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Als een adelaar 
In Harskamp sluiten we in onze online kerkdiensten aan bij het 
leesrooster van de kindernevendienst methode “Vertel Het Maar”. 
Hierin staat het boek Exodus centraal. Het volk Israël is bevrijd 
uit angstland Egypte en op weg naar het beloofde land. Maar om 
daar te komen moet het eerst de woestijn door. 

Deze tijd van coronacrisis ervaren velen ook als een woestijn. 
Wat heeft deze crisis diepe sporen door onze wereld getrokken. 
Al 380.000 geregistreerde doden zijn wereldwijd te betreuren. 
En het virus is nog lang niet uitgewoed. Nog elke dag komen 
er mensen met ernstige klachten op de ic terecht. Nog elke dag 
sterven mensen aan Covid-19. Ook het samenleven is ontwricht 
en er is grote onzekerheid over de toekomst. 
Toch is het ook een woestijn met intense oases. Bij die oases 
horen evenzeer de vieringen en de reacties van mensen erom-
heen. In een woestijn hebben we houvast en richting nodig. En 
wat kunnen we dan anders dan opzien naar God en het van 
Hem verwachten? Meer dan ooit beseffen we de kwetsbaarheid 
van onze maakbaarheidsidealen. We staan met lege handen en 
daarmee gaan we naar God. In ons kyriegebed roepen we om 
hulp en om de troost en inspiratie van de heilige Geest. 
In de woestijn staat de relatie tussen God en het volk Israël 
voortdurend onder grote druk. In één van die momenten van 
grote spanning lijkt het erop dat het volk Israël zonder God ver-
der zal moeten gaan. Maar dan komt Mozes in het geweer: “Als 
u niet zelf met ons meegaat, laat ons dan niet verder trekken” 
(Exodus 33).
Het is alsof Mozes denkt: “Wat krijgen we nou? Laat God ons 
in de steek?” De Heer heeft immers in Exodus 19 gezegd: “Jul-
lie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe 
ik je op adelaarsvleugels heb gedragen.” En God reageert op 
het weerwoord van Mozes, zoals Hij zich voortdurend inlaat met 
mensen, ook als zij zich van hem afkeren. In de vertaling van de 
Bijbel in Gewone Taal zegt de Heer: “Ik zal zelf met je meegaan. 
Je kunt gerust zijn.” God houdt zich aan zijn woord. Het is een 
mooi en geliefd beeld: God die zijn volk draagt op de vleugels 
van een adelaar. 

De adelaar is een grote, sterke vogel die in de bijbel niet alleen 
in Exodus 19 voorkomt. Jesaja 40 vergelijkt het leven van een 
gelovige met het opstijgen van de adelaar. “Wie hoopt op de 
Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een ade-
laar. Hij loopt, maar wordt niet moe.” Als wij ons afvragen wat 
God voor ons betekent in deze bijzondere tijd, dan kan het hel-
pen aan de adelaar te denken.
Eens zag ik een adelaar vliegen en raakte erg geïmponeerd 
door zijn machtige vleugels. Omdat hij het vliegen met die 
geweldige vleugels niet lang kan volhouden gebruikt de adelaar 
de warme, opstijgende luchtstromen: thermiek. Van ieder uur 
dat een adelaar vliegt zweeft hij maar liefst 58 minuten op de 
luchtstroom. Zo zweeft hij van de ene naar de andere thermiek-
bel.
Zouden wij in ons geloof hiervan iets kunnen leren? Bijvoor-
beeld dat wij niet heftig klapwiekend ons hoeven te handhaven? 
Wij mensen zijn geroepen tot een hoger doel. We mogen onze 
vleugels spreiden om ons over te geven aan de luchtstromen 
van God Geest. Om steeds meer te leren om in vertrouwen en 
overgave te leven. Niet op eigen kracht maar gedragen en voort-
gestuwd door de wind van Gods Geest. 
Wat mij bijzonder trof, was wat ik las over het gedrag van de 

adelaar in een storm. De meeste vogels keren terug naar de 
aarde als het heftig tekeer gaat in de lucht. Maar de adelaar laat 
zich graag meenemen door de aanzwellende wind en wordt dan 
opgetild tot boven de storm. Zo komt hij hogerop. Zo komt hij 
dichter bij zijn bestemming. 
In tijden van tegenslag en crisis, als het gaat stormen in ons 
leven zijn we gauw geneigd een veilig plekje te zoeken om te 
schuilen. In deze coronacrisis willen we graag terug naar het 
oude normaal. Hoera, we kunnen weer een terrasje pikken, een 
vliegvakantie boeken, een festival of pretpark bezoeken.

Maar misschien kan deze crisis, deze storm, ons ook tot naden-
ken stemmen. Waarom denk ik dat ik een vliegvakantie nodig 
heb? Wat brengt een festival mij? Zou het kunnen dat deze bij-
zondere tijd met beperkingen ons juist sterker bij het doel van 
ons leven bepaalt? Dat we door alle onzekerheid, angst en ver-
driet heen, dichter bij de bestemming komen die God met ons 
voor ogen heeft? 
We hebben net Pinksterfeest gevierd! De kracht van Gods Geest 
waait door de wereld en wil in ons bestaan tot leven komen. 
Een bekend lied zegt het zo:
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op 
de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde 
(Hemelhoog 629). 

Ds. Tineke Volgenant - Beima

ALGEMEEN PLAATSELIJK

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 kerkdiensten geman-
keerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen 
met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is 
wezenlijk voor ons samen kerk-zijn. 
14 juni - eerste collecte Diaconie Quotum
 tweede collecte – ZWO, zie info elders 
21 juni - eerste collecte Meet-Inn
 tweede collecte – ZWO, zie info elders 
28 juni - eerste collecte eigen wijkwerk
 tweede collecte - wijkdiaconie
De volgorde van de eerste en tweede collecte kan afwijken, 
maar de doelen niet, behalve de tweede collectes, die kunnen 
door de wijken eventueel in- of 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. Protestantse Gemeente Ede 
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Bijbelrooster
Juni
zo 14 Matteüs 9:35-10:4 Bijzondere arbeiders

ma 15 Matteüs 10:5-15 Op weg zonder ballast
di 16 Matteüs 10:16-23 Bereid je maar (niet) voor!
wo 17 Matteüs 10:24-33 Luid en duidelijk
do 18 Matteüs 10:34-11:1 Wat is het je waard?
vr 19 Psalm 69:1-13 Het hoofd boven water  
   houden
za 20 Psalm 69:14-30 Red mij!

zo 21 Psalm 69:31-37 Genade en recht
ma 22 Romeinen 6:1-14 Niet meer zondigen
di 23 Romeinen 6:15-23 Wie is je baas?
wo 24 Romeinen 7:1-12 Huwelijk als metafoor

do 25 Romeinen 7:13-25 Tweestrijd
vr 26 Romeinen 8:1-11 Geestelijk leven
za 27 Romeinen 8:12-25 Kinderen

zo 28 Romeinen 8:26-39 Geestelijke bijstand
ma 29 Romeinen 9:1-18 Trouw aan de belofte
di 30 Romeinen 9:19-33 Keuzevrijheid

Juli
wo 1 juli Matteüs 11:2-15 Groot en klein
do 2 Matteüs 11:16-30 Geef je gewonnen
vr 3 Psalm 27 Niet bang
za 4 Zacharia 9:1-8 Verdediging

onder vermelding van welke wijk en welke datum 1e en/of 2e 
collecte.

College van Diakenen van de PGE

Corona-virus-crisis
De nieuwe situatie houdt in:
Vanaf 1 juni mogen er bijeenkomsten worden gehouden met 
reservering en max. 30 personen. Het moet bekend zijn wie er 
aanwezig zijn. Echter de 1,5 meter afstand blijft van kracht.
Reservering is noodzakelijk volgens de richtlijnen van het RIVM.
Vanaf 1 juli is de limiet voor het aantal personen van 30 naar 100 
personen gegaan. 
Ook hier geldt de 1,5 meter afstand.
Als een wijkgemeente diensten gaat houden, dan vermelden zij 
dit op hun eigen website.
In verband met kwetsbaarheid van gemeenteleden zal hier voor-
zichtig mee worden omgegaan.

Informatie vanuit de Algemene kerkenraad (AK) 
van de Protestantse Gemeente Ede (PGE)
De Algemene kerkenraad heeft op 28 mei digitaal vergaderd.
- Op 5 maart heeft de AK een gedeelte van het rapport met 

de titel “Toekomstbestendig” behandeld. Op 19 maart zou de 
eerstvolgende AK vergadering plaatsvinden maar door de 
corona-crisis was deze uitgesteld naar 28 mei. In het kerkblad 
heeft over het rapport al informatie gestaan.

 In juni zal het rapport in een extra AK vergadering verder 
behandeld worden.

 Inmiddels zijn er al 2 commissies verkennend aan de slag 
gegaan.

- Op voordracht van het College van Kerkrentmeesters (CvK) 
worden Roel Kremers en Herman Slijper benoemd tot resp. 
voorzitter en penningmeester van het CvK.

- In de vergadering van 28 mei is de jaarrekening van het Col-
lege van Kerkrentmeesters over het jaar 2019, voorzien van 
accountantsverklaring en goedkeuring van het CCBB (Classi-
cale College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelder-
land), behandeld en vastgesteld.

