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Kerk in een notendop?
Vandaag heeft zoveel een andere
inkleuring gekregen, niet waar?
Zingeving en vreugde, ergernis
en je ontwikkelen aan elkaars mening… eerder vormde het je direct,
op zoveel momenten. Op je zoektocht naar wat voor jou waardevol
is heb je anderen nodig die jou
mede maken tot mens, tot de mens die je bent.
Je kunt toch niet zonder anderen? Je bent toch niet bedoeld om
in je eentje te leven? Dat is toch maar half leven?
Zonder een wederhelft, een partner, een vriendin, een leraar, een
buurvrouw, een medekerkganger, een kind, een opa die jou bevraagt op wie je bent en waarom je doet wat je doet. En meestal
was er wel iemand zomaar in de buurt die deze confrontatie in
je wakker riep. Alleen al en jùist het geláát van de ander, zegt de
filosoof Levinas, roept iets in jou op dat aanzet tot leven. En tot
groeien en rijpen.
En dan waart er een virus rond dat het gelaat van de ander, de
mens in jouw buurt, op afstand zet. Kom je te dichtbij, dan kan er
een virus worden overgedragen. Medemenselijkheid, hoe waardevol ook, geeft juist barsten in ons bestaan. De wederhelften in
je bestaan moeten op afstand worden gehouden. Je wordt onwillekeurig steeds meer op jezelf aangewezen. Geen kleinkinderen,
geen buren, geen kerkgenoten en ga maar door. Telkens opnieuw,
ook nu nog, moet je afwegingen maken voor jezelf: waar doe ik
goed aan.
Haltet Abstand, Haltet zusammen zag ik ergens onderweg staan.
Houd afstand en houd bijeen… maar hoe doe je dat?
Heeft het iets te maken met weten dat je bij elkaar hoort, tòch, ook
al ben je van elkaar gescheiden?
Over verandering gesproken: waar vroeger een berkenboom in
onze tuin prijkte (tussen het eten op je bord buiten en de hele
tuin door zagen we daarvan de gele, hangende rupsvormige katjes...) staat nu een notenboom. Want de enorm hoge berk groeide
scheef, en kon zomaar bij heftige storm op het huis van de buren
of op ons eigen zolderdak gaan vallen… en de buren en je eigen
huis wil je natuurlijk beschermen en niet laten barsten. Alleen de
dreiging van gevaar zet al tot handelen aan. De boom moest uit
beeld verdwijnen. Zoek iets nieuws…
De tuinier raadde toen de walnotenboom aan. Over bescherming
gesproken: dat is een boom die weet heeft van bescherming. Als
er vruchten komen worden ze omgeven door een tweedelige,
harde schaal; de dop. Tijdens de groei aan de boom is ze ook
nog beschermd door een stevige groene bolster die bij de rijping
openbarst. Een barst… doorgang biedend naar de wereld van
verbeelding.
Geen berkenkatjes, overal te zien en waar te nemen.
Maar walnoten. Vruchten, verborgen in een beschermende bolster.
De boom heeft voor mij een prachtige betekenis gekregen toen ik in gesprek raakte met een
mevrouw in den Bosch. Ze runt een winkeltje
bij de grote Sint Jan in Den Bosch. En met vele
symbolische waardevolle artikelen overbrugt zij
afstand en nabijheid, oud en nieuw, geloof van
toen en nu.

Zo noemde zij dat ze ook gebedsnoten verkochten. Ik verwachtte
iets muzikaals (tja, protestants…); maar tot mijn verwondering liet
ze mij een….walnoot zien. Een halve, in eerste instantie. Iets dat
naadloos aansluit bij wie we als mens zijn, dacht ik. Mens, die nu
geconfronteerd wordt met eenzaamheid, meer vragen zelf oplossen, minder (kerk-) gemeenschap met medemensen, zelf beslissingen nemen, ookal is er op internet veel te vinden en biedt het
journaal nog steeds standpunten en nieuws… Wèl een prachtige
helft: het allerfijnste houtsnijwerk erin: een mensenkind (Jezus)
omringd door mensen die hem warmte en geborgenheid en liefde
willen geven. Als je deze noot in je zak met je meedraagt en wellicht eens te voorschjn haalt, kun je bidden of dat voor jou en al
wie je lief zijn ook zo moge zijn…..ook vandaag in alle verwarring.
Ook vandaag op plekken waar geweld en en ongeluk, ziekte en
verdriet dat recht met voeten treden. Dat God en wederhelften
nooit opgeven om jou in liefde te gedenken en met liefde te omgeven. Omdat je nooit alleen leeft liet ze me ook een andere helft
zien:
Naast geboorte en verwachting en hoop in ons
bestaan bestaat er ook lijden; van God en anderen; de andere helft laat het zien… Jezus aan
het kruis. Mensen, naasten in verdriet erbij. Dat
raakt de diepte van ons bestaan. Als je deze noot
in je zak met je meedraagt en wellicht eens tevoorschijn haalt, kun je bidden of dat voor zieken
en gekruisigden en rouwenden en mensen met
mateloos verdriet ook zo moge zijn… dat zij niet vergeten worden,
dat leed niet ontkend wordt, dat een kaartje, een gebed, een bllijk
van liefde doet groeien in verbondenheid.
In verbondenheid….kan dat dus toch in een samenleving als die
van vandaag, met alle helften en halve mogelijkhede en gebrekkig
zicht op hoe het allemaal moet?
Toen ik de twee helften op tafel onder de notenboom in de tuin in
de zon zette om te fotograferen gaf de lichtinval uit de hemel mij
een antwoord.
Elk mensenkind dat wordt geboren en te maken krijgt met onmacht en gevoel van onmenselijkheid is nog steeds dezelfde
mens die omringd hoort te zijn met warmte en geborgenheid en
liefde. Kijk maar eens goed…
Ziet u de schaduw in de tweede notenhelft?Vrouw en man,
staand in liefdevollevolle ontferming over het kind gebogen. Bijna
zegenend, zeker biddend dat het goed mag gaan. Een weergave
van de eerste helft van de noot! Wonderlijk!
En ter bemoediging: de schaduw van het kruis in onze wederhelft:
is het niet: het schip der kerk?!......
Hopelijk ziet u het ook. En daagt deze notendop ons samen ook
als kerken in deze tijd uit er als wederhelften voor elkaar te zijn.
Caroline Oosterveen
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Bijbelrooster
Augustus
zo 16 Exodus 28:1-14
ma 17 Exodus 28:15-30
di
18 Exodus 28:31-43
wo 19 Psalm 17
			
