wijn klaar? 
In de preek denken we na over een ander aspect van het gebed, 
namelijk bidden voor jezelf en/of voor anderen. Hoe verhouden 
die twee zich tot elkaar? ‘It’s me, it’s me, it’s me oh Lord, standing 
in the need of prayer – not my father, not my brother, but it’s me oh 
Lord, standing in the need of prayer’… Dit lied (en vele andere) 
hadden we op deze dienst met een Ghanees Gospelkoor willen 
zingen. Helaas kan dat nu niet door gaan, maar goed – wat in 
het vat zit… De lezing vanmorgen is uit een Bijbelboek wat re-
delijk bekend is en toch niet veel mensen lezen: Job. Wij lezen 
hoofdstuk 42. De kinderen gaan uiteraard gewoon verder met het 
rooster van Bijbelbasics. Zij gaan deze morgen aan de slag met 1 
Samuel 18 en 19 waarin het gaat over David en Saul. 

EVENSONGS
In deze bijzondere tijd kunnen de Maandelijkse Evensongs he-
laas niet doorgaan. De Evensongs van maart, april en mei zijn 
komen te vervallen. Of de Evensong van juni wel kan doorgaan,  
daarover zult u nog geïnformeerd worden. 

DOE JE MEE MET ‘THY KINGDOM COME’ ?? 
Wat is het?
‘Thy Kingdom Come’ is een internationale gebeds-10daagse die 
in 2016 in de Anglicaanse Kerk ontstond. De bisschoppen van 
York en Canterbury nodigden de gelovigen uit voor 10 dagen van 
gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren. In korte tijd kreeg dit 
initiatief wereldwijd navolging. In 2019 deden gelovigen uit allerlei 
kerken in 172 landen mee. Voor zover wij weten is de Beatrixkerk 
de eerste kerk in Nederland die mee gaat doen met ‘Thy Kingdom 
Come’. Zie www.thykingdomcome.global 
Waarom doen we het? 
Omdat ons jaarthema ‘leer ons bidden…!’ is en deze 10 dagen 
van gebed daar een passend middel voor zijn. En omdat we ge-
loven dat het hoe dan ook goed is om samen te bidden. Juist 
nu. Het zou zomaar kunnen dat deze 10 dagen van gebed jouw 
geloof weer versterken en dat jouw gebeden tot zegen mogen zijn 
van anderen… ! 
Hoe gaan we het doen?
Precies 40 dagen na het Paasfeest is het Hemelvaart. Vanaf 
die dag zal er elke dag een ochtend en avondgebed vanuit de 
Beatrixkerk worden uitgezonden. Na 10 dagen sluiten we af met 
het Pinksterfeest. 
Zij die één of meerdere van deze gebeden thuis willen meebid-
den (want je hoeft natuurlijk niet alle 20 gebedsmomenten mee te 
doen…!) kunnen een bericht sturen naar:
thykingdomcome@beatrixkerk.nl 
Naast een boekje met de liturgie voor de ochtend- en avondge-
beden krijg je thuis dan ook een Beatrixkerk-ThyKingdomCo-
me-Sleutelhanger met een leren koordje. In dat koordje kun je vijf 
knoopjes leggen, ter herinnering aan de vijf namen voor wie je in 
deze 10 dagen wilt bidden. 

In Memoriam – Froukje Wierda-Baas
Op 88 jarige leeftijd is op 19 maart 2020 overleden Froukje Wier-
da-Baas. Froukje werd op 8 september 1931 geboren in het Friese 
Schoterland. Met vijf oudere broers was het voor Froukje een hele 
uitdaging om haar mannetje te staan. Maar dat stond ze. Toen, la-
ter in de oorlogsjaren – en eigenlijk haar hele leven door. Met haar 