 Dit is de laatste jaarrekening van onze penningmeester Harm 
van der Meij. Hij wordt hartelijk bedankt met “digitaal” applaus. 
In een later stadium zal er afscheid worden genomen van hem 
en Ruud Verhage.

- Verder is in de vergadering de jaarrekening van het College 
van Diakenen, voorzien van accountantsverklaring en goed-
keuring van het CCBB (Classicale College voor de Behande-
ling van Beheerszaken Gelderland), behandeld en vastgesteld.

- Ook is in de vergadering het Jaarverslag van de Protestantse 
Gemeente Ede over 2019 en die van het College van Diake-

nen over de jaren 2018 en 2019 vastgesteld. Op de website 
van de PGE worden deze opgenomen. 

- Met dank aan de opstellers wordt het stuk over “Privicay” 
goedgekeurd.

- Vanuit de wijken is informatie doorgegeven hoe er verder met 
de zondagdiensten wordt omgegaan. Vanaf 1 juni max. 30 per-
sonen en vanaf 1 juli 100 personen. Echter de meeste wijken 
openen niet op 1 juni de deuren in verband met de kwetsbaar-
heid van gemeenteleden of deze op 1 juli open gaan is niet 
duidelijk. Er wordt verwezen naar de websites van de wijken 
voor nadere informatie. De Classis en de Protestantse Kerk 
Nederland(PKN) hebben hiervoor protocollen opgesteld.

Greet Vink-Schouwstra
Scriba Protestantse Gemeente Ede

Jaarverslag van de Protestantse Gemeente Ede 2019
De Algemene Kerkenraad is 7 keer bijeen geweest, waarvan 
één met de predikanten om van gedachten te wisselen over wat 
ons bindt in het samen kerkzijn. De Algemene Kerkenraad houdt 
haar bijeenkomsten afwisselend in verschillende kerkgebouwen. 
Het moderamen van de AK is 9 keer bijeen geweest.
De wijken worden geleid door de wijkkerkenraden en de Protes-
tantse Gemeente Ede door de Algemene Kerkenraad (AK), het 
College van Kerkrentmeesters (CvK) en het College van Diake-
nen (CvD). De Protestantse Gemeente Ede bestaat uit 5 wijken 
en werkt nauw samen met de Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Emmaüs. In de wijken en Emmaüs zijn in totaal 5 predi-
kanten, 1 hulppredikant en 1 pastoraal medewerker werkzaam. 
Naast deze personen wordt alleen het kerkelijk bureau en wor-
den de beheerders/kosters van de kerken betaald. Alle andere 
werkzaamheden worden door meer dan 500 personen gedaan 
in welke vorm dan ook. Deze vrijwilligers zorgen ervoor, dat we 
gezamenlijk kerk kunnen zijn.

Bijzonderheden
- In januari 2019 zijn we in de 1e vergadering van de AK gestart 

met een nieuwjaarsbijeenkomst van AK-leden en predikanten.
- In het kerkelijk centrum Emmaüs wordt 2x per jaar een ker-

kenoverleg gehouden. De Evangelisch Lutherse Gemeen-
te heeft haar medewerking per 1 januari 2019 opgezegd. De 
Nederlandse Protestantenbond is gestopt met haar bijeenkom-
sten per 1 juli 2019.

- Het Protestants beraad is 2x bijeen geweest. Hierin hebben 
alle PKN kerken zitting van de plaats Ede.

- De Plaatselijke Regeling behorende bij de PGE wordt elk jaar 
is aan de hand van de nieuwe kerkorde bekeken.

- Met de predikant van de Hartenberg en leden van de Neder-
lands hervormde kerk is overleg geweest over het nieuwe con-
venant. Een lid vanuit wijk Noord is toegetreden tot de ambts-
dragerscommissie, zodat de PGE hierin door 2 personen 
wordt vertegenwoordigd. De PGE verzorgt 10x per jaar, al dan 
niet door een PGE-predikant, een kerkdienst.

- De kerkelijke jaarrekening 2019 van het CvK sloot met een 
tekort. In december heeft er een gesprek plaatsgevonden 
met vertegenwoordigers van het Classicale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Gelderland. Ook is er 
door het CCBB een nieuwe vorm van indienen van jaarreke-

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
9  26 juni  5, 12 en 19 juli
10  17 juli 26 juli, 2 en 9 augustus
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ningen ontwikkeld. 
- Het rapport van de Commissie Geld wordt als uitgangspunt 

genomen voor de Commissie Toekomst. De Commissie Toe-
komst is ingesteld door de Algemene kerkenraad. Het traject 
voor de Commissie Toekomst wordt in 2 delen gesplitst. In het 
1e deel staat bezinning op de betekenis van het gemeente-zijn 
centraal. Aan de wijken wordt aan de hand van diverse vragen 
gevraagd, hoe zij de visie van hun wijk zien. Dit document is 
in de AK besproken. In het 2e deel zullen voorstellen inzake 
financiën en gebouwen worden gedaan. Hiertoe is een com-
missie samengesteld waarin zitting hebben voorzitter en scri-
ba AK, voorzitter CvK, bijgestaan door de penningmeester, 
voorzitter CvD en 4 gemeenteleden vanuit Harskamp, Beatrix, 
Tabor en Emmaüs. Begin 2020 wordt dit afgerond.

- De diaconale jaarrekening 2019 van het CvD heeft een over-
schot. In het jaar 2019 is er een nieuwe voorzitter, penning-
meester en secretaris a .i. gezocht en gevonden. De voorzitter 
en penningmeester hebben zitting in de AK.

- Beide jaarrekeningen zijn gecontroleerd door KKA accoun-
tants.

- Aangezien er meer taken naar de wijken zijn gedelegeerd, is 
hiervoor een richtlijn gemaakt voor de wijk diaconieën en de 
wijken. Daarbij is het collecterooster met afspraken over het 
doel van de 1e (staat vast) en 2e collecten vastgesteld.

- Het Project Zin op Zondag, dat zondagmiddag in de Luthers 
Kerk wordt gehouden is succesvol en wordt via Kerk met Stip 
vanuit de Open Hof gecoördineerd.

- Met het bestuur van Bespreek het Samen heeft een evaluatie-
gesprek plaatsgevonden.

- Per 1 februari 2019 is ds. A. Gilles bevestigd als predikant in de 
wijkgemeente Open Hof.

- In het kader van “Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) is een protocol opgesteld en door de AK akkoord 
bevonden en op de website geplaatst.

- “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG). Alle wijken zijn hierover 
geïnformeerd en aanvragen voor het omgaan met kwetsbare 
personen, zoals kinderen, zijn door het kerkelijk bureau ver-
zameld en doorgestuurd naar het centrale bureau van de Pro-
testantse Kerk Nederland(PKN). Er is een begin gemaakt om 
gesprekken te voeren met 2 personen om als vertrouwensper-
sonen te gaan fungeren; één man en één vrouw. Dit wordt in 
2020 verder uitgewerkt.

- Er wordt gewerkt aan een “Privacy”-protocol.
- In 2020 zullen de penningmeester en de voorzitter van het 

CvK hun werkzaamheden beëindigen. Hiervoor worden opvol-
gers gezocht.

Tenslotte
Wij zijn God dankbaar voor het afgelopen jaar, waarin vele men-
sen zich actief hebben ingezet voor het werk van de Protestant-
se Gemeente Ede.

Greet Vink-Schouwstra,
Scriba Algemene Kerkenraad van 

de Protestantse Gemeente Ede

Jaarverslag 2018 en 2019 van het College van Diakenen 
van de Protestantse Gemeente Ede
Het College van Diakenen (CvD) houdt zich bezig met wijk over-
stijgende diaconale zaken en coördineert gemeenschappelijke 
activiteiten voor de wijken. Er worden vooral taken verricht die 
decentraal niet mogelijk of niet wenselijk zijn.
Het college telt 8 leden. Iedere wijk van de Protestantse 
Gemeente Ede is hierin vertegenwoordigd. Daarnaast is er een 
voorzitter, penningmeester en een secretaris. 
De vertegenwoordiger van de ZWO (zending, werelddiaconaat 
en ontwikkelingssamenwerking) ondersteunt het college bij het 
invullen van de bestemmingen voor de doelen, wanneer de col-
lectes bestemd zijn voor ZWO. De voorzitter en penningmeester 
hebben zitting in de Algemene kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Ede. In het jaar 2018 is er een bijeenkomst geweest 
met alle diakenen en ambtsdragers die belangstelling hebben 
voor het diaconale werk dichtbij en veraf. Vanuit het diensten-
centrum van de Protestantse Kerk Nederland, heeft één van de 
consulenten een toelichting gegeven op het diaconaat.Om per-
soonlijke redenen hebben de penningmeester en secretaris hun 
functies neergelegd. Zij zijn door de scriba van de Algemene ker-
kenraad van de Protestantse Gemeente Ede namens de PGE 
hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij hebben gedaan.