do 20 Exodus 29:1-14
vr 21 Exodus 29:15-30
za 22 Exodus 29:31-37
			

Kledingvoorschrift
Op het hart gedragen
Maatwerk
Is Davids gebed ook jouw
gebed?
Ingewijd
Bloedserieus
Verzoening is niet
goedkoop

zo 23 Exodus 29:38-46
ma 24 Psalm 138
di 25 Matteüs 15:21-39
			
wo 26 Matteüs 16:1-12

Gezonde lucht
Recht uit het hart
Hondenbrood en
wonderbrood
Raak niet onder invloed

Inleveren kopij Kerkblad
Nr.		
12		
13		

Inleverdatum
28 augustus
18 september

Voor de zondagen
6, 13 en 20 september
27 september, 4 en 11 oktober

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.
16 augustus
1e collecte Meet-Inn
			
2e collecte – ZWO; info zie onderstaand
			
artikel
23 augustus
1e collecte eigen wijkwerk
			
2e collecte – wijkdiaconie
30 augustus
1e collecte Diaconie, vakantieweken
			
2e collecte – wijkdiaconie
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar de doelen
niet, behalve de 2e collectes, die kunnen door de wijken 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
16 augustus collecte voor Kerk in Actie Help een stille coronaramp voorkomen!
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen
geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

do
vr
za

27 Matteüs 16:13-28
28 Matteüs 17:1-8
29 Matteüs 17:9-13

Rotsvast geloof
Top-ervaring
Zwijgtekst

zo 30 Matteüs 17:14-23
			
ma 31 Exodus 30:1-10

Als je gelooft, kun je
bergen verzetten
Heilig reukwerk

September
di
1 Exodus 30:11-16
			
wo
2 Exodus 30:17-21
do
3 Exodus 30:22-38
vr
4 Matteüs 17:24-27
za
5 Matteüs 18:1-9

Inkomens-onafhankelijke
belasting
Wasvoorschrift
Geurig
Belastingformule
Groot en klein

Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef
gul en help deze stille coronaramp voorkomen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/
corona
Namens de bestemmingscommissie,
Ad Tukker
Klinkenberg
Vanuit de Klinkenberg kan ik melden dat er tot nu geen bewoners
in aanraking zijn geweest met het Covid-19 virus. Iets om de Heer
dankbaar voor te zijn.
Natuurlijk hopen wij dat dit zo mag blijven en dat hebben wij voor
een deel zelf in de hand. Daarom blijven wij alert, letten op de
hygiënemaatregelen en blijven 1,5 m afstand houden.
Dit laatste betekent echter ook dat de bijbelkring niet kan plaats
vinden, ook voorlopig niet in het nieuwe seizoen. Daar meestal ca.
10 bewoners en 4 vrijwilligers aanwezig zijn bij de bijbelkring, past
dit nu niet in een woonkamer met de 1,5 m afstand.
Het ontbreken van een grote gemeenschappelijke ruimte wordt nu
extra gemist door ons.
Ook het zanguur kan om diezelfde reden niet plaats vinden.
De vrijwilligers en ik vinden dit erg jammer.
Wij gaan 10 augustus met elkaar bespreken wat wel nog mogelijk
is.
Dat zal dan meer individueel bezoek kunnen zijn, of samen een
wandeling maken.
Zelf denk ik dat ik dan individueel pastoraal bezoek ga brengen
aan de bewoners die voorheen de bijbelkring bezochten.
Om het contact te houden in vakantietijd heb ik ook in juli en augustus een mooi gedicht aan de bewoners uitgereikt.
Het zorgpersoneel wens ik een fijne vakantie toe en/of een periode van ontspanning om nieuwe kracht te verzamelen.
Pastoraat
Begin juli ben ik door de coördinator welzijn gevraagd om een
bewoner te bezoeken die behoefte heeft aan pastoraat.
Inmiddels is daar een tweede verzoek bij gekomen.
Ik probeer nu voorlopig hen 1 maal per week te bezoeken.
Uit psalm 133 lees ik:
Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar
leven.
Ik wens u Gods nabijheid toe,
Een hartelijke groet,
Marie-José Eberson

Het Kerkelijk Bureau is wegens vakantie
niet bereikbaar van
24 augustus t/m 7 september
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Kerkdiensten
ZONDAG 16 AUGUSTUS

ZONDAG 23 AUGUSTUS

ZONDAG 30 AUGUSTUS

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur online dienst

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur online deinst

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur Ds. A. Hogenbirk, Nijmegen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur Ds. G. Wolfert, Scherpenzeel

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen,
		
special sunday

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. J. Overbeeke

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. M. Taks

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. E.S.A. van Buuren

Harskamp:
10.00 uur ds. O. Doorn

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur online dienst

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

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

Woonruimte gezocht
Mijn naam is Regina Ouwehand en voor onze dochter Lotte zijn
wij naarstig op zoek woonruimte in Ede (of directe omgeving). Zij
is 19 jaar, heeft de mbo opleiding dierverzorging afgerond en start
in september aan de 3 jarige mbo opleiding toegepaste biologie
aan het Aeres in Ede.
De maximale huur mag €400,- zijn en in principe gaat zij de weekends naar huis.