geliefde Koop kreeg zij twee kinderen, Eelco en Elsa – die op de 
dag van haar overlijden bij haar waren. Een dag voor haar ster-
ven werd Froukje nog geopereerd, met goede hoop. Maar al snel 
daarna wist Froukje dat het toch tijd was om afscheid te nemen. 
En zo gebeurde het. Gezegend mocht Froukje die avond sterven. 
Op 26 maart hoorden we in de dienst in de Beatrixkerk woorden 
van de kinderen, mooie, typerende herinneringen. En we zongen 
de liederen die Froukje al lange tijd daarvoor had uitgekozen. Ook 
luisterden we naar Psalm 23. Over de God die Herder is. Die de 
lammeren draagt. Tot over de laatste wateren heen. In Friesland 
vond op de begraafplaats in Schoterland de laatste plechtigheid 
bij het graf plaats, geleid door Froukjes neef, ds. W. Baas. 
Wij wensen Koop, Elsa, Eelco en heel de familie kracht en sterkte 
toe. Moge God de gedachtenis aan Froukje tot zegen laten zijn. 

Van de kerkenraad 
Boven dit stukje staat ‘Van de kerkenraad’. Ik staar naar de woor-
den en weet niet wat te schrijven. Net zoals veel andere activitei-
ten in de kerk vervallen ook de vergaderingen van de kerkenraad 
in deze tijd van corona. Wat zou ik kunnen melden? Er gebeurt 
toch immers niks! Niets is echter minder waar. Ondanks dat we 
niet bij elkaar mogen komen in de kerk staat de gemeente niet stil. 
We vierden Pasen met elkaar, weliswaar niet bij elkaar, maar wel 
met elkaar via digitale middelen. In de weken voor Pasen waren 
er tal van Vespers en ook buiten het kerkgebouw om geven jong 
en oud elkaar aandacht. En graag breng ik het digitale kerkplein 
op de website van onze kerk onder uw aandacht. Tal van gemeen-
teleden plaatsten er inmiddels berichtjes en foto’s op. Mooi om 
op deze manier verbonden te zijn met elkaar. Ik hoor van veel 
gemeenteleden dat ze de fysieke ontmoeting met elkaar missen, 
maar blij zijn dat er op andere manieren naar elkaar wordt omge-
zien. 
Het moderamen heeft ongeveer eens in de twee weken een vi-
deo-vergadering. Er staan niet zoveel punten op de agenda, 
meestal worden een paar praktische zaken afgestemd. Mochten 
er echter zaken zijn die u kwijt wilt aan de kerkenraad schroom 
dan niet om een van de leden te benaderen. 
Mocht u het kerkgebouw heel erg missen dan kunt u altijd langs-
komen op donderdag van 10:00 tot 11:30 uur. De wekelijkse in-
loop voor rust en ruimte, gesprek en gebed gaat gewoon door. Dit 
gebeurt wel binnen de richtlijnen zoals die nu gelden. Het is een 
mooie gelegenheid om even stil te zijn, te bidden en uit te zien 
naar het moment dat we weer als gemeente bij elkaar zitten. 
Peter van Veen

Evensong Beatrixkerk
Door de beperkingen in verband met het coronavirus is afgelopen 
29 maart de Evensong met het Dubbelkwartet Otto Voci niet door 
gegaan. Omdat de deuren van de kerken tot 1 juni 2020 in elk 
geval gesloten zijn, zullen ook de Evensong-vieringen van 26 april 
en 31 mei niet plaats vinden.
Mocht zaterdag 27 juni doorgang vinden, dan zullen we u daarvan 
uiteraard tijdig informeren.
Met een paar zinnen uit lied 281 (deze zouden we 29 maart heb-
ben gezongen) wens ik u al het goede en hopelijk tot gauw!

