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‘Ik wil zingen en spelen voor de Heer!’ – Psalm 27
‘Ik wil zingen en spelen voor de Heer!’ Daaruit klinkt de dankbare
gedrevenheid van een mens die God heeft leren kennen als Degene bij wie je altijd kunt schuilen op de dag van het kwaad. Waar
je nooit vergeefs aanklopt en bij wie je altijd geborgenheid zult
vinden. Het is deze mens die God hiervoor zijn dank wil brengen
in zijn tent, zijn tempel, zijn kerk. Juichend wil hij offers brengen.
Zingen en spelen wil hij voor deze God.
Wie van ons denkt dit op zondagmorgen en gaat vervolgens vol
van dit verlangen op weg naar de kerk? Meer en meer gaan mensen in onze tijd naar de kerk om iets te halen in plaats van te
brengen. Zij gaan naar de kerk om een woord van troost of bemoediging te horen; of om iets te beleven, aangeraakt te worden –
al is het maar even – door de hemel zelf. Zij gaan naar de kerk om
geestelijk gevoed te worden, om van hogerhand iets te ontvangen
waarmee ze weer even verder kunnen, aan de hand waarvan ze
hun leven (nieuwe) richting kunnen geven.
Maar wat gebeurt er als mensen alleen maar komen halen en het
aspect van brengen vergeten? NIETS! Er gebeurt niets als mensen alleen maar achterover leunen in gespannen afwachting van
wat ze vandaag in de schoot geworpen krijgen. Want aan het eind
van de dienst blijft er niets anders over dan een oordeel: ik heb er
wel of niet iets aan gehad…………En met een oordeel slaat altijd
alles dood, toch?
Wil er in een kerkdienst iets gebeuren dat een opleving veroorzaakt als een kracht die ons mensen raakt en beweegt, dan is
onze eigen inbreng onmisbaar. God schenkt ons van bovenaf zijn
woord. Maar als dat beneden niet iets van een antwoord krijgt,
vindt het geen grond om te aarden. Pas als wij Gods woord beantwoorden in ons gebed, een lied, een woord, een ritueel, vindt
er een werkelijke ontmoeting tussen God en mensen plaats. Pas
dan komen ‘Boven’ en ‘beneden’ op één punt bij elkaar waaruit
een zijwaartse kracht ontstaat: zo kunnen wij – God en mens –
samen verder, de toekomst in.
Er is een wisselwerking nodig tussen God en mensen wil er zoiets
kunnen gebeuren als dat we voelen dat we in onze kracht gezet
worden. Dat we verder kunnen. Dat we vooruit kunnen. Dat we
er niet alleen voor staan. Dat we samen gaan – met God en de
mensen met wie we op dat moment die kracht delen.
Onze eigen inbreng is dus nodig, broodnodig! Het besef dat wij
niet naar de kerk gaan, alleen om iets te halen. Maar vooral ook
om iets te brengen: namelijk onszelf. In een kerkdienst moeten
wij onszelf inbrengen: onze dankbaarheid richting God omdat Hij
in ons leven aanwezig is met zijn goedheid en zijn zegen; onze
offers; ons lied; ons woord; ons leven; ons amen.
Helaas heeft de protestantse liturgie meer de vorm van het halen
dan het brengen. Het nodigt makkelijk en meer uit tot achterover
leunen dan actief mee doen. Maar zo hoort het in de liturgie dus
niet te gaan. Liturgie is het middel dat de ontmoeting tussen God
en mensen mogelijk wil maken. God geeft. En wij? Wat doen wij?
Je zelf inbrengen in een dienst blijkt altijd weer een spannende.
Tuurlijk: zingend durven we wel – zolang we dat maar samen
met anderen doen. Maar sprekend? Dat is voor veel mensen een
brug te ver. Hoe komt het toch dat zoveel mensen niet voor in

de kerk iets durven zeggen? Heeft dat misschien te maken met
het oordeel dat zo gemakkelijk wordt uitgesproken door mensen
die alleen maar komen halen? ‘Dat was mooi, vreemd, raar, dom,
hakkelend, onverstaanbaar of’….. ga zo maar door?
Waarom ik dit hier allemaal te berde breng? Omdat samen de liturgie vieren in de tijd van Corona nog ingewikkelder is geworden.
Naar de kerk gaan, kent ineens de drempel van aandurven en of
reserveren. Zingen is geen vanzelfsprekendheid meer. Allemaal
redenen voor mensen om voorlopig niet naar de kerk te gaan. En
dus is mijn vraag: ‘Hoe houden we vandaag de liturgie en de lofzang gaande’? Zonder mensen zal het niet gaan. Er zijn mensen
nodig die willen zingen en spelen voor de Heer! En ik bid dat het
velen zullen zijn die dit verlangen kennen en die zich niet laten
tegenhouden door drempels, maar met vreugde de liturgie vieren,
ook als alles even of voor langere tijd anders moet.
Ds. Agnès Gilles

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 gemankeerd. 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.
26 juli:
1e collecte eigen wijkwerk
		
2e collecte wijkdiaconie
2 augustus
1e collecte Meet-Inn
		
2e collecte wijkdiaconie
9 augustus
1e collecte eigen wijkwerk
		
2e collecte Kerk In Actie; zomerzending
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar de doelen
niet, behalve de 2e 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 onder vermelding van welke wijk en welke datum
1e en/of 2e collecte.
College van Diakenen
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Bijbelrooster
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26
27
28
29
30
31

Zacharia 14:1-11
Zacharia 14:12-21
Exodus 25:1-9
Exodus 25:10-22
Exodus 25:23-30
Exodus 25:31-40

Toekomst voor Jeruzalem
Aan de HEER gewijd
Vrijwillige bijdrage
Verbondskist
Broodtafel
Lichtwerk

Augustus
za
1 Matteüs 14:1-12

Luguber verjaardagsfeest
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ma

Levensonderhoud
Doorgeven

2 Matteüs 14:13-21
3 Psalm 78:1-16
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Psalm 78:17-31
Psalm 78:32-51
Psalm 78:52-72
Matteüs 14:22-36
Matteüs 15:1-20

Leer uit de geschiedenis
Hardleers
Keuze
Oversteek
Lippendienst
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9
10
11
12
13
14
15

Psalm 29
Exodus 26:1-14
Exodus 26:15-37
Exodus 27:1-8
Exodus 27:9-21
Psalm 45:1-8
Psalm 45:9-18

Natuurgeweld
Heilige tent
Precisiewerk
Altaarstuk
Afgeschermde ruimte
Gedicht voor de koning …
… en de prinses

Programma
Seizoen 2020-2021

www.bespreekhetsamen-ede.nl
.... is online! Geef je op!
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Kerkdiensten
ZONDAG 26 JULI

ZONDAG 2 AUGUSTUS

ZONDAG 9 AUGUSTUS

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur online dienst

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur online dienst

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur online dienst

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

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. G. van Belzen, Leusden

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T. Werner, Ede

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst

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

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

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
zaterdag 25 juli:
17.00 uur pastor H. Boerkamp

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur pastor B. Piepers

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur mevr. S. von Kriegenberg

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Harskamp:
10.00 uur ds. K. Dijk, Duiven

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur

Hartenberg:
10.00 uur
14.30 uur		

Hartenberg:
10.00 uur
14.30 uur

De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst

De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst

Het Maanderzand:
weeksluiting
19.30 uur

Het Maanderzand:
weeksluiting
19.30 uur

Harskamp:
10.00 uur online dienst
Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur
Hartenberg:
10.00 uur
14.30 uur
De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst
Het Maanderzand:
weeksluiting
19.30 uur

Inleveren kopij Kerkblad
Nr.		
11		
12		

Inleverdatum
7 augustus
28 augustus

Voor de zondagen
16, 23 en 30 augustus
6, 13 en 20 september

2.

3.