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur Ds. K.A.E. de Waard,
		 Doorwerth
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur
Harskamp:
10.00 uur ds. K. Santing
Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden
Hartenberg:
10.00 uur
14.30 uur
De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur
Het Maanderzand:
weeksluiting
19.30 uur

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

Is er wellicht iemand uit uw gemeente die over woonruimte beschikt?
Met vriendelijke groet,
Regina Ouwehand
Voedselbank
Op de dinsdagavonden van juli
zijn goederen ingezameld voor
de Voedselbank Ede. Dit is een
groot succes geworden!
Leden van Emmaüs en van Kleopas hebben erg goed hun best
gedaan.
Zelfs op de laatste avond was
de opbrengst 5 volle kratten, een
paar volle dozen en een aantal
tassen.
Allen die mee hebben gedaan héél hartelijk bedankt.
Namens de werkgroep Dienst aan de Wereld,
Inge Voorbij en Dik Groenendijk

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
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Bij de diensten
Wat in het vorige nummer van dit blad onder dit kopje geschreven stond, kan hier bijna letterlijk herhaald worden: de toestand
is onzeker. Sinds enige dagen neemt het aantal besmettingen
toe, leden van het kabinet onderbraken hun vakantie omdat ‘in
Den Haag’ ook de zorgen toenemen. Op 6 augustus riep de eerste-minister ertoe op de geldende (voorzorgs)maatregelen in acht
te blijven nemen, hier en daar werden protocollen aangescherpt.
Onder de streep zei men de zaak onder controle te hebben.
Al op vrijdag de zevende augustus bleek dat zulks geenszins het
geval is, de GGD’s – die de eerste verdedigingslinie tegen een
verdere verspreiding van de pandemie bemensen – kunnen het
werk niet aan. Te weinig personeel. Een recente bezuiniging heeft
de GGD’s getalsmatig gedecimeerd.
Onzekerheid troef dus. Landelijk, politiek, beleidsmatig.
In Tabor komt daar nog bij, dat de leden die gewend zijn naar de
kerk te komen, overwegend tot de zogeheten risicogroep behoren. De Wijkkerkenraad laat dat zwaar wegen in zijn overleggingen. Dat was op 14 juli het geval, toen besloten werd in juli en
augustus nog geen ‘fysieke’ of ‘analoge’ (tegenover de digitaal te
beluisteren) diensten te houden.
Op 25 augustus vergadert de WKR opnieuw, in de hoop dat dan
de dingen helderder liggen: we zullen dan besluiten hoe het verder kan / moet met de diensten in de kerk. Tot die tijd zijn er via
de website taborkerk.nl korte liturgische momenten te beluisteren.
Voor wie de daartoe benodigde digitale vaardigheden mist, is er
de mogelijkheid de diensten op CD te beluisteren.
Lijkt u dat een goed idee, neem dan even contact op met de predikant.
Uit de gemeente
Nu wij elkaar zien noch spreken – althans niet op zondag- is het
misschien wel troostrijk te weten dat onder ons niemand betroffen
is door het rondwarend virus. Ieder is op zijn/haar wijze ‘voorzichtig’, een enkeling komt ook nu nog zo min mogelijk buiten de deur
/ respectievelijk in contact met onbekenden. Anderen is het isolement zwaar gevallen; des te groter was de opluchting nadat de ‘intelligente lock down’ was verlicht. Voor mensen in zorginstellingen
blijft de huidige situatie een zware – en soms onbegrijpelijke- last.
Messiaans zingen
Op zondag 9 augustus stond naast de lezing uit het Mattheus-evangelie Jona 2 op het leesrooster, het lied van Jona –
‘Jona’s dankgebed zet de vertaling ’51 van het NBG erboven. Het
gebed dat Jona bidt, de psalm die hij zingt uit het hart van de zee,
uit het ingewand van de vis – na drie dagen en drie nachten.
Ik wil u een paar regels van wat Tom Naastepad daarover schrijft
niet onthouden (TH.J.M. Naastepad, ‘Jona’ – uit de reeks ‘Verklaring van een bijbelgedeelte’, Kok Kampen, 1975. Pagina 37v):
‘De bijbel laat bij voorkeur de vrome zingen in de randgebieden
van het menselijk bestaan, ‘uit de diepte’, zoals psalm 130 bidt, uit
de brandende vuuroven, zoals de drie mannen in Daniël, of vanaf
de schandpaal op Golgotha, waar de evangeliën Jezus psalm 22
laten aanheffen. De bijbel laat de vrome bij voorkeur bidden op de
gevaarlijke plaatsen en in de dodelijke stonden, in een onmogelijk
hier en nu. Dat is niet om aan te geven dat nood leert bidden. Bidden leert men niet in de nood, maar in de tempel, in het hart van
het land Kanaän, niet elders. Maar men léért het daar, omdat het
elders van pas komt: in het hart van de zee.
Dáár, waar de stemmen van de gewone stervelingen allang
verstomd zijn, daar bidt de messiaan, daar wordt hij voorganger. Psalm 88 zegt: ‘zal uw weldadigheid verteld worden in het
graf, en uw trouw in de ondergang?’ Een retorische vraag, die
als antwoord veronderstelt: ‘immers nee.’ Nee, in het graf en in
het verderf wordt niet langer verteld van Gods ‘chesed’ en ‘emeth’,
zijn weldadigheid en trouw. Maar daarom juist gaat de messiaan
uitgerekend op die plaatsen zijn stem verheffen. Het is alsof die
plaatsen, zodra die stem daar klinkt, niet langer een graf en een
plaats van ondergang zijn. Het is alsof door dit gebed het graf en
de onderwereld een andere bestemming krijgen: alsof de terreur
van de dood eruit verdreven wordt.’
Ter overweging! En tot troost!