In de loop van 2018 is er een nieuwe voorzitter, penningmees-
ter en secretaris a.i. gezocht en gevonden. De wijken zijn ook 
weer vertegenwoordigd. De penningmeester van de PGE heeft 
samen met het CvK de begroting en collecterooster opgesteld 
voor 2019 met daarbij de voorgestelde afspraken. Voor het jaar 
2019 heeft de AK het voorstel overgenomen om de wijkdiaconie-
en meer invloed te verlenen op het collecterooster. Daarbij is wel 
vastgesteld dat aan het doel van de eerste collecte niet kan wor-
den afgeweken en de tweede collecte wel, maar dan moeten de 
wijken goed aangeven of zij meedoen met de ZWO collectes of 
eigen doelen benoemen. Wijkdiaconieën leveren voor 1 oktober 
van elk jaar hun wensen en wijkbegrotingen in. 
Het College is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Ede 
en het algemeen bestuur van Meet-Inn.
Het geven van materiële- en immateriële hulp aan minder draag-
krachtigen is één van de taken van het CvD. Verder maakt het 
CvD elk jaar de begroting, jaarrekening, collecterooster, jaarplan 
en jaarverslag.

College van Diakenen 
Greet Vink-Schouwstra, secretaris a.i.

Balans en Verlies- en Winstrekening Diaconie 
Protestantse Gemeente Ede 2019
Wij leven nog steeds in een tijd waarin wij niet bij elkaar op 2019 
is een overgangsjaar voor het College van Diakenen. Er is een 
nieuw college aangetreden en er zijn veel zaken om beleid op te 
ontwikkelen. In de begroting van 2020 hebben we aangegeven 
dat wij het eigen vermogen geleidelijk aan willen beperken.

Balans per 31-dec-2018 31-dec-2019
 € €
ACTIVA
Liquide middelen  107.948 116.420
Oikocredit  79.219 79.887
Debiteuren  3.182 7.626
Totaal  190.349 203.933
  
PASSIVA  
Algemene Reserve  145.779 149.807
Bestemmingsreserve  36.000 34.500
Crediteuren  4.542 11.986
Resultaat  4.028 7.640
  190.349 203.933

Rekening van baten en lasten

BATEN Begroting Rekening Rekening
 2019 2019 2018
Collecten 26.200 30.095 25.570
Rente en 
overige inkomsten  100 668 908
Giften en legaten  0   2.013      451
Beschikking reserves /
voorzieningen  3.750   1.500   3.000
Doorgeefcollecten 25.000 41.295 36.946
Totaal 55.050 75.571 66.875
   
LASTEN
Diaconaal werk plaatselijk    
Ondersteuning personen    4.261      121
Maatschappelijk werk 13.350   4.241   5.100
Vakanties 
individuele onderst.   8.700         0   4.720
Ouderenwerk    1.734 
Gehandicaptenwerk    2.500 
Jeugddiaconaat/
jongerenwerk   5.250   7.300   8.200
Overige kosten 
diaconaal werk    2.500   2.171
Verplichtingafdracht 
quotum   4.000   4.765   4.872
Overhead      500      835      717
Doorgeefcollecten 25.000 41.295  36.947
Totaal 56.800 69.431  62.848

College van Diakenen 
Protestantse Gemeente Ede 
Penningmeester H. Kerkhof
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Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor 
NL22 RABO 0312 4647 89

Diensten
De regelmatig gehouden persconferenties tijdens welke leden van 
Al vele weken lang is er ’s zondags via de website Taborkerk.nl 
een opname van een ‘viermoment’ te beluisteren, opgenomen in de 
Taborkerk. Een klein groepje mensen zingt, speelt, leest, luistert en 
bidt – het is niet eens een ‘minjan’. Maar toch – zo wordt de lofzang 
tenminste nog enigszins gaande gehouden en komen de Schriften 
ter sprake, met de vertroosting die ze bieden.

Het was de afgelopen weken al mogelijk, diensten te houden met 
30 aanwezigen. Het dienstencentrum van de PKN raadde aan, dat 
niet te doen. Inmiddels is dat advies gewijzigd. Maar er gelden veel 
voorschriften, aanwijzingen en beperkingen, vastgelegd in een uit-
voerig protocol. Met daarin dan weer talloze vermaningen m.b.t. 
de omgang met ‘risico-groepen’, waartoe de 70 -plussers behoren.

Vanaf begin juli mogen er 100 mensen de dienst bijwonen. Met 
hetzelfde reglement van handelen. 
Een greep: zingen mag niet. Koffiedrinken al evenmin. Bezoek uit-
sluitend op afspraak (aanmelden uiterlijk op vrijdagavond). Bezoe-
kers wordt naar hun gezondheid gevraagd: bij twijfel geen toegang. 
Wc’s zijn in principe verboden gebied. Voor binnenkomst moeten 
de handen worden gedesinfecteerd. Zitplaatsen zijn op naam gere-
serveerd, bezoekers worden geplaceerd (denk aan de ouvreuses 
vroeger in de bioscoop). 
Iedere stoel moet naar alle kanten anderhalve meter ruimte heb-
ben, er moeten looppaden zijn die voorkomen dat men tegen el-
kaar opbotst. De lijst is langer.
Alle voorschriften in acht nemend, herbergt de kerkzaal van Tabor 
maximaal 50 mensen. 
Dat is in elk geval te weinig om de LuTaNO-diensten dit jaar te 
kunnen laten doorgaan.
In overleg met de kerkenraden van Noord en Luther is besloten een 
jaar over te slaan, even spijtig als onvermijdelijk.
De verdere voortgang is in het Moderamen van de Wijkkerkenraad 
besproken, op 16 juni neemt de Wijkkerkenraad een besluit.
In andere wijken is al duidelijk dat er tot en met eind augustus geen 
fysieke diensten gehouden worden, of hooguit in zeer aangepaste 
vorm.
In Tabor zijn vanaf 15 maart alle uitgenodigde gastpredikanten af-
gezegd – het is niet uitgesloten dat de eigen predikant ook de ko-
mende maanden in de diensten zal voorzien. 

Bij ‘diensten’ denken we uiteraard vooral aan de zondagse diensten 
– maar er zijn andere diensten, waaronder de dienst ‘aan elkaar’: 
het pastoraat. Voor zover mogelijk zien we elkaar, spreken we el-
kaar, zijn we op die manier op elkaar betrokken, solidair. 

Diaconaat
Letterlijk ook ‘dienst’ – aan de wereld en aan wie de wereld bewo-
nen. Vaak in bedroevende omstandigheden. Tabor heeft zich lang 
geleden gecommitteerd aan het opvangproject ‘Imani’ in Nairobi. 
Op 28 mei besteedde het televisieprogramma ‘Dominee of koop-
man’ (NPO 2) er uitvoerig aandacht aan. De uitzending gaf een 
realistisch beeld van het werk dat de stichting verricht. De moeite 
waar om nog een terug te kijken, via ‘Uitzending gemist’.
Imani heeft ook last van de viruscrisis, existentiëler dan wij. Uw 
giften zijn en blijven welkom (overmaken naar de wijkkas van Tabor, 
o.v.v. Imani), zeker nu de geplande collectes uitvallen. 

In de afgelopen dagen ontving ik van N.N. een gift van € 50. Voor 
Imani. Dank!

Vakantie predikant
Gaat niet door, de predikant is in het land. 

Goede weken gewenst. Groet! Vrede!

Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
 

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

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

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

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

Autodienst:
Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

Gebed site PKN. Aan het begin van de dag:

Eén ding houd ik voor ogen, Heer mijn God: de kracht van uw 
aanwezigheid. 
Aan twee mensen wil ik denken en hen bereiken. 
Drie dingen wil ik vandaag doen en U daarin eren. Zegen mij 
vandaag. Amen. 
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Onlangs kwam er een eind aan het aardse leven van mevrouw 
Akkerman. Voor haar familie en een ieder aan wie wij denken: 

Barmhartige God,
als een geschenk
heeft U haar
aan ons mensen toevertrouwd.

Laat haar leven
in Uw licht,
geborgen in Uw handen.
  Annemarie Hagoort

Mensen reizen ook anderszins, naar ziekenhuizen, verzorgings-
huizen, soms naar huis. En telkens opnieuw, welke leeftijd ook, 
moet je je leren aanpassen. Je verbinden aan mogelijkheden, en 
onmogelijkheden het hoofd bieden.
  
Het onzingbare willen zingen
en het niet kunnen
Het onzegbare willen zeggen
en het niet kunnen
Het onverklaarbare willen verklaren
en het niet kunnen
Alles niet kunnen
en het toch doen
Misschien is dat de kern

Over reizen gesproken: zoals voor alle activiteiten van Bespreek 
het samen geldt: we kunnen niet bij elkaar komen om ons 
scherpzinnig te vormen aan elkaar, elkaar te ontmoeten, Voor 
velen uit Noord en ook daarbuiten gaat ook de Romereis niet 
door…..De organisator Mariëlle heeft de Romereis doorver-
taald naar Edese omstandigheden. Elke dag een heerlijk recept, 
kunstzinnige wandelingen, tips en schitterende foto’s. Iedereen 
doet entusiasta mee. Het schept een band voor volgend jaar.
Er bestaat een vrolijk en prachtig liedje, dat La Dolce Vita heet. 
Ik kwam het pas tegen: 
https://www.youtube.com/watch?v=SEWtw5OaqBI
  
La dolce vita, la dolce vita
I appreciate all the little things you do
La dolce vita, la dolce vita
You make me see the world as if it’s new.
Now there’s espresso upon your walk
Peperoni in your talk
Everything about you is Italy
La dolce vita, la dolce vita
There’s nothing sweeter
Than the way you lift me up
When I feel blue

Het mooiste zinnetje hieruit vind ik: Ik zie espresso in je stap-
pen en pepperoni in je spreken.
Dat zien we in het boekwerkje, dat wensen we de Romegangers 
en alle andere reizigers van harte toe! Geef de recepten gerust 
door!