4.
5.
Informatie vanuit de Algemene Kerkenraad(Ak) van de
Protestantse Gemeente Ede.
Op 9 juli jl. heeft de AK vergaderd en diverse besluiten genomen.
In 2019 is reeds afgesproken om het kerkblad te vernieuwen.
Hiervoor worden nu stappen gezet en afspraken gemaakt.
Het rapport van de Commissie Toekomst “Toekomstbestendig” is
digitaal beschikbaar bij de scriba.
Besluiten van de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) in reactie op de aanbevelingen
van de commissie Toekomst d.d. 9 juli 2020
1. De wijkgemeenten van de PGE zijn solidair met elkaar omdat
zij dezelfde Heer dienen en samen gemeente zijn als leden
van één lichaam. Die solidariteit staat voorop als we spreken over de eigen identiteit van elke wijkgemeente. De ruimte

6.

7.

8.
9.

voor een eigen identiteit (solitariteit) zit vooral in het kunnen
bepalen van de inhoud van de vieringen en het diaconale en
pastorale werk van de wijkgemeente.
In elke wijkgemeente wordt gewerkt aan een sluitende begroting van de PGE in 2023. Ook zoekt elke wijkgemeente
die over een eigen gebouw beschikt op de kortst mogelijke
termijn naar een rendabele exploitatie van het gebouw.
De samenwerking tussen de predikanten en tussen de wijkgemeenten wordt gestimuleerd. Omdat in 2023 het werk in de
6 wijkgemeenten uitgevoerd moet worden door 4 predikanten
en de pastoraal werker, wordt voor hen een coaching traject
georganiseerd.
Wanneer de pastorieën aan de Cloeckendaal en de
Beatrixlaan leeg komen, worden deze alleen verkocht als het
geld nodig is voor de aanpassing van kerkgebouwen.
Aan externe adviseurs wordt gevraagd om op zo kort mogelijke termijn een studie te maken van de mogelijkheden die
de Taborkerk en de Beatrixkerk bieden voor de eredienst en
voor een breder gebruik van de beschikbare zalen, mede gelet op de kosten van deze gebouwen in de toekomst.
Wegens het vertrek van ds. Volgenant uit Harskamp op 1 april
2021 wordt in overleg met de predikanten en de wijkkerkenraad met spoed gezocht naar een invulling van de vacature
(0,2 fte).
Voor Harskamp wordt met behulp van externe adviseurs onderzocht of op het terrein van de kerk een kerkgebouw en
een aantal appartementen gerealiseerd kunnen worden. De
appartementen blijven eigendom van de PGE waardoor blijvende inkomsten verkregen kunnen worden.
De presentatie van de PGE naar buiten wordt verbeterd.
In 2023 worden de resultaten van de genomen besluiten geëvalueerd.

Aangenomen in de AK-vergadering van 9 juli 2020
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Afscheid en welkom
Na afloop van de AK vergadering is afscheid genomen van Ruud
Verhage, voorzitter CvK, en Harm van der Meij, penningmeester
van de PGE. Ook is er kennis gemaakt met de nieuwe penningmeester Herman Slijper.
De voorzitter bedankte de heren uitvoerig en vergeleek ze met
het ambt van minister, die met passie voor de inhoud gaan. Het
zijn echter PGE-ers. Hartelijk dank voor het vele werk dat is verricht. Namens de AK ontvingen de heren als dank een attentie.
Gods zegen wordt Ruud en Harm toegewenst in de komende
tijd, wanneer het kerkenwerk niet meer de aandacht vraagt.
De nieuwe voorzitter van het CvK, Roel Kremers en de nieuwe
penningmeester Herman Slijper wordt solidariteit toegewenst om
hun taak te kunnen vervullen.
Greet Vink-Schouwstra
scriba AK van de Protestantse Gemeente Ede
akscriba@protestantsegemeente-ede.nl
HEBREEUWS IN DE VALLEI
De Werkgroep Hebreeuws in de Vallei biedt u de gelegenheid
om de Hebreeuwse taal te leren. We lezen en vertalen samen
gedeelten van de Hebreeuwse Bijbel en wisselen hierover van
gedachten. Informatie over de taallessen en de leesgroepen is
via de website hebreeuwsindevallei.nl te vinden.
In september begint het studieseizoen 2020-2021 weer met alle
activiteiten, waaronder
- een driejarige Taalcursus Bijbels Hebreeuws, zodat men de
teksten van de Hebreeuwse Bijbel kan lezen, vertalen en enigszins begrijpen.
- verschillende leesgroepen Hebreeuws (overdag)
- een avondleesgroep Hebreeuws op dinsdag (even weken)
- een leesgroep Jiddisch op maandagmiddag (even weken)
Leden van de Werkgroep kunnen deelnemen aan alle activiteiten
en krijgen het les- en leesmateriaal gratis. Contributie € 60 per
jaar. Voor verdere informatie:
Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 515432,
e-mail: rosabeijen@gmail.com

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 diensten
De wijkkerkenraad heeft in zijn vergadering op 14 juli onder
andere gesproken over het al dan niet hervatten van ‘fysieke’
diensten in de kerk. Binnen de gemeente wordt daar, voor zover
dat de WKR bekend is, weliswaar verschillend over gedacht,
maar de meeste mensen hebben grote aarzelingen bij het meevieren van diensten in de kerk. Die diensten worden ernstig
gemist, zoveel is wel duidelijk – zowel de diensten zelf, als de
contacten met mede-gemeenteleden. Maar velen zijn (nog)
zeer voorzichtig in de contacten buiten het eigen huis: die ‘velen’
behoren in het algemeen trouwens tot de groep die door het
RIVM als ‘risicogroep’ wordt beschouwd. Zij hebben alle reden
tot terughoudendheid.
Dat is dan ook precies wat wij horen: de mensen zouden enerzijds graag weer ‘echte’ diensten willen meevieren, anderzijds
willen ze het er nog niet op wagen.
Dat eventuele diensten met veel gedoe gepaard zouden gaan
speelt daar ook een rol bij: de veiligheidsvoorschriften én -voorzieningen hebben wel invloed op de vreugde die er aan een
dienst te beleven zou zijn. Er mag overigens niet gezongen worden. En koffie-na is er óók niet. Begroeting en ontmoeting uitsluitend op afstand.
Dat alles (en nog veel meer) overwegend, heeft de WKR besloten in elk geval tot en met augustus de huidige gang van zaken
te bestendigen. Dat wil zeggen: geen diensten in het kerkgebouw, wél diensten ‘met-een-kleine-groep’ die via de link op
www.taborkerk.nl te beluisteren zijn.
Hoe het na augustus zal gaan, hangt af van de ontwikkelingen.
Op het moment van schrijven neemt het aantal besmettingen her
en der enigszins toe: langzaam, maar gestaag.
Via dit blad en de website houden we u op de hoogte.
Crisis in Kenia
Uit Nairobi bereiken ons verontrustende berichten: ‘Imani’ het kinderopvangproject dat door de Tabor-diaconie is geadopteerd, heeft ernstig te lijden onder de gevolgen van de ‘Corona-crisis’ in Afrika. De Keniaanse economie ligt grotendeels plat. De scholen blijven de rest van het jaar gesloten, de kinderen verblijven in quarantaine in de opvangcentra.
Imani maakt zich grote zorgen over het lot van de aan haar toevertrouwde kinderen, met de name over de gezondheid van de
kwetsbare kinderen: de kinderen die met HIV besmet zijn en de
gehandicapte kinderen. De lokale fondsenwerving is zo goed als
volledig opgedroogd. Wat de gevolgen zijn voor Imani laat zich
raden. Die zijn nu al ellendig, maar kunnen uitlopen een gevaarlijke ramp.
De diaconie van de wijk Tabor doet dan ook een klemmend
beroep op een ieder een (extra) royale gift te overwegen.
Maak uw bijdrage over naar rekeningnummer NL22 RABO 0312
4647 89 (Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor, o.v.v. Imani)
Uit de mail die wij ontvingen van Belinda, de fondsenwerver van
Imani:
As it’s quite evident, we have a very big financial gap to fill that
has been worsened by the pandemic and if things remain the
same Imani will not be able to cater for the children’s basic
needs.
We had started to put efforts to the resort that was opened to
assist with the financial support to Imani but again due to the
restrictions that were imposed by the government the resort is at
a standstill. The hospitality industry was one of the main sectors
that was most affected worldwide.
We wish to appeal to you as our supporter to cushion us during
this difficult period because the children still require their basic
needs and there are many lives that are dependent on Imani.
We also wish to give our utmost gratitude to our partners
for standing with Imani and it is our hope that you are all well
despite the pandemic affecting all of us.
Nairobi, 7 July 2020
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Leesonderricht in Imani B
Van de predikant
Ons lokale ziekenhuis, ‘Gelderse Vallei’, handhaaft strenge
bezoekregelingen. Ook voor predikanten.
Anders dan in normale omstandigheden mogen zij alleen tijdens
reguliere bezoektijden mensen in het ziekenhuis bezoeken, en
dan nog uitsluitend in plaats van ander bezoek (i.c. familie).
Houd daar in voorkomende gevallen s.v.p. rekening mee: de
dominee komt alleen op officieel verzoek op bezoek!
Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