Wij zoeken hier uw aangezicht
God, houd uw oog op ons gericht
Kyrie eleison

Wanner het donker ons verrast
houd ons dan in uw goedheid vast
Kyrie eleison

Verschijn ons als de dageraad
Gij, zon die ons te wachten staat
Kyrie eleison

Werkgroep Edesche Evensongs, Ko Kuperus
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PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF 

 

 

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

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

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

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

In Memoriam Cees van der Jagt
Op maandag 30 maart is Cees van der Jagt op 78-jarige leef-
tijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wij kenden 
Cees als een vitale en zeer actieve man. Hij stond midden in 
de gemeente en stak graag de handen uit de mouwen. Hij was 
voorzitter van de werkgroep vieren; hij was organisator van de 
oecumenische viering in de Heideweek; hij gaf taalles aan vluch-
telingen; hij reed mensen op zondag naar de kerk; hij was lec-
tor. En dan hebben we het nog niet gehad over alle taken die hij 
voorheen in de kerk heeft gedaan, toen hij nog werkte en direc-
teur was van de Constantijnschool in Ede. In die periode droeg 
hij ook niet alleen de kerk een warm hart toe. De volleybalclub 
kon altijd op zijn hulp rekenen, zeker als scheidsrechter.
Wij zullen Cees in ons midden missen. Maar dat gemis tekent 
zijn kinderen en kleinkinderen en zijn vriendin Marga nog het 
meest. De kinderen missen in Cees een vader met wie je kon 
lachen en huilen; die je zag en hoorde en begreep; die je liefde-
vol raad kon geven. En Marga, in wie Cees na het overlijden van 
zijn geliefde vrouw Els een nieuwe liefde mocht vinden, mist in 
hem een maatje met wie ze alles kon delen, de vreugde en de 
pijn.
Tijdens de begrafenisplechtigheid die op vrijdag 3 april in de klei-
ne kring van zijn vriendin, kinderen en kleinkinderen plaats heeft 
gevonden hebben wij die kostbare tijd die zij samen met Cees 
mochten delen herdacht. En we deden dat in het vertrouwen dat 
de kinderen uitdrukten in die ene zin die ze bovenaan de rouw-
kaart zetten: ‘Omdat er liefde is, is er geen voorbij, in alle eeu-
wigheid ben jij’.
Cees wist zich in zijn leven gedragen door de Kracht van de Lief-
de die hem nooit zou loslaten, ook niet in de dood. Dat gaf hem 
de rust en de vrede zijn ogen te sluiten. In alle eeuwigheid is hij 
– bij God. Geborgen in de liefde.
In alle eeuwigheid is Cees ook bij Marga, de kinderen en klein-
kinderen, bij ons. Want dat is de kracht van de liefde die wij in 
onze tijd samen met Cees hebben gedeeld. Die liefde die blijft. 
Er is geen voorbij. Er is alleen een voor altijd, in onze harten en 
handen.
Op een later tijdstip zal de familie van Cees een herdenkingsmo-
ment organiseren waar iedereen welkom is. Voor nu wensen wij 
hen al het goede toe om dit verlies te dragen.

In Memoriam Wilhelmine Elfriede van Duren - Hannes
Op donderdag 2 april is Wilhelmine Elfriede van Duren-Han-
nes plotseling overleden. Zij is 72 jaar geworden. 50 jaar gele-
den ontmoette Elfriede, - een knappe dame uit het kleine dorpje 
Düren in Duitsland - tijdens een cruise over de Middellandse-Zee 
Jaap van Duren. Dat kon niet missen, dat moest wat worden.