In de komende periode is er ook weer veel fraais te beluisteren 
op het gebied van vieringen en Noorderkwartiertjes.
Wilt u dat graag bekijken en beluisteren: vraag de wijkbrief aan 
bij : wijknoord@gmail.com. Daar ontvangt u de link om alles te 
kunnen zien en te beluisteren!
Voor 7 juni staat er (via Herman Veltkamp) een ode aan Nico 
van Reenen op het programma. En op 14 juni de gezamenlijke 
viering van de kerken in Ede die als er ruimte voor was geza-
menlijk een mooie viering hebben opgenomen.
21 juni weer een verrassend Noorderkwartiertje. En 28 juni mag 
ik zelf weer een korte viering verzorgen.
We hopen dat het ons op reis door deze dagen weer een sterk 
gevoel van verbondenheid mag geven.
Met elkaar en met de Heer van ons allen!
Tot slot een gebed voor de avond, dat prachtig een eenheid 
vormt met het allereerste gebed vermeld in dit stuk:

Gebed site PKN. Aan het eind van de reis door de dag:

Eén ding, Heer mijn God, heeft mij vandaag gedragen: de kracht 
van uw aanwezigheid

Twee mensen kwamen vandaag in mijn hart. 
Drie dingen heb ik ervaren en daarin uw zegen ontvangen. 
Zegen mij zo ook in de nacht. Amen.

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen 

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 2 juni 2020
Ook dit keer is het een digitale kerkenraadsvergadering, waar-
aan iedereen vanuit zijn huis-adres kan deel nemen. Caroline 
Oosterveen opent de vergadering met een verhaal uit “De zoe-
kers”. In het moment van bezinning benoemt een ieder zijn of 
haar “Pinkstermomentje” en licht dat toe. 
Besloten is om in verband met de coronaproblematiek in ieder 
geval tot en met 23 augustus geen fysieke kerkdiensten in de 
Noorderkerk te houden. De gezamenlijke zomerdiensten met 
de Evangelisch Lutherse kerk en de Protestantse wijkgemeen-
te Tabor zullen eveneens in verband met de coronaproblematiek 
niet doorgaan. 

De reacties op de wijkbrieven, online vieringen en “Noorderkwar-
tiertjes” zijn heel positief. Er wordt met veel inzet en creativiteit 
doorgewerkt om deze ook in de zomer te kunnen blijven aanbie-
den. De vergadering wordt besloten met een ochtend- en avond-
gebed te vinden op de PKN website.

Tijmen Apeldoorn

Ontvangen
Via dhr. Sander v. Voorst € 50 voor het bloemenbusje.
Namens de commissie hartelijk dank!

Greet Pereboom

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

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

Scriba:
Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73 
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk 
Inmiddels zijn er al weer 4 weken verstreken en nog steeds heb-
ben we elkaar niet kunnen ontmoeten in de kerk. Via een nieuws-
brief hebben we het protocol van de PKN met u gedeeld waarin 
alle belangrijke regels en voorwaarden voor samenkomsten zijn 
opgenomen. Dinsdag 9 juni komen we als kerkenraad weer bij 
elkaar om samen te overleggen wat de mogelijkheden in onze 
Harskampse situatie vanaf 1 juli zijn als de regels weer worden 
aangepast. Op dit moment kan ik over de uitkomst hiervan nog 
niets over zeggen. Natuurlijk houden we u op de hoogte.
Als kerkenraad overleggen we de laatste tijd via Skype want echt 
bij elkaar komen kon ook nog steeds niet. De digitale mogelijkhe-
den zijn mooi maar het verloopt technisch gezien niet altijd vlek-
keloos.

Wat was het eerste Pinksterdag weer een mooie dienst, geleid 
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door dominee Tineke en met medewerking van Philien, Vince en 
Rian, jullie allemaal hartelijk dank voor jullie inzet.
Evenals met Pasen had Carina Roelofsen ook nu weer een heel 
leuke en leerzame quiz verzorgd, hartelijk dank voor je inspan-
ning en we zijn benieuwd welke leuke attentie je nu voor de deel-
nemers in petto hebt. De gladiolenbolletjes die wij na de paasquiz 
kregen staan bij ons in de tuin heel mooi te groeien.

Zojuist kreeg ik het bericht dat mw. Jacobsen is overleden. Wij 
wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods na-
bijheid toe voor deze dagen van afscheid en voor de tijd die komt.
Zo denken we aan allen voor wie deze bijzondere tijd met alle 
beperkingen extra moeilijk is.

20 juni is een speciale dag voor Willy en Dick Hols omdat zij dan 
mogen vieren dat ze elkaar 40 jaar geleden hun ja-woord gaven. 
Willy en Dick, namens ons allen van harte gefeliciteerd met dit 
jubileum en wij wensen jullie, samen met de kinderen, nog veel 
goede en gezegende jaren toe.
De komende weken mogen meerdere leden van onze wijk hun 
verjaardag vieren:
19 juni dhr. H. Timmerman, 21 juni dhr. B. Franken, 24 juni dhr. G. 
Verweij en 25 juni mw. W. Strang.
De verjaardag zal er waarschijnlijk wel wat anders uitzien dan in 
andere jaren maar desondanks wensen we jullie een mooie dag 
toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Zoekend naar een mooi gedicht wees Marie Timmerman mij op 
het werk van Frits Deubel waarvan hier een prachtig voorbeeld 
vol van troost en vertrouwen.

Vader gaat mee!
Vader gaat vandaag weer mee
door de stormen van het leven
met mijn kraag hoog opgezet
heb ik Hem een hand gegeven
ik vertrouw Hem blindelings
ook al dreigen de gevaren
want ik draag de zekerheid:
Vader zal mij wel bewaren!

Vader gaat vandaag weer mee
zoals alle and’re dagen
laat de wind maar om mij heen
met haar woeste vlagen jagen
ik verlaat mij slechts op Hem
die de stormen kan bezweren
met een simpel handgebaar
wat zal mij dan kunnen deren?

Vader gaat weer met mij mee!
als je dat vandaag zult zeggen
in Zijn vaderhanden leggen
en al loeit de stormwind dan
jij gaat veilig, welgeborgen
met het troostwoord in je hart:
Vader zal vandaag weer zorgen!

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

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 wijkgemeente wordt toegepast. Wan-
neer 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 wil geven en 
geef daarbij ook de wijk in aan.
- 14 juni Harskamp 1e Collecte Diaconie 
 2e Collecte ZWO Kindercollecte Wijkkas. 
- 21 juni Harskamp 1e Collecte Diaconie
 2e Collecte ZWO Kindercollecte Wijkkas.
- 28 juni Harskamp 1e Collecte Wijkwerk
 2e Collecte Wijkdiaconie Kindercollecte
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag. 

Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick

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
In de afgelopen 10 dagen is de Beatrixkerk langzaam in een 
abdij veranderd. Iedere morgen en iedere avond kwam een 
groepje van 5 mensen in de kerk, om daar stil te worden rondom 
de brandende paaskaars en doopvont. Vanuit de blijdschap om 
Christus’ Hemelvaart – biddend, hopend, verlangend naar het 
werk van Zijn Geest hier op aarde. Iedere morgen een klein half 
uurtje, en iedere avond een klein half uurtje. Het was bijzonder 
om de verbondenheid te ervaren tussen hen die thuis bidden en 
hen die in de kerk in gebed waren. 
En dan is het Pinksteren… Het derde grote feest wat we in deze 
vreemde tijd vieren. Het onverstoorbare ritme van het kerkelijk 
jaar heeft op zichzelf al iets vertroostends, zo zei iemand pas 
treffend. Of ons hoofd er nu naar staat of niet, het is feest. En 
hoe heilzaam is dat… !
Na Pinksteren trek ik me een klein weekje met laptop en boeken 
terug. Er is veel werk wat in deze drukke tijden is blijven liggen. 
Ik hoop in de rust weer ruimte te vinden voor werk wat ik steeds 
in de hectiek van de afgelopen weken maar niet aan toe kwam. 
Ondertussen ben ik gewoon bereikbaar.
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Het hoofdartikel van het vorige kerkblad – dat ik voor mijn missi-
onaire opleiding moest schrijven, heeft wel reacties opgeleverd. 
Mensen herkenden het belang van goede muziek in de kerk. En 
ik heb het vermoeden, dankbaar, dat we daarin ook wat groeien. 
Het zou mooi zijn als dit aspect in ons nadenken over de toe-
komst van de Protestantse Gemeente Ede een duidelijke plek op 
de agenda krijgt. Ondertussen wordt er gestaag gewerkt aan het 
plan voor Muziek in de Beatrixkerk. Ik ben benieuwd naar wat de 
musici ons zullen presenteren…!
Ik had me wat betreft mijn verjaardag dit jaar vanwege de coro-
na weinig illusies gemaakt. Ik wist dat Maarten bezig was met 
een verjaardagstaart en de buren vroegen of ze misschien in 
de middag in de tuin, heel ver bij ons vandaan, even zouden 
komen zitten om een cadeautje te geven. Maar toen de dagen 
voorafgaand aan mijn verjaardag de stapel kaarten bij de post 
steeds groter werd – en ik op zondagmorgen vrij had en aan 
een prachtig versierde ontbijttafel zat om de kaarten te lezen – 
en er tóch nog onverwacht bezoek kwam, voelde ik me enorm 
jarig…! Bedankt voor de vele kaarten en emails met hartelijke 
woorden…! 