gen hebben of niet meer weten hoe de dagen door te komen
vanwege eenzaamheid. Het kan zijn dat je eigen pakje plotseling
zo zwaar is, dat je niet meer in staat bent nog naar een ander
om te kijken. Waar je onrecht wordt aangedaan, waar je vergeten lijkt, niet meer gekend. Dan zijn deze maanden extra zwaar
nu we afstand moeten houden, elkaar hoogstens door de telefoon spreken, waar zelfs de wekelijkse kerkdiensten zijn vervallen. Iedereen zal van tijd tot tijd zulke gevoelens hebben. Daarom
is het belangrijk toch met elkaar contact te blijven houden, een
telefoontje of een kaartje kan juist op het goede moment arriveren en helpen om weer een lichtrandje te zien aan die donkere
wolk. Gelukkig zijn er veel mensen die omkijken naar een ander.
Regelmatig iets laten horen en zo de band toch levend houden.
De kerkenraad heeft iedereen een enquête gestuurd over het
hervatten van de kerkdiensten. Lastig om te bedenken wat je
wilt, wel weer diensten, maar is dat al verantwoord? Toch goed
om de vragen te beantwoorden, zodat de kerkenraad weet hoe
de gemeenteleden er over denken. De beslissing zal al moeilijk
genoeg zijn. Graag uw ondersteuning.
De kerkenraad heeft besloten om tot 23 augustus geen fysieke
diensten te houden. Wel is er iedere week of een opgenomen
viering of een Noorderkwartiertje. Berichten daarover komen
naar u toe.
Onze dominee is vanaf 17 juli met vakantie. Een periode voor
haar die we haar en haar gezin van harte gunnen. We hopen
voor hen op een periode van rust in deze voor hen zware tijd,
ook binnen hun gezin. Wilt u berichten van ziekte en vreugde sturen naar het Meldpunt? Anders blijven de mededelingen
onbedoeld liggen. Vanuit het Meldpunt gaan de meldingen naar
hen die het moeten weten, zodat u zich niet vergeten voelt.
Van harte wens ik u een goede tijd in het vertrouwen dat u
gekend en gedragen wordt.
Toegewend
Waar mensen zich toewenden naar elkaar en
er vanaf zien
om over elkaar macht uit te oefenendaar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen niet meer geloven in
het recht van de sterkste –
daar kan iets van God gebeuren
Waar mensen elkaar gaan herkennen
en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten,
als breekbare reisgenoten –
daar kan iets van God gebeuren.

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
Tot nu toe zijn er geen nieuwe berichten van ziekenhuisopnames. Maar dat betekent niet dat er geen zieken zijn, soms zelfs
ernstig zieken. Of mensen met verdriet, of gemis. Of zij die zor-

Waar mensen van elkaar willen weten
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
dat ze zich geen van allen kunnen
beschermen tegen de pijn, die het leven
hun aandoet –
daar kan het Koninkrijk van God komen.
( Bisdom Breda)
Met een hartelijke groet,
Ineke Kerkstra
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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
Zondag 2 augustus mogen we voor het eerst sinds 11 maart,
biddag voor gewas en arbeid, weer in een dienst als gemeente elkaar ontmoeten. In de achterliggende maanden mochten
we elkaar gelukkig wel elke zondag digitaal ontmoeten. We zijn
dominee Tineke erg dankbaar dat zij dit steeds weer mogelijk
heeft gemaakt. Dit was voor haar echt heel veel werk. Dit alles
samen met haar dochter Catherine die de technische dingen
regelde en Yeb die alles keurig op de juiste plek plaatste zodat
we allemaal op zondagmorgen, of op een ander zelf gekozen
moment, “naar de kerk konden gaan”. Wij willen jullie voor deze
inspanningen heel hartelijk bedanken. Laten we hopen en bidden dat we in de komende tijd niet opnieuw in zo’n situatie
terecht zullen komen. Ook gemeenteleden, jong en wat ouder,
die een bijdrage aan de diensten hebben geleverd, hartelijk dank
hiervoor.
Zoals gezegd, 2 augustus mogen we samenkomen om 10 uur
in een openluchtdienst op het kerkplein. Bij erg slecht weer, bijvoorbeeld dreigend onweer, zal deze dienst niet kunnen doorgaan, maar door een regenbuitje laten we ons natuurlijk niet ontmoedigen. Neem dan wel een paraplu mee. De huidige situatie
biedt helaas geen mogelijkheid om op het laatste moment nog te
verkassen naar de kerk. In deze dienst zal dominee Tineke voorgaan en de muziek zal verzorgd worden door Wieke en Berthilde
Waaijenberg. Omdat deze dienst in de openlucht wordt gehouden, mag zacht worden meegezongen, dit in tegenstelling tot de
diensten die binnen worden gehouden waarbij zingen niet is toegestaan.
Dit is tevens de eerste dienst na Pasen en daarom zal bij het
begin van de dienst de nieuwe Paaskaars worden aangestoken.
Parkeren kunnen we deze zondag op het plein bij de Plus supermarkt, waarvoor dank aan onze buren Aart en Marion Pater.
Natuurlijk moeten we ons best doen om ons aan de geldende
regels te houden. Als u bij de kerk komt zult u daarom worden
ontvangen door een van de coördinatoren die u zal uitleggen
hoe alles gaat.
Vanaf 9 augustus gaan we werken met een systeem waarmee
u zich vooraf moet inschrijven als u de dienst wilt bezoeken. Op
deze manier willen we er voor zorgen dat we op zondagmorgen
bij de ingang van de kerk geen mensen teleur hoeven te stellen.
Het aantal beschikbare plaatsen in de kerk is immers beperkt
vanwege de 1,5 meter regel. Op dit moment is nog niet volledig uitgewerkt hoe we het inschrijven gaan regelen en wie dit zal
gaan uitvoeren. Als er meer bekend is zullen wij dit per nieuwsbrief aan de gemeente meedelen.