Ze verliet voor de liefde haar familie, haar geboorteplaats en 
geboorteland. Een best ingrijpende keuze: alles loslaten wat je 
zo vertrouwd is geworden. Ze heeft die natuurlijke geborgenheid 
af en toe ook best gemist. Dan belde ze haar familie of luisterde 
za naar Duitse muziek.
Maar er kwam een andere geborgenheid voor in de plaats. De 
geborgenheid die ze vond bij Jaap en Jaap bij haar. Ze werd zijn 
steun en toeverlaat. Wat was ze lief voor hem.
Ze kregen een dochter Sandra. En Sandra zegt over haar moe-
der: ‘Ik heb een mooie jeugd gehad. De aandacht van mijn 
ouders was onverdeeld voor mij en dat voelde heel goed. Mijn 
moeder stond altijd voor mij klaar. En al waren er ook tijden dat 
we elkaar minder zagen – ik wist dat ze er voor mij was als ik 
haar nodig had en dat weten was al genoeg’.
Mooier kan het belang van het gevoel van veilige geborgen-
heid niet omschreven worden. Het is de liefde van iemand die 
onvoorwaardelijk van je houdt en op wie je voor de volle 100 pro-
cent kunt bouwen. Elfriede liet haar dochter vrij, maar zou haar 
beschermen als dat nodig was, onder haar vleugels kon ze altijd 
een toevlucht vinden.
Voor de crematieplechtigheid die op dinsdag 7 april heeft plaats-
gevonden kozen we vanwege die geborgenheid Psalm 91. Hoe-
wel Elfriede al heel lang niet meer in de kerk kwam, geloofde 
ze in de geborgenheid van God. ‘Wie in de geborgenheid van de 
Allerhoogste woont en overnacht in Gods schaduw heeft niets te 
vrezen.’ Zo zegt de dichter van Psalm 91 ons. Jan Duin, die een 
prachtig lied schreef van Psalm 91, zegt het zo: Wie in de scha-
duw Gods mag wonen, hoeft niet te vrezen voor de dood. Zoek 
je bij Hem een onderkomen, dan wordt zijn vrede jou tot brood.
Wij bidden Jaap en Sandra toe dat zij zich in hun verdriet bij God 
geborgen mogen weten en dat Zijn vrede hen tot brood wordt.

Ds. Agnès Gilles

Vanuit de wijkkerkenraad
Alle kerkelijke activiteiten liggen voorlopig stil t/m 1 juni a.s.
Op zondag zal onze predikant, ds. Agnès Gilles een videobood-
schap voor de kinderen verzorgen alsmede ook een overden-
king. Vanaf deze week ook ieder dag een dagboek van de hoop 
op de website.

Een bericht van overlijden
Op zondag 12 april is plotseling overleden ds. Meindert Dijk-
stra, echtgenoot van ds. Yolanda Voorhaar. De wijkgemeente De 
Open Hof wenst Yolanda en de verdere familie heel veel sterkte, 
kracht en Gods zegen in deze moeilijke tijd.

Vergadering wijkkerkenraad 6 april jl.
Er stond een reguliere vergadering gepland, maar die hebben 
we vervangen door ZOOM-video-bellen. Van 20-21 uur hebben 
de leden van de wijkkerkenraad aan elkaar verteld hoe het met 
ze gaat en wat ze doen in deze tijd. De meeste van ons (als ze 
nog werken) werken vanuit huis.
De videoboodschappen van onze predikant worden heel goed 
ontvangen, zo ook de kaarten die ze stuurt aan gemeenteleden 
in de 40dagen tijd. Zowel predikant als ouderlingen en contact-
personen bellen regelmatig met gemeenteleden en zij ervaren 
een warme betrokkenheid van De Open Hof. Het is zoals een 
gemeentelid zei: “het voelt als een warme deken”. De zorgen 
rondom zieke gemeenteleden worden gedeeld, zo ook de con-
tacten die in verband met de corona zijn weggevallen bv. in ver-
zorgingshuizen en instellingen voor begeleid wonen. We gaan 
kijken hoe we als Open Hof gemeente iets kunnen betekenen 
voor deze doelgroep. Wordt vervolgd. Er is ook goed nieuws te 
melden; vanaf september komt een nieuwe organist ons onder-
steunen in verband met het feit dat Nico van Reenen ons is ont-
vallen. In de zomerperiode, wanneer Albert en/of Ina met vakan-
tie zijn, is er al een vervanger geregeld.

Verantwoording
Er zijn diverse giften binnengekomen voor o.a. de misgelopen 
collectes voor de wijkkas.
€ 50,-, € 30,-, € 100,-, € 50,- en € 20,-
Alle gevers heel hartelijk bedankt.