Een vriendelijke groet uit de pastorie ook van Maarten,
allen voor wie deze tijden extra moeilijk zijn veel kracht en troost 
toegebeden,

ds. Theo Pieter de Jong

Geboortebericht
Op 27 mei zijn Erik en Petra Ittman-van Berkel de trotse en 
dankbare ouders geworden van Leendert Christiaan. 
Zijn roepnaam is ‘Chris’. Wij feliciteren hen van harte! Met deze 
prachtige namen ‘volgeling van Christus’ en ‘dappere Leeuw’ is 
deze jongen nu al gezegend. We wensen hen samen alle goeds 
toe en zien uit naar de dag waarop dit kind ook de gemeente 
van Christus binnengebracht zal worden om het teken van Gods 
trouw te ontvangen. 
Wie hen wil feliciteren; het gezin woont aan de Primulalaan 17, in 
Ede. 

Bij de diensten
In de maand juni gaan we voorzichtig weer opstarten met de 
diensten. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel werk de 
werkgroep die dat aan het voorbereiden is verzet. Er komt veel 
bij kijken om alles geordend en verantwoord te laten verlopen. 
Op zondag 14 juni, op de eerste zondag na Trinitatis gaat pro-
ponent Arie-Pieter Cammeraat voor. Samen met Arie-Pieter heb 
ik in Utrecht theologie gestudeerd. Na het afronden van zijn stu-
die is Arie-Pieter docent geworden in het middelbaar onderwijs. 
Toch gaat hij ook nog geregeld voor in kerkdiensten. Inmiddels is 
hij ook al regelmatig bij ons voorgegaan, wat door veel gemeen-
teleden zeer gewaardeerd wordt. 
Op zondag 21 juni, de tweede zondag na Trinitatis, hoop ik 
zelf weer voor te gaan. We willen in die dienst samen het Heilig 
Avondmaal vieren. Het zal bijzonder zijn dat weer met 30 men-
sen te mogen vieren in de kerk, verbonden met velen thuis. Deze 
dienst zal in het teken staan van het jaarthema ‘leer ons bidden’. 
Nadat we in februari nadachten over een ‘zwak gebed’ (zoals 
Jakobus daarover schrijft in zijn brief) staan we nu stil bij wat je 
met psalm 51 een ‘sterk gebed’ zou kunnen noemen. En welke 
rol spelen schuldbelijdenis en biecht bij ons? Dingen waarover 
we in deze dienst nadenken. 
Op zaterdag 27 juni zal er om 17.00 uur een Choral Evensong 
zijn in de kerk. Hierbij zullen (voor zover ik dat nu kan inschat-
ten) geen mensen aanwezig zijn – maar dit kunt u thuis uiteraard 
wel volgen via ‘kerkdienstgemist.nl’. Organist is weer Sebastiaan 
’t Hart en het Kamerkoor van de Christelijke Hogeschool Ede 
onder leiding van Marleen van der Kolk verleent weer graag haar 
medewerking. Het zal voor velen ontroerend zijn dat er na maan-
den weer een Evensong in de kerk is…!
Op de derde zondag na Trinitatis, 28 juni, zijn we blij ds. 
Agnés Gilles als voorganger te mogen verwelkomen in de dienst. 
Agnes is nu al geruime tijd predikant binnen onze Protestantse 
Gemeente Ede, maar nog niet heel vaak in de Beatrixkerk voor-
gegaan. We zijn daarom extra blij dat dat deze zondag wel het 
geval is en zien uit naar een goede dienst met haar. 

Van de kerkenraad 
Onlangs vierden we Pinksteren in de Beatrixkerk met een fees-
telijke online kerkdienst. De zondag erna was ook bijzonder. Het 
was de eerste zondagse eredienst na lange tijd waarbij weer 

wat meer gemeenteleden aanwezig konden zijn. Met het ver-
soepelen van de coronamaatregelen wordt het mogelijk met een 
beperkt aantal mensen de diensten bij te wonen, zij het dat hier-
aan wel de nodige randvoorwaarden zitten. Komende tijd advi-
seert een werkgroep het moderamen hoe het aantal aanwezigen 
verder uitgebreid kan worden en welke activiteiten onder welke 
voorwaarden weer in het kerkgebouw kunnen plaatsvinden. De 
werkgroep, die inmiddels een gebruiksplan heeft opgesteld, 
neemt hierbij de maatregelen van de overheid en de richtlijnen 
van de landelijke PKN als uitgangspunt. Meer hierover staat op 
de website van onze kerk. Het is fijn dat we stapje voor stap-
je elkaar weer wat meer ‘in het echt’ kunnen gaan ontmoeten. 
Tegelijk is het bijzonder hoe we met veel betrokkenheid, inzet en 
creativiteit ook in coronatijd kerk kunnen zijn. We kunnen samen 
de erediensten vieren, samen zingen met de Cantorijvespers, 
samen bidden met Thy kingdom come, samen onze examenkan-
didaten feliciteren en elkaar digitaal ontmoetten op het Kerkplein 
van onze website Dat is een zegen. Tegelijk is er veel zorg en 
verdriet in onze gemeente. Betrokkenheid en omzien naar elkaar 
vraagt dan om nabijheid. Dat is lastig in deze tijd. Ik wens onze 
gemeente toe dat we naar elkaar blijven omkijken, elkaar figuur-
lijk vasthouden, dat we biddend verbonden zijn en dat mogen 
doen onder Gods zegen. 

Peter van Veen

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF 

 

 

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Predikant: 
Ds. Agnès Gilles 
Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM 
Tel. 06-41866969 E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl 
Bij geen gehoor, kunt u contact opnemen met de scriba, zie ge-
gevens hieronder.

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

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

In Memoriam Dick Bekkers
Zaterdag 23 mei is Dick Bekkers overleden in de leeftijd van 67 
jaar. Een gescheurde aorta maakte een onverwacht einde aan 
een mooi leven met zijn vrouw, kinderen en kleindochter. Net 
met pensioen was er alle reden heerlijk van de vrijheid te genie-
ten. En ineens is alles anders.
Tiny en de kinderen missen in een Dick een liefdevolle en zorg-
zame man. Nooit was hem iets te veel. Nooit deed je vergeefs 
een beroep op hem. Hij wilde altijd helpen. Maar, hij nam nooit 
de regie over. Liever wilde hij dat je er iets van leerde. Hij nam 
niets van je over, nee, hij hielp je verder. Hij was er bij, stond 
naast je om je te helpen je geluk te vinden.
Toen Dick door de kerk gevraagd werd ambtsdrager te worden, 
koos hij heel bewust voor het ambt van diaken. Hij was een man 
van weinig woorden. Veel liever liet hij – bescheiden op de ach-
tergrond – zijn handen spreken.
Het onverwachte afscheid van Dick doet pijn. Nooit meer die aai 
over je bol, die hij je zo geregeld gaf. Nooit meer even overleg-
gen. Nooit meer samen stoeien of op vakantie naar het favoriete 
vakantieland Noorwegen. Hoe moet je nu verder?
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Tijdens de crematieplechtigheid op vrijdag 29 mei luisterden we 
naar een lied van Reni en Elisa. Zij zongen: ‘Juist op die momen-
ten, als het echt niet meer gaat, laat me dan merken, laat me 
dan voelen, dat U werkelijk bestaat. En dat uw armen om mij 
heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terug 
kijk, dat U mij gedragen heeft’.
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat en we ner-
gens meer houvast kunnen vinden, mogen we vertrouwen op 
God. Dat Hij er bij is. Dat je er niet alleen voor staat. Zo hebben 
Dick en Tiny dat altijd geloofd: God laat ons niet los. Nooit. Ook 
niet in de dood. Ook dan zal Hij het goed met ons maken. Dat 
woord van God, die belofte is ‘een lamp voor mijn voet, een licht 
op mijn pad’.
Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. Dat staat 
boven de rouwkaart van Dick. Het geeft aan dat er heel veel 
moois is gebeurd in het leven van Tiny en de kinderen met Dick. 
Ze bewaren het in hun hart. De liefde is voor altijd! Mag dat de 
goddelijke kracht zijn die hen staande en gaande houdt.