Voor de dienst van 2 augustus hoeft u zich niet in te schrijven
omdat er op het plein voldoende ruimte is.
Tijdens de diensten in de kerk mag er niet worden gezongen, de
organist speelt de liederen en de gemeenteleden zingen in hun
hart mee. Wilt u zelf een liedboek meenemen? Er zullen geen
liedboeken in de kerk aanwezig zijn.
Bij binnenkomst zult u door een coördinator naar uw plek worden
gebracht. U kunt niet zelf een zitplaats uitkiezen.
Met ingang van 2 augustus zal er ook weer oppas zijn. Gedurende de schoolvakantie is er geen kindernevendienst. De kinderen
worden bij binnenkomst naar de oppas gebracht en na afloop
van de dienst weer opgehaald.
Er is inmiddels een gebruiksplan geschreven waarin alles staat
waaraan we ons moeten houden bij activiteiten in en rond de
kerk. Tijdens de kerkenraadsvergadering op 21 juli zal dit document besproken worden. Na goedkeuring zal het geplaatst worden op de website.
Arthur Strang verblijft nog in Het Baken in Bennekom, wij wensen hem en de zijnen veel sterkte toe.
Op 1 augustus zijn Hennie en Henk van Luttikhuizen 25 jaar
getrouwd. Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd met dit
jubileum. Wij wensen jullie, samen met Mark, nog veel goede en
gezegende jaren toe.
Op 10 augustus mag mw. J.W. van de Beek - Buurman haar verjaardag vieren. Namens ons allen van harte gefeliciteerd en een
gezellige dag gewenst.
Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef
HARTELIJK BEDANKT!!!!!
Wat werden wij verrast op onze 40 jarige huwelijksdag, door
bloemen, kaarten, cadeaus, berichtjes en telefoontjes.
Dankzij jullie is het voor ons een onvergetelijke dag geworden.
Hartelijke groet,
Willy en Dick Hols
Collecteren
Nu er geen kerkdiensten worden gehouden maar ook als de
diensten in de kerk weer beginnen is de ons bekende manier
van collecteren, met de collectezak rondgaan, niet mogelijk. Bij
de uitgang zal er wel een mogelijkheid zijn om collectegelden te
geven.
U kunt uw bijdrage ook overmaken 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.
Collecteren is nog steeds erg belangrijk om samen kerk te kunnen zijn.
- 26 juli Harskamp (digitale dienst)
1e Collecte Wijkwerk
2e Collecte Wijkdiaconie Kindercollecte
- 2 augustus Harskamp (openluchtdienst op het kerkplein)
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Wijkdiaconie Kindercollecte Wijkkas
- 9 augustus Harskamp (dienst in de kerk)
1e Collecte Wijkwerk
2e Collecte KIA Kindercollecte
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick
Rooster oppas(gedurende de schoolvakantie is er geen kindernevendienst):
02-08 Nicoline
09-08 Alice
16-08 Philien
23-08 Hennie
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bestaan. Hij kent onze namen en houdt die vast in zijn hand.
Jan is op de Gemeentelijke Begraafplaats begraven.
Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

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
In Memoriam
Op 10 juli overleed Jan Bolleman Koopmans, hij was 91 jaar. Zijn
sterven ging precies zoals hij het wenste. In het bed in de woonkamer van zijn geliefde huisje, is hij heel rustig in zijn slaap weggegleden.
Op 15 juli was het afscheid van Jan. Zijn levensloop werd getekend in het perspectief van Psalm 103. Jan groeide op in Ede. Hij
werkte, met veel plezier, 43 jaar bij het Gas en Waterbedrijf van
de gemeente. Jan trouwde met Greet en het was heel verdrietig dat zij op 53 jarige leeftijd al overleed. Daarna ontmoette en
trouwde hij met Enna. Ze waren 27 jaar samen toen Enna, nog
maar twee jaar geleden, overleed.
Jan was de afgelopen jaren erg op zichzelf; hij was sowieso
een man van weinig woorden. De kinderen en kleinkinderen van
Enna bleven hem trouw opzoeken. Hijzelf kwam regelmatig even
bij hen aanwaaien voor een kopje koffie. De oudste dochter van
Enna zorgde voor hem tot in zijn laatste uren.
Psalm 103 vertelt over de mens op aarde. We zijn hier slechts
een moment, maar voor God onze Vader blijven we altijd

Vanuit Proosda Beatitudinum
Zo’n laatste nummer vóór de zomervakantie voelt voor mij vaak
een beetje als het schrijven van een zomergroet. ‘Vroeger’ stuurde ik soms wel 40 kaarten vanaf m’n vakantieadres. Een hele
middag zat ik dan soms te pennen en de helft van m’n zakgeld
ging op aan kaarten en postzegels… De adressenlijst die ik
meenam werd in de loop van de jaren steeds korter… Tegenwoordig sturen Maarten en ik vaak alleen nog wat kaarten
naar mijn oma’s, zijn moeder en mijn ouders. Toch denk ik dat
ik dit jaar weer wat meer kaarten wil versturen. Het is een mooi
gebaar. En ik ken weinig mensen die niet blij worden van een
kaartje. Misschien juist wel in deze zomer. Hoe dan ook, deze
bijdrage voor dit kerkblad voelt een beetje als zo’n ‘zomergroet’
naar u allen. Het markeert daarmee voor mij ook een grens.
Want na mijn afwezigheid staat na twee weken de volgende startdienst al weer voor de deur. Deze weken moest er dus
weer veel ‘vooruit gewerkt worden’, voor wat betreft het nieuwe
catechese-seizoen, het nieuwe jaarthema, de wisseling van de
wacht in de kerkenraad, etc. etc.
Ik ontkom er niet aan om dus nu ook wat terug te blikken. En
het voelt dan onwerkelijk, als ik naar de afgelopen weken en
maanden kijk. Na de ‘intelligente lock-down’ van maart, april en
mei, mochten we in juni weer wat ‘versoepelen’. Voorzichtig weer
wat mensen in de diensten – en ook begonnen aarzelend weer
enkele taakgroepen en commissies met het samenkomen in de
kerk – met tafeltjes ver uit elkaar. Zodat we elkaar weer konden
aankijken, in plaats van naar een scherm te turen… Elkaar nog
éven spreken, zien – groeten, evalueren en afspraken maken
voor ‘straks na de zomer’. Alles binnen de veiligheidsmarges
natuurlijk. Het was goed en soms bijna emotioneel elkaar weer
te zien, maar het was ook ‘veel’. Het leek wel een beetje alsof het
nieuwe winterseizoen al weer begonnen was!
Ik merk daarom nu, zo vlak voor de vakantie, dat het afgelopen
halve jaar inderdaad wel de nodige energie gekost heeft. Het
is goed om gas terug te nemen. We weten niet hoe het in het
najaar zal verder gaan – maar net als velen hou ik serieus rekening met misschien wel weer nieuwe beperkende maatregelen.
Het is niet anders; we moeten er onze weg in vinden. Maar dat
stelt ook vragen aan ons geloof.
Juist die vragen – het is goed om daar niet aan voorbij te gaan.
De kerk is op haar best als ze behulpzaam is in het ruimte bieden aan de goede vragen. Dat is een stuk vruchtbaarder dan het
‘voorzien van gemakkelijke antwoorden’…
In het vorige nummer van het kerkblad heeft het overzicht van
het nieuwe Jaarthema gestaan. Ik zie er naar uit om met die vragen aan de slag te gaan en hoop dat dat voor velen, net als voor
mijzelf en zoals in het afgelopen seizoen, verrijkend mag zijn!
Ergens in de komende weken mag u/jij weer post van de kerk
verwachten en zal de folder met het nieuwe jaarthema thuis op
de mat liggen. Bij wijze van alternatief vakantiekaartje vanuit de
kerk, zullen we maar zeggen… J
Tijdens mijn vakantie is deels gelukkig Netta Hakkenberg aanwezig, maar ook tijdens haar vakantie, is er uiteraard pastorale
hulp beschikbaar als iemand daar behoefte aan heeft. Hiervoor
kunt u/kun jij gewoon het pastorale meldpunt bellen. In geval van
overlijden kan er dan vanuit het pastorale meldpunt samen met
de scriba een beroep gedaan worden op een andere collega uit
onze Protestantse Gemeente Ede.
Voor nu een hartelijke groet vanuit de pastorie, ook van Maarten,
en graag weer tot ziens!
ds. Theo Pieter de Jong
Geboren!
Op 27 mei is Joshua geboren. Joshua is het zoontje van Elwin
en Lisette van Dokkum en het broertje van Naomi. Zij wonen aan
de Jan Vermeerstraat 110. Samen met Chris Ittmann en Thirza
van Engelenhoven hopen we Joshua op 11 oktober te dopen.
Dan zal hij de prachtige doopnamen krijgen: ‘Joshua Johannes
Jan’. God redt en de HEER is genadig, betekenen zijn Hollandse en Hebreeuwse namen. We feliciteren het gezin van Dokkum
van harte en zien met hen uit naar 11 oktober!
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RECTIFICATIE
In het vorige kerkblad heb ik een pijnlijke fout gemaakt, die je
als dominee hopelijk maar één keer in je werkzame leven maakt.
In het stukje waarin ik stil stond bij ‘kosters, vreugde en verdriet’,
refereerde ik aan het overlijden van mw. Bekkers, onze oud kosteres. Samen met haar man was zij jarenlang beheerder en kostersechtpaar. Ik noemde dat zo kort na het plotselinge overlijden
van haar zoon, nu ook de oude mw. Bekkers, op 94-jarige leeftijd
overleden was. Helaas gebruikte ik daarbij de naam van Tiny, de
vrouw van Dick. Maar dit moest ‘Leida’ zijn. Om zo kort na het
overlijden van je man en schoonmoeder je eigen naam in het
kerkblad te lezen, dat lijkt mij pijnlijk. Op vriendelijke manier werd
ik per mail door Tiny zelf hierop geattendeerd. Het was goed Tiny
per telefoon te spreken. De naamsverwisseling is hiermee rechtgezet en ik wil Tiny danken voor haar begrip en verder sterkte
wensen in deze moeilijke tijden.
OVERSTAPDIENST
Op zondag 26 juli zullen in de kerk enkele overstappers de overstap maken van Kindernevendienst en kinderclub naar een nieuwe fase. Geen kind meer maar tiener en na de zomer Brugklasser… Zij krijgen in de dienst een eigen tienerbijbel, ontvangen
een persoonlijke zegen en worden welkom geheten op de catechese en in de jeugdkerk. In de lezingen volgen we het Bijbelbasicleesrooster, daarin is 1 Koningen 6 aan de beurt, over de tempelbouw. Een muziekgroep zal een deel van de muziek en zang
begeleiden. Maar ook de 4 jarigen van de gemeente mogen in
deze dienst met hun doopkaars aanwezig zijn – en zullen een
zegen ontvangen en de ‘overstap’ maken van Kerk Op Schoot
naar Kindernevendienst en Kinderclub. Van harte welkom, in het
bijzonder alle kinderen en tieners!
(p.s. aanmelden is helaas nog wel nodig…)
#(s)Amen!
Enkele 20-ers en 30-ers hebben besloten wat meer samen op
te trekken in de kerk. Een ontzettend leuk initiatief! Ben jij tussen
de 25 en 35 jaar en lijkt het je leuk ééns in de twee weken uitgenodigd te worden om samen te eten, samen te mountainbiken,
samen naar de kerk te gaan, samen een escaperoom te doen,
samen een film te kijken, samen een bijbelgedeelte te bespreken, etc. etc. ? Geef dan je telefoonnummer door en wees welkom in de App-groep. De eerste bijeenkomst staat al gepland
op 25 juli. En dan op 6 september is de officiële aftrap van deze
groep, ‘#(s)amen …
Dankbaar voor deze groep wensen we hen (s)amen veel mooie,
waardevolle, gezellige, opbouwende en naar meer-smakende
momenten!