Met een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad,
Betty Pluimers
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Onderweg blijven
De afgelopen weken zijn we met het volk Israël onderweg 
gegaan, 40 dagen op weg naar Pasen. En wie denkt: nu zijn we 
er, heeft het helemaal mis. Nu begint het pas! Het volk Israël is 
door het water heen getrokken. God had voor het volk een weg 
gebaand. Opgetogen en vol goede moed staan ze aan de over-
kant in vrij land. Voor hen uit nog geen gebaande paden, maar 
het zand van een enorme woestijn.
Staan wij niet op net zo’n punt: voor ons uit geen gebaande 
paden. Een anderhalve meter maatschappij? Hoe dan? Lopen 
door het mulle zand is zwaar. Het gaat alleen voet voor voet.
De komende weken tot aan Pinksteren zoeken wij met het volk 
Israël een weg door dit onontgonnen niemandsland. En op die 
weg zullen wij ook meer en meer van God zien. Wie Hij is voor 
ons, vandaag. Ook hier geen gebaande, vastomlijnde wegen. 
Maar zoekend en tastend ieder onze eigen weg gaan en toch 
ook samen.
Vanaf nu alleen nog elke zondag een korte viering via de websi-
te. Geen videoboodschappen meer door de week. Maar wel een 
soort van meditatie in dagboekvorm: Dagboek van de hoop. Zo 
wil ik de komende weken graag met u verbonden blijven, door te 
laten zien wat mij elke dag beweegt. In de hoop dat dat het over-
wegen waard is.
We blijven uitzien naar de tijd waarin we elkaar weer in De Open 
Hof mogen begroeten. Die stip aan de horizon blijft nog steeds 
wazig, helaas. Schroom in de tussentijd niet
contact met mij of uw ouderling op te nemen als het eenzaam 
wordt of moeilijk. Wij willen niets liever dan elkaar blijven horen, 
zien en vasthouden!

Geduld
Een speciaal woordje voor onze jongeren. Je zou waarschijnlijk 
het liefst ook weer gewoon naar school, de sportclub, je vrien-
den ontmoeten. Thuis achter de laptop les krijgen, contact met 
je vrienden via de spelcomputer en de smartphone…. het is een 
uitkomst dat het in deze situatie kan, maar gewoon is toch veel 
leuker. We hopen dat jullie nog wat geduld kunnen opbrengen. 
En als je nu net dit jaar eindexamen moest doen en nu alleen 
hard zit te zwoegen op het leren van de laatste tentamens/exa-
mens, dan wensen we je een hoop doorzettingsvermogen en 
succes toe met de laatste loodjes. En dan hopen we dat het 
resultaat je – ondanks dat het dit jaar allemaal anders is – toch 
vrolijk stemmen mag!

Met een hartelijke groet,
Ds. Agnès Gilles

Aandacht blijven houden voor onze (verre) naasten:
Helaas zijn we nog lang niet van het angstaanjagende corona-vi-
rus af. Dat betekent dat we elkaar nog een lange tijd moeten 
missen rondom onze vieringen en andere activiteiten. Maar dit is 
ook heel erg verdrietig voor alle mensen die afhankelijk zijn van 
onze wekelijkse collecte opbrengsten.
Daarom een warme oproep om toch via een andere weg, dan de 
collecte zak, geld te geven en wel
via een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar 
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
onder vermelding van: “eerste of tweede collecte De Open Hof 
met datum en doel.
Verder nog een oproep om ook aan het kindercollecte doel te 
willen denken.
Hoe het dit jaar met deze kindervakantie weken gaat, weten we 
(nog) niet.
Maar is het niet dit jaar dan wel volgend jaar zullen er weer kin-
deren (willen) gaan naar Terschelling.
 