Ds. Agnès Gilles

Rondom ons vieren
Zondag 14 juni stuurt Jezus zijn leerlingen op weg om over het 
koninkrijk van God te vertellen, zieken te genezen en doden op 
te wekken (Matteüs 9: 35-10:15). Dat is nogal wat. Is dat niet wat 
te hoog gegrepen? Zieken genezen en doden opwekken – we 
zouden het net als Jezus willen kunnen, zeker nu.
Maar…
Zondag 21 juni worden we gewaarschuwd: Jullie zullen door 
iedereen worden gehaat omwille van mijn Naam (Matteüs 10: 
16-33). Volharding wordt gevraagd. Als niemand je gelooft, als 
iedereen je voor gek verklaart, zelfs als iedereen je om je geloof 
haat – blijf getuigen van de God die aanwezig is, hier onder ons.
Hij is Immanuël, God-met-ons. Durven wij dat?
Zondag 28 juni klinken bekende maar ingewikkelde woorden uit 
Matteüs 10:34-42. ‘Wie zijn leven probeert te behouden (en doen 
we dat niet allemaal?!) zal het verliezen. Maar wie zijn leven ver-
liest omwille van mij, die zal het behouden. Wat bedoelt Jezus 
hier in ’s hemelsnaam mee? 

Pastoraal bezoek
Vanaf 1 juni mag er – wat de corona maatregelen betreft – weer 
ietsje meer. Voor mij een moment om dan na onze verhuizing 
vanaf 8 juni het bezoekwerk ook weer voorzichtig op te pakken. 
Voorzichtig, dat vooral natuurlijk. Voor u en voor mij. 
Daarom hebben wij het volgende bedacht: Als ik nu eens spreek-
uur houd in De Open Hof? Wanneer u mij dan graag wilt spre-
ken, belt of mailt u mij voor een afspraak. Ik plan dan alle afspra-
ken op 2 of 3 ochtenden in en zorg dat er voldoende ruimte 
tussen zit. Ik zit in een zaaltje dat we dan zo hebben opgesteld 
dat u – wanneer u binnenkomt meteen tegenover mij kunt gaan 
zitten (anderhalve meter) en zo ook weer zonder veel te hoeven 
aanraken kunt vertrekken. Deze manier lijkt ons heel veilig.
Natuurlijk kan het zijn dat u door omstandigheden niet naar De 
Open Hof kunt komen, maar mij wel graag zou willen spreken. In 
dat geval belt u mij gewoon op en maken wij telefonisch afspra-
ken over hoe wij dat dan doen zodat ook een bezoek aan huis 
veilig kan worden afgelegd.
Eerlijk gezegd kijk ik er erg naar uit u weer te kunnen ontmoeten. 
Dus maak er met een gerust hart gebruik van!

Met een hartelijke groet, 
Ds. Agnès Gilles

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Veel kerkelijke activiteiten liggen stil t/m 1 juli a.s. Zoals bekend 
mogen er vanaf 1 juni weer kerkdiensten plaatsvinden met 30 
personen en vanaf 1 juli met 100 personen. De wijkkerkenraad 
heeft maandag 11 mei jl. besloten om dit in juni nog niet te doen. 
De komende weken wachten we af wat de effecten zijn van de 
aangekondigde ‘vrijheden’. In onze vergadering van 8 juni jl. heb-
ben we besproken wat/hoe/wanneer en op welke manier de 
diensten eventueel vanaf 1 juli vorm kunnen krijgen. Via Kijk op 
de Wijk houden wij u op de hoogte.
Inmiddels hebben wij een protocol ontvangen van de PKN over 
kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
Een uitgebreid protocol met richtlijnen, die zeker nog nader 
bestudeerd moeten worden. Er moet o.a. een gebruiksplan 
gemaakt worden door de kerkenraad. We houden u/jullie op de 

hoogte. Het protocol kunt u lezen op: 
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/
protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Op zondag zal onze predikant, ds. Agnès Gilles dus gewoon ook 
in de maand juni een videoboodschap voor de kinderen verzor-
gen alsmede ook een overdenking. 

Giften
Er komen wekelijks veel giften binnen voor zowel de wijkkas als 
het bloemenfonds. Zo ook voor het project 
DIYO NEPAL. In de Kijk op de Wijk houden wij de leden van de 
Open Hof hiervan op de hoogte. Alle gulle gevers heel hartelijk 
bedankt.

Dagboek van de Hoop
Fijn dat er gemeenteleden zijn die afgelopen weken een bijdra-
ge hebben geschreven voor het dagboek van de hoop. Ook heel 
fijn is het dat in de verhuisweek van Agnès Gert van Asselt de 
hele week het dagboek van de hoop heeft geschreven. Heel veel 
dank daarvoor!
Maar, wilt u ook iets schrijven, van harte welkom! 
Mail uw berichtje naar Agnès. Ds.gilles@openhof-ede.nl

Eindexamenkandidaten
Vorige week kregen de jongeren van onze gemeente die eind-
examen gedaan hebben de uitslag. Spannend voor sommigen 
en voor anderen; die wisten de uitslag al. Hoe dan ook, ben je 
geslaagd van harte gefeliciteerd en succes met je vervolgoplei-
ding. Is het niet gelukt en heb je een herexamen; heel veel suc-
ces. Alle jongeren wel of niet geslaagd hebben vorige week een 
attentie ontvangen namens onze gemeente. Ook op deze manier 
leven we op afstand met jullie mee!

Met vriendelijke groet namens de wijkkerkenraad,
Betty Pluimers

Fantastische opbrengst
De spaardoosjes actie in de 40-dagen tijd is een groot succes 
geworden. 
Allen die gegeven hebben hartelijk dank.
De opbrengst is € 222,50 voor stichting de Vrolijkheid.
De Vrolijkheid, voluit Nationale Stichting ter bevordering van Vro-
lijkheid, is een netwerk van professionele kunstenaars en rege-
laars. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jonge-
ren en ouders worden wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op 
bijna 30 asielzoekerscentra gerealiseerd. Dans, theater, muziek, 
nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verha-
len vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen 
talenten te ontdekken en ontwikkelen.

De ZWO-cie. Open Hof

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 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: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met 
datum en doel.
Ook mogelijk is het om een maandbedrag over te maken naar 
bovenstaande bankrekening nummer met vermelding van 
maand en de Open Hof. Het overgemaakte bedrag wordt dan 
evenredig verdeeld over alle maanddoelen.
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 kinderen (willen) gaan naar Terschelling.
Actie “Omzien naar Nepal” - Vraag een dienst of biedt je dienst 
aan onder vermelding van de prijs via mail adres van Barend 
Dam: damb@planet.nl
Zie verder de website van de Open Hof, daar is meer informatie 
te vinden over deze actie.
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Zondag 14 juni
De eerste collecte is voor het landelijk diaconaal werk van de 
PKN in Utrecht.
De landelijke Protestantse Kerk in Nederland organiseert dia-
conaal werk op landelijk niveau. Hierbij hoort het opzetten en 
begeleiden van de diverse projecten van Kerk-in-Actie in het 
land. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt voor dit werk jaar-
lijks door de synode voor elke kerkelijke gemeenten een geldbe-
drag (quotum) vastgesteld
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “aandacht 
voor aidswezen in Zambia”
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn 
ouders overleden zijn aan aids. In Zambia zijn zo’n 20.000 gezin-
nen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse ker-
ken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, 
zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld 
niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schou-
ders. Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze ‘maatje’ 
kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is 
zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie weeskinderen 
en hun gezinnen. Hij geniet van hun vorderingen op school.
Dankzij uw steun kunnen meer maatjes getraind en meer wees-
kinderen gesteund worden. Laat geen kind er alleen voor staan!
Zondag 21 juni
De eerste collecte is voor een plaatselijke diaconaal doel. De 
Meet-Inn heeft een diaconale opdracht om namens de kerken 
hulp te bieden aan mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen 
opkomen.
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “opvang en 
hulp voor ontheemden in Colombia”
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden 
getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de 
FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake 
van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan 
onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de 
bevolking.
Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van 
hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme 
volkswijken belanden. Mencoldes geeft materiële en psychoso-
ciale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per 
maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als 
naaister,
bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen 
van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terug-
keer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats.
Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse rege-
ring en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aan-
dacht voor de ontheemden van Bogotá.
Zondag 28 juni
De eerste collecte is voor activiteiten in de eigen wijkgemeente. 
Nog steeds ligt veel stil maar de kosten 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 aan geven

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

Bij de vieringen
Op zaterdag 13 juni beginnen we de viering om 17.00 uur. Paula 
speelt op de piano en aangezien Paula en Jan-willem de afgelo-
pen weken overal mini-concertjes hebben gegeven (in de Riet-
kampen en bij allerlei verzorgingstehuizen) lijkt het me niet meer 
dan logisch dat het een heel muzikale viering wordt. En dat is 
best mooi, zeker gezien het feit dat er verder niemand mee mag 
zingen.. De Schriftlezing is Mattheus 9: 35-10:15, de uitzending 
van de apostelen. En over het goede nieuws dat verteld moet 
worden.

Zondag 21 juni begint de viering op het vertrouwde tijdstip: 10.30 
uur. Met ook weer maximaal 30 mensen. Erik speelt op de piano. 
We lezen verder in het Mattheusevangelie: 10:16-33. Over van 
alles wat de leerlingen van Jezus op hun tocht door het leven 
kunnen meemaken, maar dat ze niet bang hoeven te zijn.