Heer, mij gaan. Wat mij is toegezegd hebt Gij voldaan; ik ga in
vrede’. Met die woorden, de lofzang van de oude Simeon, eindigde de dienst in de Beatrixkerk voorafgaande aan zijn begrafenis
op begraafplaats Heidepol, op dinsdag 21 juli. Rondom zijn graf
werd het lied ‘Abba Vader’ gezongen, het lied van vertrouwen en
overgave – passend bij hoe Bert geloofde. Betsy, de drie dochters en kleinzoon Ramon en vele anderen zullen Bert missen.
Dat onze goede God de gedachtenis aan Bert Pol zal zegenen
en allen die hem zullen missen wil dragen in Zijn trouw en liefde.
Activiteitengroep Ouderen
Het is alweer enige tijd geleden, namelijk woensdag 4 maart
van dit jaar, dat wij als activiteitengroep ouderen van onze wijkgemeente Beatrixkerk een thema bijeenkomst hebben georganiseerd. Ds. Roelie Reiling van zorginstelling De Hartenberg was
toen onze gewaardeerde gastspreker en daarna zijn we helaas
allemaal in meer of mindere mate geconfronteerd met het corona virus met alle gevolgen van dien. Door de zorg voor een
goede gezondheid moesten ook de bijeenkomsten in onze kerk
dit jaar worden aangepast of afgezegd. De geplande paasviering in april, de dagtocht in juni, een zangoptreden met liedjes uit
de oude doos in september en een zangmiddag met Fiducia in
oktober zijn helaas komen te vervallen en waar mogelijk doorgeschoven naar volgend jaar.
De bijeenkomst voor 11 november van dit jaar met als gastspreker schaapherder Martin Oosthoek en de geplande kerstviering
op 16 december met onze wijkpredikant staan, weliswaar onder
voorbehoud, nog wel op de agenda.
Het is en blijft voorlopig nog een onzekere tijd maar als bestuur
hopen wij van harte dat u in goede gezondheid de afgelopen tijd
heeft doorgebracht.
In vertrouwen op een bedwingen van het virus zien we uit naar
de mogelijkheden u weer te kunnen begroeten in de kerk tijdens de zondagse erediensten of bij onze thema bijeenkomsten
later dit jaar. Het ga u allen goed en heel graag tot horens en
tot ziens! Met een hartelijke groet namens de activiteitengroep
ouderen van de Beatrixkerk,
Jellie Willigenburg, Etteke Onnink,
Anne Hendriks, Dick Peters, Evert Hoogendoorn

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

ds. Theo Pieter Dominee@beatrixkerk.nl 0318 30 91 91
In memoriam
Op 9 juli overleed op 95 jarige leeftijd Francina Magdalena
Hoogendoorn-Sopaheluwakan. Francien werd op 28 mei 1925 in
Siri Sori Senani geboren. Daar leerde zij in de 40-er jaren haar
man Jan Hendrik Hoogendoorn kennen. Zij trouwden in 1949.
Samen zagen zij veel van de wereld en kregen zij vier kinderen
en woonden uiteindelijk in Ede. Hier raakten zij betrokken bij de
Gereformeerde Kerk waarvoor ze beiden veel gedaan hebben.
Jan overleed in 1993 maar na zijn overlijden pakte Francien op
de haar kenmerkende krachtige manier het leven weer op. Nog
op 80 jarige leeftijd bezocht zij met enkele kleinkinderen het
land van haar geboorte. Daarover, en over vele andere dierbare herinneringen, vertelden de kinderen en kleinkinderen bij de
rouwdienst op 16 juli. We lazen samen psalm 121, de psalm
van mensen onderweg. In het geloof dat ook Francien een Hulp
heeft, sloeg zij haar ogen op en wachtte op de nieuwe Morgen.
Zo hebben wij haar begraven. Ze zal door velen gemist worden.
Dat haar gedachtenis tot zegen mag zijn. Slammat djallan iboe
Francien.
In memoriam
Op 13 juli overleed op 92 jarige leeftijd na een kort ziekbed Lubbert Pol. Bert werd geboren in Lonneker op 4 januari 1928. Op
16 november 1956 trouwde Bert met zijn geliefde Betsy. Bert
was een sociale en actieve man. Tot op 90-jarige leeftijd was hij
nog als tuinman actief in en rondom de Beatrixkerk! Velen herinneren zich zijn vriendelijke en betrokken aanwezigheid. In de
week voor zijn overlijden ontving Bert een zegen. In vrede en
dicht bij Betsy mocht hij enkele dagen later sterven. ‘Nu laat Gij,