Zondag 26 april
De eerste collecte is voor activiteiten in de eigen wijkgemeente. 
Heel veel ligt stil helaas maar de kosten van veel zaken gaan 
toch gewoon door. Daarom is deze collecte toch echt heel 
belangrijk voor onze wijk.
De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie.
We willen hier ook een speciale bestemming aangeven.
Zondag 3 mei
De eerste collecte is voor het landelijk diaconaal werk van de 
PKN in Utrecht. De landelijke Protestantse Kerk in Nederland 
organiseert diaconaal werk op landelijk niveau. Hierbij hoort het 
opzetten en begeleiden van de diverse projecten van Kerk-in-Ac-
tie in het land. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt voor dit 
werk jaarlijks door de synode voor elke kerkelijke gemeenten 

een geldbedrag (quotum) vastgesteld.
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel dialoog tussen 
verschillende culturen en religies in Brazilië
Zie ook het stukje van de ZWO in het algemene deel van deze 
kerkbode
Zondag 10 mei
De eerste collecte is ook deze week voor onze eigen wijkge-
meente. Daarom ook nu weer warm aanbevolen.
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel veilig koken en 
meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh.
Zie verder de informatie hierover bij ZWO in het algemene deel 
van dit kerkblad.
De diakenen van de Open Hof.
 

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

ALGEMEEN

Platform #Nietalleen verbindt in deze coronacrisis talloze lokale 
hulpinitiatieven aan mensen die hulp nodig hebben. Inmiddels 
hebben al bijna 2000 mensen de hulplijn ingeschakeld. “We krij-
gen veel mensen aan de lijn die zich eenzaam voelen. Ze heb-
ben vooral een luisterend oor nodig.” Florette, Jan en Ineke ver-
tellen over hun gesprekken aan de telefoon.

#Nietalleen is nu drie weken actief. De Protestantse Kerk en 
Kerk in Actie werken hierin samen met een groeiend aantal 
andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties om de 
vele hulpinitiatieven die door de coronacrisis zijn ontstaan te ver-
binden aan iedereen die om hulp vraagt. 

Wat extra doen
Zeven dagen per week zijn medewerkers bij #Nietalleen bereik-
baar om hulpvragers te woord te staan en hen te koppelen aan 
het hulpaanbod. Florette: “Je maakt steeds een inschatting waar 
je iemand naar verwijst. Ik kreeg een vrouw aan de lijn die met 
een prepaid telefoon belde met nog maar 5 euro tegoed. Ze was 
haar pincode kwijt en nu was haar pinpas geblokkeerd. Ze wist 
niet hoe ze het moest oplossen. Daar heb ik toen het Leger des 
Heils op afgestuurd. We verwijzen het liefst naar vrijwilligers in 
de eigen woonplaats. Die kunnen dan als het nodig is ook nog 
eens wat extra doen.”

Diaconie schiet te hulp
Jan is blij verrast door zoveel mooie initiatieven die in het hele 
land ontstaan, zoals een oudere mevrouw die omziet naar haar 
buren in het wooncomplex waar ze woont. “Zoveel heb ik toch 
niet te doen. Ik maak zelf een grote pan verse erwtensoep, en 
verdeel die over die kleine emmertjes van Griekse yoghurt. Die 
zet ik voor de deur, hang beneden een briefje op en dan kun-
nen de mensen ze halen,” vertelde ze Jan. “Deze mevrouw 
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belde eigenlijk omdat ze zich zorgen maakt over haar dochter, 
een alleenstaande moeder. Mevrouw vroeg of er een telefoon-
cirkel of hulpgroep is voor moeders die er alleen voor staan. Ook 
wat praktische hulp zou heel welkom zijn.” Deze hulpvraag werd 
door Jan doorgespeeld naar de diaconie van de protestantse 
gemeente in de woonplaats van de dochter. “Goed om te zien 
dat dat door de kerk kan worden opgepakt.” 