Op zaterdag 27 juni om 17.00 is de jaarlijkse Regenboogviering. 
Dit jaar hebben we voor het eerst geen discussie gehad over 
de vraag of we nog wel een Regenboogviering zouden moeten 
doen. Het zal wel te maken hebben met het feit dat we andere 
dingen aan ons hoofd hebben. Of misschien ook wel omdat we 
in de afgelopen jaren steeds weer hebben ontdekt dat de regen-
boogviering voor mensen (soms jong, soms oud) van grote bete-
kenis is. We lezen verder in Mattheus, waar Jezus, zeker in het 
kader van de regenboogviering, ingewikkelde woorden spreekt: 
‘Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tus-
sen een dochter en haar moeder (..)’. Erik zorgt voor de muziek.

Zondag 5 juli: het zou zomaar de eerste viering kunnen worden 
waarbij 100 mensen aanwezig zijn! Geen idee of het lukt – het 
zal vast en zeker goed gecommuniceerd worden hoe we dit pre-
cies gaan aanpakken. Om meteen maaltijd van de Heer te vieren 
zou natuurlijk helemaal prachtig zijn, maar op dit moment ben ik 
bang dat dat er nog niet inzit. De lezing is Mattheus 11: 25-30. 
Muzikale leiding is in handen van Govert.

ALGEMEEN

EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale 
radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending 
gemist via www.edefm.nl

Programma’s elke maandagavond: 
• 18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door 
 Joop Rodenburg en Cees Kwint. 
 Herhaling: zondag 8.30 uur. 

• 19.00 uur: KERKVENSTER:
 informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. 
 Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, 
 Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.
 Presentatie: 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 Modderkolk, Maty Romein.
 Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur. 

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ JUNI 2020
15 juni 2020
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast 
over treffende lectuur in kerk en samenleving. 
Lied van de Week: “Ga maar gerust…” 
Column. Intermezzo’s: muziek en zang. 



10

22 juni 2020
Gesprek met Bram van de Beek  over ‘Vrijheid van godsdienst in 
gevaar?” Lied van de Week: ‘Kan ooit mijn lied toereikend zijn?”. 
Column. Zang en muziek.

29 juni 2020
Interview. Lied van de Week: “Uit de diepten” (Psalmen voor nu). 
Boekbespreking door Arie Romein van het boek “Zorg voor de 
ziel” van Arjan Plaisier. Muzikale intermezzo’s.

ACTIE KERKBALANS START EXTRA 
CAMPAGNE IN CORONATIJD
Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten 
ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei ma-
nieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om ze pasto-
raal en waar nodig ook diaconaal te steunen. Actie Kerkbalans wil 
parochies en gemeenten helpen om deze manieren van ‘omzien 
naar elkaar’ te blijven ondersteunen en financieel te kunnen be-
kostigen.

Scriba ds. René de Reuver: “Omzien naar elkaar betekent elkaar 
zien door de ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet 
zomaar iets. Het raakt aan onze roeping en heeft te maken met 
de diepe geloofservaring dat God ons ziet door de ogen van een 
ander! Ik steun de extra Actie Kerkbalans om juist in deze tijd het 
ook financieel mogelijk te maken elkaar te zien door de ogen van 
God.”

Met Actie Kerkbalans vragen vier kerkgenootschappen elk 
jaar hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk. Dat zijn de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud Katholie-
ke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Ook deze kerken 
leveren op dit moment een buitengewone inspanning, stelt Anna 
Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “Onze parochies en 
gemeenten zijn voortdurend bezig met het vormgeven van ‘nabij-
heid’ in de anderhalvemetersamenleving. Ze doen daarmee fan-
tastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook financieel 
op de been houdt. Ze geven vorm aan wat kerkleden als een van 
de belangrijkste waarden van kerkzijn beleven: het omzien naar 
elkaar.”

Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook extra 
kosten met zich mee, die parochies en gemeenten zonder aarze-
len voor hun rekening nemen. En dat terwijl er juist minder geld 
binnenkomt omdat er niet gecollecteerd kan worden nu er geen 
‘gewone’ vieringen zijn. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans 
vanaf 5 juni 2020 de plaatselijke kerkgemeenschappen met een 
fondsenwervingsactie ‘Omzien naar elkaar’. Om alle positieve ini-
tiatieven op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te houden, 
wordt de kerkleden om een extra bijdrage gevraagd. Met zo’n gift 
ziet het kerklid immers ook om naar de ander die in geestelijke of 
financiële nood verkeert.

De kerken ontvangen van Actie Kerkbalans een communicatie-
pakket met berichten voor website, kerkblad, social media en 
online vieringen. Met deze kant en klare materialen kunnen zij 
een beroep doen op de kerkleden. Anna Kruse: “We willen de pa-
rochies en gemeenten hiermee steunen en hopen dat kerkleden 
royaal gaan bijdragen zodat kerkgemeenschappen in de ‘ander-
halvemetersamenleving’ kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: 
omzien naar elkaar!”

kerkbalans.nl/omzien-naar-elkaar

TUSSENRAPPORT PIONIEREN: VOLHOUDEN LASTIG, MAAR 
HELFT BEZOEKERS GROEIT IN GELOOF
De afgelopen tien jaar zijn bijna 150 pioniersplekken vanuit de 
Protestantse Kerk in Nederland gestart. Hoe staat het ervoor bij 
deze nieuwe vormen van kerk-zijn? In het vandaag verschenen 
tussenrapport is er vooral aandacht voor wat pionieren concreet 
betekent in mensenlevens. Projectleider Erik Verwoerd is hoop-
vol over de ontwikkeling binnen pioniersplekken, maar onderkent 
ook: “Het lukt niet overal om mensen zelf ook verantwoordelijk-
heid te laten dragen.”

Vier onderzoekers hebben gekeken wat pioniersplekken voor de 
betrokkenen betekenen, in sociaal opzicht en qua geloofsontwik-

keling. Dat heeft geleid tot het vandaag verschenen rapport. Er is 
gesproken met 42 mensen uit 12 heel verschillende pioniersplek-
ken die al minimaal 3 jaar actief zijn. “Zo krijgen we een indruk 
van wat pionieren in mensenlevens teweeg brengt,” aldus scriba 
ds. René de Reuver, “ik raakte onder de indruk van hoe de Geest 
aan het werk is.”

Niet altijd succesvol
Bij een pioniersplek zijn gemiddeld 52 mensen minimaal maan-
delijks betrokken. Daarnaast zijn gemiddeld 129 mensen meer 
incidenteel betrokken. In totaal gaat het om bijna 20.000 mensen. 
Projectleider pionieren Erik Verwoerd stelt dat pionieren niet al-
leen uit successen bestaat: “Het is hard ploeteren, de plekken zijn 
vaak klein en kwetsbaar. Het lukt niet overal om mensen zelf ook 
verantwoordelijkheid te laten dragen.” Tegelijk laat het onderzoek 
zien dat het pionieren veel voor mensen betekent. Erik: “De im-
pact op het geloof en op het leven van mensen is vaak groot als 
ze betrokken zijn bij een pioniersplek.”

Bevrijd van eenzaamheid
Uit het onderzoek blijkt dat mensen zich vaak voelen aangetrok-
ken tot een pioniersplek als ze een moeilijke periode in hun leven 
meemaken. Erik: “Juist dan gaan mensen op zoek naar verbon-
denheid en zingeving. Een pioniersplek is dan een hele mooie, 
laagdrempelige plek om je toe te wenden. Je kunt komen zoals 
je bent.”

Pioniersplekken zorgen voor een rijker sociaal leven, zo blijkt uit 
de vele gesprekken met mensen. Vrijwel zonder uitzondering heb-
ben de deelnemers nieuwe mensen leren kennen. Bezoekers van 
een pioniersplek voelen zich er gekend, gezien en ze ervaren een 
warme band. Mensen zeggen: ‘Die plek voelt voor mij als familie, 
als vrienden. Ik ben er veilig en vind er rust.’ Sommige mensen 
zijn echt bevrijd van eenzaamheid.

Vrij om geloof te verkennen
Ook als het gaat om geloofsontwikkeling betekenen pioniersplek-
ken veel voor de betrokkenen. Erik: “Het lukt om mensen te be-
reiken die bij de reguliere kerk niet in beeld zijn, circa 59% van 
de mensen die betrokken is bij een pioniersplek is verder niet 
kerkelijk actief.” Daarmee voldoen de pioniersplekken aan het 
doel waarvoor ze zijn gestart. Erik: “Het is niet zo dat iedereen 
tot geloof komt. Wel zijn er veel mensen die iets van geloofsgroei 
ervaren: mensen zijn zich er bewuster van, ervaren verdieping - 
dat ze dichter bij God zijn.” Uit het onderzoek blijkt dat de pioniers 
staan voor de christelijke identiteit van de plek, die wordt niet ver-
doezeld. “Tegelijk laten ze mensen vrij om op hun eigen manier 
het geloof te verkennen of er niets mee te doen. Dat noemden 
mensen vaak spontaan tijdens de interviews: dat er respectvol 
met ze wordt omgegaan.”