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 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
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Diensten: terugblik en vooruitblik
Zondag 12 juli jl. bezochten ruim 50 gemeenteleden (+ 12
medewerkers) de dienst in De Open Hof. Velen waarderen het
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dat weer diensten kunnen worden gehouden, al is dat nog met
beperkingen. De zaal biedt meer ruimte, dus schroom niet om
u aan te melden voor de diensten! Als reactie op opmerkingen
van diverse gemeenteleden dat de sluitingstermijn voor reserveren wat krap is, is besloten deze op te rekken tot zaterdagavond
20.00 uur. Het e-mailadres hiervoor blijft reserveren@openhof-ede.nl. Wilt u bij het aanmelden de namen van de personen
vermelden en of hierbij kinderen zijn voor oppas of kindernevendienst? Nogmaals, de reserveringen houden we bij opdat, mocht
er zich iets voordoen, de GGD hiermee z.s.m. aan de slag kan.
We zijn zeer voorzichtigheid en proberen op een soepele wijze
ons verantwoord aan regels te houden. Verdere aanwijzingen
kunt u teruglezen in de Kijk op de Wijk van 12 juli en op onze
website www.openhof-ede.nl. U dient wel uiterlijk om 09.45 uur
aanwezig zijn.
Zingen tijdens de dienst
De wijkkerkenraad heeft tijdens haar vergadering van 6 juli
besloten om voorlopig niet te zingen. Samen met andere evaluaties van de diensten wordt ook dit punt meegenomen tijdens de
1e vergadering van september.

Elke week is er ook een kindercollecte met als doel “kindervakantie week Ede”
Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!!
Een warme oproep aan de “thuiszitters” om toch via een andere
weg, dan de verzamelpotten in de kerk, 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 kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar
het kerkelijk buro met vermelding van maand en wijkgemeente
de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle
doelen van die maand
Het diakenen-team de Open Hof

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS
SAMENWERKENDE KERKEN

Medewerkers op zondag
Voor gemeenteleden die op zondag meewerken aan de dienst
(muziek, zang, beamer & kerk-TV, oppas en kindernevendienst),
vriendelijk doch dringend verzoek om uiterlijk 09.30 uur aanwezig te zijn.
Vervoer naar de kerk
Na overleg met de coördinator vervoer is besloten om de vervoersdienst voorlopig nog niet op te starten, mede omdat het
onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tijdens het vervoer.
Met vriendelijke groet,
Betty Pluimers, scriba
COLLECTEDOELEN
Zondag 26 juli
De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk.
Hebt u de nieuwe ‘Hovenier’ ook al ontvangen? Een mooi magazine met interessante verhalen.
De collecte van deze week is onder andere om de kosten van
het blad te dekken.
De tweede collecte is voor de eigen wijk diaconie, voor doelen
als de voedselbank, bloemen mantelzorgzondag en kerstfeest.
Daar maken we nu vast een start mee omdat de wekelijkse collecten inkomsten nog lang niet zo groot zijn als verleden jaar op
dit moment.
Zondag 2 augustus
De eerste collecte is voor een plaatselijke diaconaal doel de
Meet-Inn. 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 eigen wijkdiaconie, voor doelen
als de voedselbank en in het najaar voor bloemen mantelzorg
zondag en kerstfeest
Zondag 9 augustus
De eerste collecte is ook op deze zondag voor de eigen wijkkas
De tweede collecte is voor Kerk In Actie met als doel “Kerk als
plek van hoop, hulp en verzoening” in Rwanda
De presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht
voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide.
De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft
hen een eigen plek in de kerk.
Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks
leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld.
De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden.
Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren.
Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk
zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren
om met elkaar te kunnen samenleven. Geef voor hoop, hulp en
verzoening in Rwanda.

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl
Pastor:
Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
Secretariaat Cora:
Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl
Afscheid Imam
De imam van de Turkse moskee, dhr. Zühdü Elveren, nam deze
dagen afscheid van Ede en Nederland omdat hij, samen met
zijn vrouw en kinderen, na een verblijf van 5 jaar terugkeert naar
Turkije. Vanwege de anderhalve meter afstand kon het niet in
één keer, dus waren er verschillende tijdstippen en data waarop hij gegroet en toegesproken kon worden. Afgelopen maandag waren de mensen van ‘buiten’ welkom. Verschillende mensen, waaronder de burgemeester en Erna, namens de raad van
kerken, bedankten hem voor de plezierige samenwerking. Erna
had trouwens ook namens onze gemeenschap bloemen voor
hem meegenomen en bedankte hem voor zijn inzet voor de verdieping van de contacten en de onderlinge samenwerking, die
onder andere gestalte kreeg in twee interreligieuze vieringen.
De burgemeester vertelde dat als de imam hen tegenkwam, hij
altijd aan hem én aan zijn vrouw vroeg hoe het met hen ging. En
dat vond hij bijzonder en mooi omdat zijn vrouw nog wel eens
overgeslagen werd. De imam antwoordde vervolgens dat hij dat
logisch vond omdat binnen de Islam de vrouw en de man gelijk
zijn. Vervolgens zei hij tegen ons dat het hem een goed idee leek
om in de toekomst een interreligieuze ontmoeting te organiseren
met de nieuwe imam over juist dit thema. Het leek me een goed
plan. Hopelijk staat de nieuwe imam hier net zo open voor en is
hij ook een warm voorstanders van de dialoog, zodat we op een
frisse manier verder kunnen gaan met de samenwerking!
We wensen de imam en zijn gezin alle goeds toe in Turkije!
Bij de vieringen
Let op: Vanwege alle veranderingen bleek het niet mogelijk dat
pastor Boerkamp op zondag zou voorgaan, dus de viering is volgens de oude afspraak op zaterdag 25 juli, om 17.00 uur. Fijn
dat het zo toch gelukt is. Van harte welkom! Elly speelt op de
piano.
Zondag 2 augustus zou eigenlijk een viering samen met de
Open Hof zijn, maar dit gaat vanwege de ingewikkeldheid niet
door: er is ‘gewoon’ om 11.00 uur een viering in onze kerk met
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Ben Piepers en Susan op de piano.
Zondag 9 augustus heten we Sylvia von Kriegenberg van harte
welkom! Tanja verzorgt de muziek.
Op zondag 16 augustus verwelkomen we Martien Taks, met
Susan op de piano.
Wat er zondag 23 augustus gebeurt is nog enigszins onduidelijk.
Het heeft te maken met de toestand in de wereld en in Nederland in het bijzonder. Kunnen we dan al weer zingen? Dan is de
viering waarschijnlijk gewoon in Emmaüs. Maar mocht dat nog
niet kunnen: dan overwegen we om de viering in het openluchttheater te houden. Maar ook daar zitten nog allemaal haken en
ogen en kosten aan. Het is allemaal dus nog erg onduidelijk. U/jij
hoort er t.z.t. meer over!
Vakantie
Ik ben vanaf vrijdag 17 juli tot en met zondag 16 augustus met
vakantie.
J.P. Prenger
Vanuit de Cora
In de Coravergaderingen van 8 en 29 juni zijn onder meer de
volgende punten besproken:
• Voor het verbeteren van het online bijwonen van vieringen zijn
twee acties ondernomen: a) Picture-in-picture is aangeschaft
en geïmplementeerd, waardoor beelden van presentatie en
camera gecombineerd kunnen worden en b) een overstap van
Kerkomroep naar Kerkdienst gemist is opgestart. Vanaf augustus zijn de vieringen alleen nog te volgen via Kerkdienst gemist.
• Er is overleg over een geschikte vorm voor de inloopochtenden
voor het nieuwe seizoen.
• Evaluatie zondag 7 juni: de aanwezigen in de kerkzaal vonden
het fijn om er weer te zijn en men hield zich aan de regels.
Organisatorisch is het goed te regelen. Jan-Peter vindt het veel
fijner als er kerkgangers in de kerk zijn. Bij evaluatie bleek onder
andere dat thuiskijkers meer het gevoel dan anders hadden dat
ze toeschouwer zijn en dat ze een groot deel van de interactie
in de kerkzaal niet goed konden volgen. Jan-Peter heeft hieraan
in Emmaüsnieuws en in de navolgende diensten aandacht besteed.
• Vanuit Emmaüs volgen we de initiatieven voor een Black Lives
Matter-demonstratie in Ede, nadat we door hen hierover benaderd zijn.
• We stemmen in met de uitgangspunten van de AK-vergadering
van de PGE in juni n.a.v. de aanbevelingen van de Commissie
Toekomst m.b.t. de financiële beheersbaarheid in de toekomst,
de onderlinge solidariteit en respect voor elkaars eigenheid.
Bredere communicatie hierover wordt verwacht en heeft onze
aandacht.
• De Thomasviering van 3 oktober in Antonius is verplaatst naar
20 maart 2021. De viering op 4 oktober in Emmaüs gaat daarom
gewoon door.
• We hebben gesproken over de invulling van pastoraat binnen
Emmaüs. De vacature die Geke ter Velde anderhalf jaar geleden heeft achtergelaten, is nog altijd niet vervuld. We gaan
de mogelijkheid onderzoeken om de vacature met een kleine
omvang betaald te laten vervullen. Pastoraat en deze vacature
spelen een belangrijke rol in de gemeentevorming en het gemeenschap zijn.
• Zeker nu er maar weinig mensen bij de viering zijn, heeft niet iedereen de kans om een naam te noemen voor de bloemen. We
gaan meer nadruk leggen op het van te voren kunnen aanleveren van namen voor bloemen, zoals we de afgelopen maanden
al deden.
• In de maand juli zijn alle vieringen op zondag om 11.00 uur, met
uitzondering van de viering van zaterdag 25 juli, deze blijft om
17.00 op zaterdag. Er kunnen maximaal 70 mensen de viering
bijwonen, reserveren vooraf blijft verplicht.
• Tot nu toe is het aantal mensen dat naar Emmaüs komt klein.
We zijn benieuwd hoe zich dat zal ontwikkelen en zijn ook zeer
benieuwd naar respons en ideeën vanuit Emmaüsgangers.
Neem contact op: bel, mail, app, spreek en laat je horen!
Eind 2020 en begin 2021 beëindigen Jan-Willem Donkers,
Erna Hulstein en Jolanda Soeting hun CoRa-lidmaatschap. De
Emmaüsgemeenschap heeft nieuwe mensen nodig die mee willen denken over zowel concrete acties als over beleid. We hebben een voorkeur voor meer vrouwen en in het algemeen meer
diversiteit in de CoRa.