Videobellen
Ineke sprak een mevrouw uit Brabant. “Ze was al jaren alleen, 
maar is zelf altijd heel actief geweest in vluchtelingenwerk en het 
plaatselijke buurthuis. Iemand die altijd genoeg afleiding had en 
prima voor zichzelf kon zorgen,” vertelt Ineke. “Nu zit ze aan huis 
gekluisterd en kan haar familie haar niet bezoeken. Ze twijfelde 
enorm of ze deze lijn wel moest bellen omdat zij zelf altijd dege-
ne was die anderen hielp. Dat ze nu ineens zelf hulp nodig had, 
voelde heel moeilijk.” Ineke had een fijn gesprek met haar: “ Al 
pratende bleek dat ze handig was op de computer. Ze heeft ook 
wel vriendinnen op afstand. Ik stelde haar voor om af en toe via 
videobellen een koffieafspraak met hen te plannen. Door elkaar 
te zien ben je toch iets dichter bij elkaar. Dit vond ze een erg 
leuk idee. Ik heb voor haar een eenvoudige instructie van Zoom 
geschreven die ze ook met haar vriendinnen kan delen om een 
gezellige koffieafspraak te organiseren.” 

Ook na coronacrisis
Het initiatief #Nietalleen kreeg ook koninklijke waardering. Konin-
gin Máxima heeft gisteren gebeld met Jurjen de Groot, directeur 
van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en van 
Kerk in Actie. Ze sprak met hem over #Nietalleen en bedankte 
alle vrijwilligers die handen en voeten geven aan de roeping van 
de kerk. Ook is ze onder de indruk van het ondernemerschap 
van de initiatiefnemers die dit platform in zo’n korte tijd hebben 
opgericht. Koningin Máxima liet aan Jurjen de Groot weten dat 
zij dit initiatief zeer waardeert en dat ze hoopt dat het platform 
ook na de coronacrisis blijft bestaan, omdat er zoveel mensen 
door geholpen worden die anders niet geholpen zouden worden. 

#Nietalleen op tv
Ook op televisie is er aandacht voor #Nietalleen. In het tv-pro-
gramma Nietalleen.nl laat de EO zien hoe mensen in deze coro-
natijd voor elkaar klaarstaan. Live vanuit hun eigen huiskamers 
delen EO-presentatoren Bert van Leeuwen en Anne-Mar Zwart 
bemoedigende initiatieven die in deze bijzondere tijd ontstaan. 
Het programma wordt dagelijks rond 16.10 uur uitgezonden op 
werkdagen op NPO 1. 

Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken 
zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp 
nodig? Een luisterend oor? Ga naar www.nietalleen.nl

Koningin Máxima spreekt waardering uit voor het initiatief
#Nietalleen
Koningin Máxima heeft 7 april gebeld met Jurjen de Groot, direc-
teur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en van 
Kerk in Actie. Ze sprak met hem over het initiatief #Nietalleen. Dit 
platform is opgezet door diverse kerkgenootschappen en christe-
lijke organisaties. Aan het telefoongesprek nam ook één van de 
vrijwilligers deel die bij dit initiatief betrokken is.

Met #Nietalleen verbinden kerkgenootschappen en christelij-
ke organisatie de talloze lokale en kerkelijke hulpinitiatieven die 
door de coronacrisis zijn ontstaan op een efficiënte manier aan 
vragen van mensen die hulp nodig hebben. Het platform helpt 
iedereen die hulp nodig heeft. 

Zo vertelde de vrijwilliger die aan het gesprek deelnam dat er 
een man die blaaskanker heeft naar de hulplijn belde. Door zijn 
ziekte durft hij nu niet naar buiten. Hij kan daardoor geen voed-
sel kopen. Bovendien heeft hij ook niet voldoende geld om dit 
op een andere manier op te lossen. Door #Nietalleen is er een 
whatsappgroep ontstaan van mensen die iedere dag een maal-
tijd bij hem brengen 

Koningin Máxima bedankte alle vrijwilligers die handen en voe-
ten geven aan de roeping van de kerk. Ook is ze onder de indruk 
van het ondernemerschap van de initiatiefnemers die dit plat-
form in zo’n korte tijd hebben opgericht. 

Koningin Máxima liet aan Jurjen de Groot weten dat zij dit initi-
atief zeer waardeert en dat ze hoopt dat het platform ook na de 
coronacrisis blijft bestaan, omdat er zoveel mensen door gehol-
pen worden die anders niet geholpen zouden worden.
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