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
http://ede.protestantsekerk.net
Predikant:
Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572
Scriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com
Meldpunt:
voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte
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
Twee weken geleden is de heer Arend Peelen, Topaasstraat
27, opgenomen in het ziekenhuis. De klachten die er al langer
waren, speelden weer op. Hij mocht na enkele dagen weer naar
huis, maar er wordt wel nader onderzoek gedaan wat er precies
aan de hand is. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte en
goede moed in deze nu dubbel spannende en onzekere tijden.
Aan het eind van de maand, op 21 augustus, hopen Arend en
Marja te gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd! We wensen hen een dubbele feestdag toe.
Zonder kloppen kwam hij zomaar binnen, onaangekondigd, het
corona-virus. De toekomst was ineens niet meer vanzelfsprekend. Velen van u zullen gehoopt hebben dat we ondertussen
terug bij “normaal” zouden zijn. Het lijkt er nog niet echt op. Nog
steeds afstand houden, handen wassen, geen omhelzing bij verdriet. Wat voelen we ons soms alleen in deze bizarre tijden. Allemaal zullen we er wel eens last van hebben en voelen we ons in
een zeer diep, donker gat zitten. Zoals Fenno het verwoordde in
het Noorderkwartiertje: Zwevend tussen angst en dank. Want er
zijn ook momenten van dankbaarheid en blijdschap. Maar waar
haal je het vertrouwen vandaan om iedere dag verder te kunnen? Misschien vinden we het antwoord in onze eigen mate van
betrouwbaarheid.
Als iemand weet had van verlies, is dat wel Job. Alles is hij kwijt
geraakt. Zijn bezittingen, zijn kinderen, zijn vrienden, zelfs zijn
gezondheid. En wat moet je met een vrouw die niet verder komt
dan: Vervloek God en sterf? Hij zit op de grond in het diepe donker. Hij realiseert zich dat het enige dat hij nog heeft de verhalen
zijn waar hij mee is opgegroeid. Over Abraham, over Jacob, over
Mozes. JHWH zegt keer op keer: Ik ben er. Ik zal er zijn. Altijd. Ik
heb het beloofd, Ik zal het ook doen. Daar kun je op vertrouwen.
Daar mag je op rekenen. Ik draag je en zet je weer op je voeten.
Zodat je verder kunt als de mens die je bedoeld was te zijn. De
uitweg laat soms lang op zich wachten, langer dan je denkt of
hoopt. Die tijd van wachten vraagt om verstandig te zijn, want het
is niet een-twee-drie voorbij.
Ik wens u het vertrouwen toe van Job. Hij bleef vasthouden aan
de beloften van JHWH. En hij werd niet beschaamd.
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Aanwezigheid
soms komt hij vlak langs je heen
een kille windvlaag langs je slapen
een gerucht als van een ver onweer
maar toch luid genoeg
om je te doen schrikken
en even sta je stil
in gedachten bij de plek
waar hij woest om zich heen sloeg
en waar mensen huilen
om het onbegrepene
en om het gemis
om het zinloze
om de duizend vragen
die geen antwoord krijgen
en je vraagt je af
waar Hij is
die niet beloofd heeft
dat zoiets niet gebeuren zou
maar die ons wel bezworen heeft
dat Hij bij ons zou zijn
en misschien moet je
nog stiller worden
om die aanwezigheid
te ervaren.

daar veel tijd en energie in geïnvesteerd. Ook via deze weg willen
we je daarvoor nogmaals hartelijk bedanken.
Zondag 9 augustus komen we weer bij elkaar in de kerk, volgens
de berichten zal het dan nog tropisch zijn maar na onderling
overleg hebben we besloten om niet nogmaals de dienst in de
openlucht te houden. Natuurlijk kan de dienst dan ook weer thuis
worden beluisterd.
Helaas mogen we nog niet zingen, gelukkig zullen de liederen wel
gespeeld worden en zingen we in ons hart mee.
Vanaf nu is aanmelden / inschrijven voor de diensten verplicht
conform de regels.
Inschrijven bij voorkeur via de mail riaortse@gmail.com of van
maandag t/m donderdag tussen 18.00 en 19.30 uur via telefoonnummer 0318-461994.
Oppas is aanwezig en vanaf 6 september zal er ook weer kindernevendienst zijn.
Alle voorwaarden en regels kunt u nalezen op de website van
onze kerk evenals het complete gebruiksplan wat is opgesteld.
Arthur Strang mocht weer thuiskomen uit het Baken. Wij wensen
hem en de zijnen veel sterkte toe en we hopen van harte dat een
verder herstel mogelijk zal zijn.
Arend Peelen verblijft nog in het ziekenhuis. Wij wensen hem en
Marja en de kinderen veel sterkte toe.
Met een hartelijke groet,
Ineke Kerkstra