KRIJGSMACHTSPASTORAAT:
MENSEN HELPEN MENS TE BLIJVEN
De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht
helpt militairen, burgermedewerkers, veteranen en hun relaties in
te gaan op vragen die worden opgeroepen in en door het werken
in de krijgsmacht. Krijgsmachtpredikanten maken deel uit van
het militaire leven op kazernes en velden, tijdens vaarperioden
of oefeningen en tijdens uitzendingen. Een persoonlijk verhaal
van krijgsmachtpredikant Hannah Nováková.
Als kind groeide ik op in een atheïstisch land, voormalig
Tsjecho-Slowakije. Tot mijn vijftiende jaar dacht ik oprecht dat
God, kerk en geloof bij de middeleeuwen hoorden. Geschiedenis, een ver verleden, al lang overwonnen. Op mijn achttiende
jaar heb ik mijn nieuw ontdekte christelijke geloof bezegeld met
de doop.
Ontmaskering van de maatschappelijke orde
Mijn geloof had, in die tijd en nog altijd, alles te maken met
bevrijding. God stond garant voor een dimensie waar de alom
heersende maatschappelijke benauwdheid en het geweld geen
grip op hadden. Ik voelde me bevrijd van angst. Vele woorden
van Jezus klonken uiterst actueel in mijn oren. De maatschappelijke orde van mijn tijd werd door de goede boodschap ontmaskerd als een benauwende, manipulerende en totalitaire ideologie. Ik voelde me verwant met de leerlingen van Jezus die alles
achterlieten om hem te volgen. De vrijheid die Jezus bracht was
het zonder twijfel waard.
Geloof en kerk zijn nauw met elkaar verbonden. Het was voor
mij dan ook verrassend en teleurstellend toen ik ontdekte dat de
kerken, zowel in Tsjechië als in Nederland, niet bleken samen
te vallen met de bevrijdende kracht van het evangelie die mij zo
heeft gegrepen. In de Tsjechische kerken heerste voor, maar ook
na de politieke omwenteling een sfeer van angst, haat en jaloezie. Dat waren voor mij ook redenen waarom ik Tsjechië in 1998
verliet en naar Nederland kwam.
Angst voor God
Als nieuwkomer en vers gemeentepredikant in Nederland kwam
ik tot mijn verbijstering angst voor God tegen. Het duurde even
voor ik dit door had. Mensen begrepen niet hoe ik over God
als een bevrijdende kracht kon spreken. Geloof en bevrijding?
Opvallend vaak was dat niet de combinatie die men verwachtte.
Geloof werd velen bijgebracht als een disciplinerende maatregel.
Met een God die alles zag. God als strenge rechter. God die met
de hemel beloont en met de hel bestraft. En volgens wie maar
weinigen in de hemel toegelaten zullen worden.
Verzet, weerstand en woede. Twijfel en benauwdheid. Angst en
depressie, maar ook ongezonde overgave. Ik kwam het tegen bij
veel van mijn gemeenteleden. ‘Geloof als verkrachting van het
gezonde verstand.’ Woorden van mijn levenspartner, die zelf ook
zo’n benauwende, christelijke opvoeding heeft meegemaakt. Een
kinderachtig geloof, geen vragen durven stellen, twijfels onderdrukken en leerstelligheden voor waar aannemen. Het is en blijft
voor mij een verbijsterende manier van geloven…
Kippenvel
Tijdens mijn marine-jaren waren er bij de bezinningsdiensten
aan boord altijd maar twee of drie deelnemers bekend met het
christelijke geloof. Er kwamen altijd meer bezoekers – vanwege
het uurtje rust, even je gedachten verzetten en je laten inspireren door de mijmeringen van de geestelijk verzorger, in mijn
geval de dominee.
Het verbaasde me elke keer weer hoeveel diepgang er was tijdens de gesprekken. Of het nu in de bezinningsdiensten was,
of in de wandelgangen. Ik genoot van de filosofische diepgang
die er soms in zat, van de levenswijsheid die de jonge mensen
aan de dag legden en van de oprechtheid van hun gedachten en
zoektocht.
En op die momenten kreeg ik hetzelfde kippenvel als toen ik zelf
ook zo jong was. Dat kippenvel heeft te maken met het naderen
van en cirkelen rond het goddelijke geheim. Als God dichtbij is,
voel je de kracht van zijn - of haar - geheim…
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Hoe langer ik erover nadenk, des te meer het mij helder wordt
dat geloof voor mij vooral te maken heeft met een oprechte zoektocht, met eerlijkheid en met openheid. De zoekende ziel voelt
haarfijn de weg aan die naar het goddelijke geheim leidt.
Gods boodschapper
Als nieuwkomer in de wereld van godsdienst en kerk voelde ik
me vaak gereduceerd tot een object. De kerk, de medegelovigen, ze leken allemaal de behoefte te hebben om mij van alles
bij te brengen, uit te leggen en om mij te vormen en te kneden. Ik was toen nog te jong om het zo te kunnen formuleren
maar gaandeweg kwam ik er steeds duidelijker achter: ik werd
gezien als iemand die nog niet goed genoeg was, als iemand
met gebreken die gefikst moest worden. Niet als iemand die ook
talenten en kwaliteiten had om te delen.
Het is mijn vurige wens dat de mensen die vandaag de dag op
hun levensweg het christendom tegenkomen, gezien en verwelkomd worden als waardevolle mensen die veel te bieden hebben: levenservaring, wijsheid, diepe gedachten en goede ideeën.
Maar vooral ook als unieke zielen die wij als Gods boodschapper mogen verwelkomen.
Hannah Nováková
Lees het uitgebreide verhaal van Hannah en/of verhalen van
haar collega’s in het Jaarschrift 2020 van de Dienst Protestantse
Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.
WEER GEWOON VAN START, OF NIET?
Ondanks de recente versoepelingen, is het gewone gemeenteleven voorlopig nog niet terug. Kunnen we na de zomervakantie toch ‘gewoon’ weer van start met het nieuwe kerkenwerkseizoen? Vier predikanten reageren.
“Misschien moeten we opnieuw beginnen met elkaar”
- Pieter Versloot, predikant in de protestantse Martinikerk in Groningen
“We doen als Martinikerk mee met het IZB-programma Focus
dat gemeenten ondersteunt bij hun missionaire roeping. De
plannen voor dit jaar lagen al klaar tot en met december. Dat
traject gaan we nu anders invullen. De vraag is nu: kunnen we
wel gewoon verder? Kunnen we straks alles weer doen? En
wanneer is straks? Het zou ook zomaar kunnen dat we met een
andere samenstelling van mensen doorgaan. Wij hebben een
enorm verloop, denk alleen al aan de studenten die meestal
maar een paar jaar betrokken zijn. Daarnaast doet deze tijd wat
met de onderlinge verhoudingen. Sommige mensen krijgen door
een nieuwe taak opeens meer invloed. Misschien moeten we wel
opnieuw beginnen met elkaar. Dat hoeft helemaal niet verkeerd
te zijn, als we dat maar koppelen aan onze waarden: wat vinden
we als gemeente belangrijk? Ik zeg nu ook steeds: de omstandigheden zijn anders, maar onze roeping is dezelfde: er zijn voor
God, voor elkaar en voor de samenleving. Dat moeten we vormgeven op een passende manier in de situatie van het moment.
Dat geldt voor nu, dat geldt voor straks. Als voorganger wil ik me
zo goed mogelijk op de hoogte houden om goed geïnformeerde voorstellen te doen en beslissingen te nemen. Maar dan nog
worden we soms ingehaald door de actualiteit. Kijk vooruit, maar
niet te ver, en fundeer de praktijk in de waarden van de gemeente.”
“Terughoudend in onze plannen”
- Magda Hazeleger, predikant in de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen
“Vooruitkijken gaat op dit moment bijna niet. We zijn dan ook
terughoudend in onze plannen. We hebben in ieder geval besloten met het thema ‘het goede leven’ door te gaan, dat waren we
al van plan. Normaal gesproken is veel aanbod gericht op onderlinge contacten; we hebben veel gespreksgroepen. Nu moeten
we daar andere vormen voor vinden. Bijeenkomsten rond ‘kunst
en kerk’ bijvoorbeeld die we in de planning hebben, zouden in de
vorm van een college in de kerkzaal kunnen, of digitaal.
We weten ook niet hoe de geloofsgemeenschap er straks uitziet. Wordt de gemeenschap digitaler? We bedienen met onze