Stevig gebouw of klein tentje
Het is de bedoeling dat er de komende jaren meer nieuwe pi-
oniersplekken ontstaan. De praktijk van pioniersplekken zal zo-
wel mooi als weerbarstig blijven, beaamt Erik. “De kerk is altijd in 
bouw, herbouw en eigenlijk nooit af.” Dat geldt ook voor kleine en 
kwetsbare pioniersplekken. “Je weet nooit of het een stevig ge-
bouw gaat worden, of dat het een klein tentje blijft die je opbreekt 
en op een andere plaats opnieuw uitprobeert.” Het rapport laat 
zien dat pioniersplekken een grote impact hebben op de levens 
van mensen. Erik: “Al met al kun je zeggen dat de pioniersbewe-
ging herkenbaar is als een beweging van Jezus. Ook Hij aan-
vaardde mensen in al hun eigenheid en daardoor kwamen men-
sen die met hem omgingen tot bloei. Er is geloof en vertrouwen 
nodig om te zien dat er op kleine pioniersplekken langzaam iets 
nieuws aan het groeien is.”

Rapport tussenstand pionieren - maart 2020

ZOU IK NIET VAN HARTE ZINGEN… WAAROM ZINGEN ECHT 
NOG NIET KAN
Kunnen we zingen met een mondkapje op? Kunnen we zingen in 
de open lucht? Kan er een klein koortje zingen als er weer 30 of 
100 mensen in de kerk zitten? Kunnen we zachtjes zingen? Kun-
nen we…? Mogen we... ?

De dienstenorganisatie krijgt tientallen vragen binnen over het ad-
vies om niet te zingen tijdens de eredienst.
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Het lijkt er op dat veel mensen zich hier moeilijk bij neer kunnen 
leggen, en dat snappen wij. Zingen is voor ons allemaal een heel 
belangrijk onderdeel van de eredienst. We zouden zo graag van 
harte zingen...

Toch is en blijft het dringende advies om niet te zingen. Het RIVM 
heeft het vermoeden dat zingen een grote bron van besmetting is. 
Of dit echt zo is, wordt op dit moment door verschillende partijen 
uitgezocht. Over het zingen in een openluchtdienst is op dit mo-
ment ook nog geen duidelijkheid. 

Momenteel is er een wetenschappelijk onderzoek gaande naar 
het besmettingsrisico dat zingen met zich meebrengt. De Protes-
tantse Kerk is daar nauw bij betrokken. Totdat de uitslag van dat 
onderzoek er is - naar verwachting in de loop van juni -  ontraden 
wij het zingen in erediensten en tijdens bijeenkomsten binnen en 
buiten een (kerk)gebouw. Recente besmetting in Duitsland - daar 
werd ook gezongen en na afloop geluncht met elkaar - onder-
streept onze terughoudendheid.

De ervaringen in diverse andere landen worden op de voet ge-
volgd en nieuwe wetenschappelijke inzichten worden nauw bijge-
houden. Mochten er nieuwe inzichten ontstaan ten aanzien van 
hoe er tijdens een kerkdienst wel veilig gezongen kan worden, 
dan volgen er aanvullende adviezen.

Zolang niet duidelijk is hoe het precies zit, is het goed het zekere 
voor het onzekere te nemen. Dus voor nu is ons advies helder. 
Zing niet in groepen, ook buiten niet, en zoek alternatieven.

Alleen bij de opname van een online viering waar verder geen 
mensen in de kerk zitten, is het eventueel mogelijk om een be-
paalde vorm van live zang en/of muziek te laten klinken. Bijv. een 
klein groepje muzikanten (vocaal/instrumentaal) met minimaal 
anderhalve meter afstand van elkaar en een nog ruimere afstand 
tot de andere aanwezigen.  

Overigens: het lijkt er op dat via zang (ook van slechts enkele 
zangers op het podium) en het bespelen van blaasinstrumenten 
het virus zich ver kan verspreiden. Bedenk dus goed of u dit risico 
wilt nemen. Uiteraard geldt voor de muzikanten dat zij geen ge-
zondheidsklachten hebben en ze zich vrij voelen om hieraan mee 
te willen werken. 

Het is aan de kerkenraad welke beslissing er genomen wordt.

Lied 903 begint met de bekende regels ‘Zou ik niet van harte zin-
gen, Hem die mij zozeer verblijdt?’. Deze regels krijgen een heel 
nieuwe lading door de situatie waarin we nu zitten. Gelukkig mo-
gen we erop vertrouwen dat ook deze situatie eindig is en zijn 
de slotregels ook van toepassing: “Alle dingen hebben tijd, maar 
Gods liefde eeuwigheid.”

WAT BESPREEKT DE PROTESTANTSE KERK NU PRECIES 
MET DE OVERHEID?
Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) behartigt de 
belangen van 29 kerkgenootschappen bij de overheid. Dat doet zij 
al jaren over tal van onderwerpen. Tijdens deze coronacrisis zijn 
de overleggen met de overheid geïntensiveerd. Bijna wekelijks is 
er contact met minister Grapperhaus, de minister van Justitie en 
Veiligheid, tevens minister van Eredienst. Namens de Protestant-
se Kerk in Nederland neemt onder andere Jurjen de Groot, direc-
teur dienstenorganisatie, deel aan dit overleg.

Het valt De Groot op dat sommige mensen denken dat kerken 
geen invloed hebben op beslissingen van de overheid. “Lobby-
werk is vaak onzichtbaar, maar het CIO verricht goed werk voor 
ons. De Protestantse Kerk is daar nauw bij betrokken. Niet alleen 
tijdens deze crisis, maar voortdurend.” 

In het begin van de crisis heeft het CIO ervoor gezorgd dat pre-
dikanten en kerkelijk werkers werden aangeduid als ‘cruciaal be-
roep’. Daardoor konden predikanten en kerkelijk werkers bijvoor-
beeld hun kinderen naar de kinderopvang brengen en kregen 
geestelijk verzorgers in ziekenhuizen meer ruimte om coronapati-
enten bij te staan. Het CIO is nu bezig om te bepleiten dat het ook 
als contactberoep wordt aangeduid.

De coronacrisis maakt het werk van het CIO nog urgenter, maar 

ook meer complex. De Groot: “De overheid heeft de grote verant-
woordelijkheid om de samenleving hier doorheen te leiden. Niet 
alleen de kerken lobbyen voor hun positie en vrijheden binnen 
de ‘intelligente lockdown’. Andere branches doen dat ook. Lijkt me 
een lastige klus voor de overheid om in de grote hoeveelheid aan 
belangen steeds de juiste keuzes te maken. Ik ben dankbaar voor 
iedere versoepeling die het CIO voor de kerken voor elkaar krijgt.”

De gesprekken met de minister zijn intensief volgens De Groot. 
“Het is balanceren. Aan de ene kant is er de scheiding tussen kerk 
en staat. We hebben als kerk onze eigen gebruiken, waar de over-
heid geen bemoeienis mee heeft. Aan de andere kant is de over-
heid verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Er wordt voortdu-
rend de afweging gemaakt welk belang het zwaarste weegt en op 
dit moment is dat toch de volksgezondheid.”

Om die reden wil de overheid graag een bron van besmetting snel 
kunnen traceren. Vandaar dat kerken, net als alle andere organi-
saties, moeten werken met een reserveringssysteem. Mocht het 
nodig zijn, dan is er achteraf in kaart te brengen wie met wie in 
contact is geweest. 

Ook heeft de overheid zeggenschap over de publieke ruimte. Af-
hankelijk van hoe het kerkgebouw ligt, kan dat dus al beginnen 
bij de voordeur van de kerk. Er mogen bijvoorbeeld geen grote 
groepen mensen samenscholen, dus ook niet voor een kerkge-
bouw. Ook dit speelt mee in de hoeveelheid mensen die naar een 
kerkdienst mogen komen.

De Groot: “Ik snap heel goed dat mensen moeite hebben met 
de huidige richtlijnen voor kerken. We worden enorm beperkt in 
ons kerk-zijn. Ik voel me daar ook niet prettig bij. Toch hoop ik 
dat mensen er op vertrouwen dat het moderamen en de dien-
stenorganisatie er alles aan doen om dE BELANGEN VAN DE 
GEMEENTEN VAN DE PROTESTANTse Kerk zo goed mogelijk 
te behartigen.” 

De Groot is onder de indruk van de veerkracht van gemeenten in 
deze tijd. “Al die prachtige online initiatieven zijn ontroerend om te 
zien. Daarnaast geeft het initiatief #Nietalleen handen en voeten 
aan betekenisvol kerk-zijn, juist in deze tijd. We hebben een voor-
beeldfunctie in de samenleving die een grote verantwoordelijk-
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heid met zich meebrengt. Laten we die lijn 
- ondanks alle beperkingen - vasthouden!” 

Nu de maatregelen verruimd worden, gaat 
er nog intensiever overlegd worden met de 
overheid. Zo vindt er binnenkort een live 
overleg met minister Grapperhaus plaats 
over mogelijke versoepelingen van de 
maatregelen voor de kerken.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidsza-
ken (“CIO”) is een samenwerkingsverband 
van 29 christelijke kerken en 2 joodse ge-
meenschappen en behartigt hun gemeen-
schappelijke belangen bij de (rijks)over-
heid. 
Zie https://www.cioweb.nl/ voor meer infor-
matie over het werk van het CIO.