Binnenkort twee maal verjaardag bij de familie Van Bostelen, 30
augustus mag Joop zijn verjaardag vieren en 2 september is de
beurt aan Margreet. Jullie beide fijne verjaardagen en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.
Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

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 mochten we weer voor het eerst
als gemeente bij elkaar
komen, deze keer in een
openluchtdienst op het
kerkplein. Zoals u ziet
was er veel belangstelling,
meer dan 60 aanwezigen, en we konden ruimschoots aan de 1,5 meter
voldoen. Het was heerlijk om elkaar weer te zien en te spreken
in deze mooie dienst die geleid werd door dominee Tineke met
muzikale medewerking van Wieke en Berthilde Waaijenberg. Het
was een prachtige start na zo veel maanden thuis luisteren naar
de digitale diensten. Ook dat was fijn en het was helemaal terecht
dat Kees dominee Tineke hier speciaal voor bedankte. Ze heeft

Collecteren
Er worden weer beperkt kerkdiensten gehouden maar het is misschien nog niet voor iedereen mogelijk om bij een dienst fysiek
aanwezig te kunnen zijn.
Omdat collecteren nog steeds erg belangrijk is om samen kerk te
kunnen zijn, willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om toch
uw gaven te kunnen geven.
U kunt dit doen door een bedrag over te maken op het onderstaande IBAN-nummer:
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede. Bij
de omschrijving kunt u aangeven per collecte welk bedrag u voor
de doelen wilt geven en geef daarbij ook de wijk aan.
- 16 augustus Harskamp
			
			
			
			
			
- 23 augustus Harskamp
			
			
- 30 augustus Harskamp
			
			

1e Collecte Diaconie
2e Collecte ZWO, de opbrengst
is voor noodhulp aan mensen 		
die door de coronacrisis zijn 		
getroffen in Azië en Afrika. 		
Kindercollecte Wijkkas
1e Collecte Wijkkas
2e Collecte Wijkdiaconie
Kindercollecte
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Wijkdiaconie
Kindercollecte Wijkkas

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick
Rooster oppas en kindernevendienst :
Met ingang van 6 september is er weer kindernevendienst.
23-08
30-08
06-09
13-09

Hennie
Ria
Elly en Petrie
Gea en Jannieke
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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
Deze bijdrage voor het kerkblad schrijf ik gewoon vanuit mijn
studeerkamer. Het is nog maar 27 juli, als ik dit schrijf, terwijl
de deadline pas 7 augustus is. Tegen de tijd dat u dit leest hoop
ik dus ergens anders te zijn. Maar toch ook in dit kerkblad nog
even een bijdrage van mijn hand.
Want er zijn nog een paar dingen…. ;
BeaBuddy’s, Kerkmaatjes, Soulmates…
Al enkele jaren zijn we dankbaar voor steeds weer nieuwe leden.
We heten hen welkom in de dienst en stellen hen voor. Daarnaast is er elk half jaar een welkomstavond voor nieuwe leden.
De dominee bezoekt hen om kennis te maken en naast de dominee gaat er ook iemand anders op bezoek met een bloemetje en
welkomsttasje. Dat is al heel wat. Maar is het genoeg? Vind je
als nieuw lid na die twee bezoekjes en het welkom in een dienst
dan zomaar je weg tussen al die onbekende mensen die elkaar
allemaal lijken te kennen? De ervaring leert dat het belangrijk
is daar als gemeente toch iets méér voor te doen. Daarom is
nu het ‘buddy-systeem’ in de maak. Ieder nieuw lid (die dat wil)
krijgt een buddy die in het eerste jaar 5 of 6 keer wat afspreekt.