internetkerkdiensten nu een grotere groep mensen dan normaal,
maar we weten niet of nauwelijks wie dat zijn. De diensten zijn
korter geworden. Betekent dat dat de live kerkdienst straks ook
anders gaat worden? En vinden trouwe kerkgangers het fijn als
de diensten afwijkend zijn?
Kerk in het dorp zijn is ook lastig nu. Het aanwezig zijn op markten, het openstellen van de kerk voor concerten, de diensten in
de verzorgingshuizen, het kan nu allemaal niet. Het is natuurlijk
een drama dat de kerk niet open kan bij een crisissituatie als
deze. We zien onderlinge zorg en openheid naar het dorp als
kenmerk van onze gemeente. We zullen opnieuw moeten uitvinden hoe we kerk-zijn zo vormgeven dat we mensen bereiken.”
“We moeten loslaten wat achter ons ligt”
- Henk van Veldhuizen, predikant in de Protestantse Gemeente
Hasselt
“Startzondag vieren wij normaal gesproken altijd feestelijk en
uitbundig. Maar wat is er nog aan feestelijkheid over na al onze
verliezen? Corona trof onze stad en onze gemeente hard. Daarnaast is er ook verlies als het gaat om de vertrouwde vormen
van contact, van samenkomen. Hoe kunnen we elkaar vasthouden? We zullen moeten accepteren dat we los moeten laten wat
achter ons ligt. Hoe geven we dan vorm en inhoud aan geloof,
hoop en liefde, aan kerk-zijn dat een appel doet uitgaan naar
de samenleving? En dat zonder angst en de neiging deuren en
ramen dicht te houden? Het is moeilijk om daar nu over na te
denken. We worden nog opgeslokt door de pijn en moeite van
het nu. We weten ook nog niet of we straks weer samen mogen
komen. En of mensen dat dan durven.
De kerk in de traditionele vorm stond al onder druk, maar dat
is door de crisis versterkt. We moeten met elkaar op zoek naar
kansen en mogelijkheden om het evangelie naar de mensen
te brengen. De mensen van nu en morgen. In de kern gaat het
erom in verbinding met elkaar de Bijbel open te leggen, en daaruit te lezen, leren en geloven. En van daaruit oog te hebben voor
elkaar en de mensen om ons heen. Het grote gebod is nu van
kracht: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.”
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“Deze tijd nodigt uit tot een andere
betrokkenheid”
- Evelyn Quaak, predikant in de Protestantse Gemeente Prinsenbeek

het geeft me rust en inkeer.’ De meerderheid van de mensen uit deze kringen wil
doorgaan met online luisteren. Dat heeft
me aangenaam verrast.

“Naast moeite en verdriet - iedereen hier
kent wel iemand die erg ziek is geweest
of is overleden - brengt deze tijd ook veel
moois. Op de online vieringen stemmen
naast kerkgangers ook andere mensen
af. Dat is al bijzonder, maar meer nog wat
dat doet met mensen. Ik begeleid een
kring van jonge vrouwen tussen 25 en 35
jaar. Ze hebben een druk leven. Sommige komen nooit in de kerk, andere nu en
dan. Nu luisteren ze vaak online naar de
kerkdienst, bijvoorbeeld terwijl ze wandelen. Een van hen zei: ‘Het geloof is veel
belangrijker voor me dan ik dacht.’ Uit een
andere kring meldde een veertiger die
nooit de dienst bezoekt maar nu online
luistert: ‘Zo fijn dat ik met geloof bezig ben;

De drempel naar de fysieke kerkdienst is
hoog, naar online inschakelen niet. Het
nodigt uit tot een heel andere betrokkenheid; een kans voor de kerk. We gaan
ongetwijfeld gewoon door met onze kerkdiensten en activiteiten, maar we gaan ook
wat anders doen. Vanuit de ervaring met
de online vieringen, met andersoortige
muziek en een andere dynamiek, moeten
we na gaan denken over de diensten. Dat
geldt ook voor online ontmoetingen. Je
kunt mensen helpen in hun geloofszoektocht terwijl ze thuis zijn. Het is uitdagend
om dat in te zetten in ons programma van
verdieping en ontmoeting. We moeten
misschien twee sporen gaan ontwikkelen.
Dingen uitproberen. Een boeiende tijd.”
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Ook u kan hier adverteren!

Roseboom I n s tallatietec h n iek is al meer dan 2 5
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