Samen eens eten, samen koffie drinken, samen naar de kerk, of
‘wat-zij-samen-ook-maar-leuk-vinden’... Daarom zijn we op zoek
naar 20 of 30 buddy’s per jaar. Zou jij buddy willen zijn? We
zoeken 20-ers, maar ook 80-ers… En alles daar tussen. Wat
moet je kunnen? Je moet er een beetje tijd voor hebben, regelmatig in de kerk zijn, open staan voor avontuur en het liefst ook
nog wat flexibel of creatief zijn. Van harte aan bevolen! Meld je
aan bij de coördinator Gert Kamphuis - 0318 623 467 (Misschien
ben jij net een jaartje of al wat langer lid en leek een buddy jou
ook wel leuk…? Ook dan kun je je nog aanmelden…! Of… misschien kun je er zélf een buddy zijn voor een ander nieuw lid?)
Terugblik Jaarthema
Een bel-ronde en enquête vanuit de Taakgroep Gemeenteopbouw heeft 52 redelijk uitgebreide reacties opgeleverd. Tien Themadiensten over ‘leer ons bidden’, variërend rondom gebed om
Gods Geest, gebed en ziekenzalving, bidden kost je wat, een
‘zwak’ gebed versus ‘sterk’ gebed, wat is gebedsverhoring, etc.
etc. Hoe kijken we daar als gemeente op terug? Over het algemeen geven de reacties de indruk dat het een goed idee was om
hier een jaar lang mee bezig te zijn. Het thema heeft veel mensen aangesproken en verder geholpen. Toch zijn de gemeente-gesprekken die op zondagavond of op woensdagavond volgden op de themadiensten maar door weinig mensen bezocht.
Anderzijds blijkt uit de reacties dat de diensten wel als waardevol
en opbouwend ervaren zijn. ‘Het heeft ons door een moeilijke tijd
heen geholpen’. Jammer was dat onvermijdelijk het Corona-virus ons jaarthema ook beïnvloed heeft. Niet alles wat rondom
het jaarthema gepland stond kon doorgaan. Aan de Gebeds-10daagse van Thy Kingdom Come in onze gemeente is dan juist
weer wél door meer gemeenteleden meegedaan dan we aanvankelijk verwacht hadden. De participatie van thuis-meebidders
met de uitzendingen van het dagelijkse ochtend en avondgebed
lag zo rond de 40 personen. Uit de evaluatie van het jaarthema
bleek verder ook dat veel mensen aangaven het belangrijk te
vinden dat deze aandacht voor het gebed blijft, ook in het nieuwe seizoen. De bekendheid met de mogelijkheid om met/voor je
te laten bidden na de diensten is nog erg pril. Ook dit komt vooral doordat door de Corona-maatregelen dit tijdelijk niet kan. We
pakken dit graag te zijner tijd weer op. Enkelen hebben aangegeven nu meer vrijheid te ervaren in het gebed of überhaupt dat ze
na lange tijd weer zijn gaan bidden. Sommigen hadden gehoopt
nog meer praktische handvaten – weer anderen zijn blij dat het
hen nu beter lukt zich te concentreren. Sommigen waren blij met
de preken over het gebed, anderen over de openheid waarmee
over thema’s als homoseksualiteit gesproken werd. Sommigen
vonden het moeilijk om zich in een groep over zoiets intiems als
gebed uit te spreken, laat staan samen te bidden, weer anderen vonden het vreemd dat er mensen zijn die voor anderen
bidden, ‘alsof dat de deskundigen zijn die het ‘beter’ kunnen’.
Dingen die gemist werden zijn onder andere wat uitleg vanuit
de Heidelbergse Catechismus, of ‘meer opwekkingsliederen in
de diensten’. Samenvattend kan voorzichtig gesteld worden dat
het jaarthema goed geweest is en dat we een heel gemêleerde
gemeente zijn… Maar ja, dat laatste wisten we natuurlijk al… ;-)
Kerk in het Beatrixpark
Het moderamen van de Beatrixkerk, de Taborkerk en de Nieuwe Kerk spreken elkaar met enige regelmaat. We wisselen
uit wat ons bezig houdt en hoe het in de gemeenten gaat. En
samen zoeken we naar manieren waarop we kerk in het Beatrixpark kunnen zijn. Nu er bij de kerkweg een nieuwe wijk met 40
woningen gebouwd wordt hebben we ook contact gezocht met
de Tabernakel. Samen willen we als Kerk (enkelvoud!) de nieuwe
inwoners van deze wijk welkom heten. Het kan niet anders dan
dat we dat sámen doen. Heb jij een idee hoe we dit op leuke,
aansprekende wijze kunnen doen? Laat het weten! We staan
open voor suggesties!
Huh? Nieuwe indeling van het Liturgisch Centrum?
Sinds enige tijd staat de Preekstoel aan de rechterkant op het
liturgisch centrum. En de doopvont en Paaskaars die rechts
stonden, staan nu links… Is daar een reden voor? Nou – sinds
ons liturgisch meubilair verrijkt is met de Ambo (de lezenaar voor
de lezingen uit de Bijbel) wees de praktijk uit dat het rechts op
het liturgisch centrum wat ‘druk werd’…. De Taakgroep Liturgie
en Eredienst is na haar vergadering op 25 juni samen de kerkzaal eens in gelopen en is wat gaan schuiven met het meubilair
en heeft van alles uitgeprobeerd. Alle opties zijn bekeken, tafels,
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paaskaarsen, doopvonten en ambo’s naar links en rechts, naar
voren en achteren geschoven, totdat de oplossing opeens dáár
was…: ‘En als we het nu eens ómdraaien? Gewoon de préékstoel naar rechts?’ Vanuit het oogpunt van de liturgie en kerk-inrichting is daar niets op tegen. Hooguit voor sommigen even
wennen. Met hopelijk binnenkort de betere camera’s etc. zal het
allemaal nóg duidelijker worden.
Steeds als ik nu de doopvont aan de linkerkant op het liturgisch
centrum zie staan moet ik nu even denken aan de allereerste
bouwtekeningen van onze kerk die Harm en Matty me ooit lieten zien. De opbergkamer tussen kerkzaal en consistorie, waar
sinds een vorige verbouwing de ketel hangt, heet op die tekeningen met een prachtig woord ‘Doopkamer’. Vroeger de ruimte waar doopouders dus de kerk in kwamen. En tegenwoordig
lopen we dus vanuit de consistorie dóór de doopkamer de kerk
in. En op het liturgisch centrum komen we dus nu gelijk uit bij de
Paaskaars &…. Doopvont! Hoe mooi…! J
Belijdenis Catechisatie, vanaf 14 september
Vanaf maandagavond 14 september is er de gelegenheid om
mee te doen met de 6 jongeren die een seizoen lang belijdeniscatechese zullen volgen. Samen verdiepen we ons in geloofs- en
levensvragen. We gaan in de 40-dagen een weekend naar een
klooster en gaan in gesprek met allerlei mensen uit de gemeente om te onderzoeken wát ‘men’ in de Beatrixkerk nu eigenlijk
gelooft. En wat heeft ‘de kerk’ eigenlijk daarin te zeggen, de mensen die ons voorgingen? En hoe staan wij daar in? Zin om mee
te doen? Aarzel niet, en bel/mail gewoon eens…! ds. Theo Pieter
de Jong dominee@beatrixkerk.nl 0318 30 91 91
Stijn Luiten naar Goes…
Zo rond 15 augustus zal Stijn vanuit Ede naar Goes verhuizen,
om daar een vervolgopleiding te doen. We zijn benieuwd wat
deze nieuwe stap Stijn zal brengen – wensen hem alle goeds
in Goes (fijn dat je daar al een vriendengroep hebt die je van
harte zal verwelkomen!), maar zullen je in de Beatrixkerk (en bij
de belijdeniscatechese) missen Stijn…! Laat je nog eens van je
horen? En kom vooral op zondag naar de dienst als je eens een
weekendje bij je ouders bent…! Vaya con Dios!
Tot slot…
Op deze plek willen we onze zuster- en buurgemeente, de Nieuwe Kerk van hárte feliciteren met het aangenomen beroep dat zij
uitbrachten op ds. Peter Verbaan. We wensen hen Gods zegen
toe. Dat de intrededienst op 27 september maar vol vreugde en
goede hoop mag zijn!
Aan allen een hartelijke groet,
met name hen voor wie deze tijden niet makkelijk zijn veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst,
ds. Theo Pieter de Jong
IN MEMORIAM PIETER CABOUT
24 november 1934 – 26 juli 2020
Op zondag 26 juli is in het hospice in Bennekom op 85-jarige
leeftijd overleden Piet Cabout. Zijn dochter Astrid waakte trouw
en vol liefde bij hem. Piet was al enige jaren ziek. Tot enige tijd
geleden woonden zij nog samen in hun mooie appartement aan
de Maanderweg. Daar hadden zij het goed. Maar doordat Gré
steeds zieker werd ging het thuis ook steeds moeilijker. Gelukkig ontvingen zij veel hulp van Astrid, andere familie en vrienden
om hen heen. Toen er een gezamenlijke plaats voor Gré en Piet
gevonden werd in Veenendaal konden zij daar met hulp uit de
gemeente heen verhuizen. In Veenendaal hebben zij nog korte
tijd samen gewoond, tot er voor Piet een plaats in het hospice
in Bennekom gevonden werd. Tijdens de plechtigheid voorafgaande aan Piets begrafenis op de natuurbegraafplaats in Ede
aan de Asakkerweg spraken enkele familieleden en vrienden
vol warmte over Piet. Waardig en dankbaar voor zijn leven is
Piet gestorven. Over zijn geloof sprak Piet zelden en met weinig
woorden. Maar het was er – op de achtergrond. Piet hoorde via
Gré al lange tijd bij onze gemeente en was in het verleden ook
als vrijwilliger actief. In diezelfde gemeente is regelmatig en veel
voor Piet, Gré en Astrid gebeden. Tot enkele uren voor zijn overlijden, in de dienst op zondagmorgen. ‘Ik kan gaan slapen zonder
zorgen, want slapend kom ik bij U thuis’. Zo namen wij afscheid
van Piet. Moge God, onze Hemelse Vader, Gré en Astrid nabij
zijn en tot zegen voor elkaar laten zijn, in de tijd die komt.

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 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
Naar de kerk
Wat vind ik het fijn dat er weer kerkdiensten kunnen zijn. En ja,
ook al is alles anders en mis ik enorm de samenzang, toch is er
weer de sfeer als vanouds in De Open Hof: ontspanning, saamhorigheid en zoekend geloven.
Het is even wennen: je aanmelden voor een kerkdienst.
Tot zaterdagavond 20.00 uur kunt u een e-mail sturen naar
reserveren@openhof-ede.nl. Kunt u zelf niet mailen, neem dan
contact op met uw ouderling of contactpersoon dan zal zij/hij uw
aanmelding doorgeven.
Bij het aanmelden graag de namen van de personen vermelden
en of hierbij kinderen zijn voor oppas of kindernevendienst.
Als u om welke reden dan ook graag een bijzondere plaats in
de kerkzaal toegewezen wilt krijgen, wilt u dit dan aangeven bij
uw aanmelding? Er wordt dan geprobeerd daar zo goed mogelijk
rekening mee te houden, meestal door plaatsing op de schuine
rijen rechts vanaf de ingang.
Voor iedereen geldt: als u eenmaal zit, blijf dan alstublieft ook zitten. Als u gaat bewegen is het bijna onvermijdelijk dat u dichter
dan 1,5 meter bij anderen komt, de afstand die we graag iedereen gunnen om veilig te blijven. De ervaring van de afgelopen
weken leert dat het na afloop van de dienst heel goed lukt buiten op de stoep gesprekjes te voeren, waardoor dit belangrijke
onderdeel van het gemeenteleven toch gestalte kan krijgen!
En voor wie het fysieke kerkbezoek nog niet aandurft is er gelukkig de digitale versie via de website van ‘kerkdienstgemist.nl’. Het
kan zijn dat u er rond de klok van tien op zondagmorgen niet in
komt. Dat ligt niet aan uw computer en ook niet aan degene die
achter de knoppen zit in De Open Hof. Maar deze website wordt
door heel veel mensen in Nederland omstreeks die tijd gebruikt.
Daardoor kan het zijn dat u er niet meer tussen komt. Op een
later tijdstip in de middag of de avond zal het dan weer prima
gaan om de dienst terug te kijken.
Ik hoop dat wij elkaar thuis en in de kerk kunnen blijven inspireren in ons zoekend geloven!
Cijfers
Misschien ook een leuk weetje: Hoeveel mensen gaan er naar
de kerk en vieren er thuis rechtstreeks mee en bekijken de
dienst op een later tijdstip?
		
Kerk
rechtstreeks		 opname
12 juli
64
132
189
19 juli
61
77
104
26 juli
88
87
68
In Memoriam: Gré Prins
Dinsdag 28 juni is mw. Gré Prins overleden in de leeftijd van 84
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jaar. Ze woonde aan de Groenendaal. Zaterdag 1 augustus heeft
er voorafgaand aan de crematie een herdenkingsdienst plaatsgevonden in De Open Hof. Daar klonken de verhalen van haar
kinderen en klein- en achterkleinkinderen over wie Gré voor hen
was: een bescheiden moeder, oma en omi, met een hart van
goud, die er gewoon altijd voor je was.
Gré hield van het leven. Van haar man Jan Prins, die haar altijd
op handen heeft gedragen. Van haar twee kinderen en van de
schoondochters die erbij kwamen. Van haar klein- en achterkleinkinderen die daar weer bij kwamen. Van haar vriendinnen
met wie ze al heel veel jaren lief en leed deelde. En ze hield van
haar huisje, die fijne plek waar ze zich zo geborgen voelde.
Toen ze hoorde dat haar ziekte ongeneeslijk was geworden,
wilde ze er eigenlijk niet aan dit alles los te moeten laten. En ze
vroeg mij: ‘Dat vindt onze lieve Heer toch wel goed, dat ik zo van
het leven houdt? Dat is toch niet slecht’?
Dat was ook typisch Gré: altijd de twijfel of ze het wel goed deed.
Ook in de ogen van God. De kerk was voor haar belangrijk en
voelde vertrouwd. Ze was vast overtuigd van het bestaan van
God en de hemel. Maar ‘was het ook voor haar?’ En ze wist van
Gods liefde en dat Hij genadig is en trouw en dat ze daarom
mocht bidden. Alles waarvan ze zoveel hield ervaarde ze als een
groot geschenk in haar leven. Een Godsgeschenk. Ze hield het
vast. Zo lang ze kon. Zo mooi en waardevol was het voor haar.
Tijdens mijn laatste bezoek aan haar hebben we samen gebeden en heb ik haar de zegen gegeven. In de hoop dat ze alles
wat haar zo dierbaar en kostbaar was in vertrouwen en in vrede
zou kunnen loslaten. Omdat ze zich geborgen mag weten in de
hoede van God die haar niet loslaat, maar zal vasthouden en
bewaren tot in alle eeuwigheid.
Wij wensen haar kinderen, schoondochter Rina, de klein- en
achterkleinkinderen een hart vol mooie herinneringen toe aan
een leven samen met Gré dat goed is geweest. Heel goed!

de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle
doelen van die maand
Het diakenen-team de Open Hof
We gaan weer wandelen!
Met voldoende voorzorgen hopen we onze maandelijkse wandelingen weer op te kunnen pakken. Per wandeling volgt verder
bericht in KijkopdeWijk over hoe we het denken te organiseren.
Voor iedereen een warm welkom.
Donderdag 20/8 9.30 uur
Kijken op de (naar we hopen paarse) hei.
Startpunt: parkeerplaats Driebergweg. (Hondenuitlaatgebied ,
rotonde bij de Langenberg)
Info voor deze wandeling: Wim Pluimers tel. 0621988729 of
591029 en Dora vd Velde
tel. 06 30965515 of 482269
Donderdag 17/9 9.30 uur
Kleine vlinderroute. Hier is het mogelijk om met rollator mee te
wandelen.
Startpunt (N224 naar) Parkeerplaats Heidebloemallee ( ± tegenover dierentehuis De Hof van Ede)
Donderdag 15/10 9.30 uur
Het bos in bij Hoekelum.
Startpunt boerderij Hoekelum, Edeseweg 122, Bennekom.

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS
SAMENWERKENDE KERKEN

Met een hartelijke groet voor u en jullie allen,
Ds. Agnès Gilles
Collectes
Zondag 16 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. Door haar gastvrije ondersteuning weet een
groep mensen de weg naar Meet-Inn te vinden, die haar voortbestaan dankt aan de kerken en haar vrijwilligers. Blijf Meet-Inn
alstublieft ook steunen met gebed en vrijwilligerswerk.
De tweede collecte is voor Kerk In Actie met als doel “Help een
stille corona ramp voorkomen (noodhulp)”
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere
gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben
mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken
staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en
help deze stille coronaramp voorkomen.
Zondag 23 augustus
De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk. Langzaam maar
zeker gaat dit echt weer op gang komen na de vakantie.
De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie.
Zondag 30 augustus
De eerste collecte is voor de centrale PGE diaconie met als doel
“vakantie weken voor minder draagkrachtigen van onze eigen
PGE”
De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie. Ook deze
week voor doelen van onze eigen wijk zoals bloemen voor mantelzorgers en het komende kerstfeest.
Kindercollecte: elke week is ook deze collecte 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

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
Anne Frank Huis, 75 jaar vrijheid
Op 23 augustus 1940 schreef Anne in het poëziealbum van Bep.
Beste Bep,
Ik wens je heel je leven,
De ware rust des hart.
En dat je nooit geniet,
Veel onheil, ramp en smart.
Dat je in heel je leven,
Door God gezegend wordt.
En dat je nimmer meer,
Door onheil wordt bezocht.
Ik wens je voor het laatst,
Hetgeen je zalig is.
En dat je nooit geniet,
Een eeuwige droevenis.
Door mij geschreven,
Door mij gedaan.
Anne Frank
Zo is mijn naam
Vergeet mij niet.
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Bij de hand genomen
Met twee kleindochters hebben wij op zaterdag 25 juli door
het Anne Frank Huis gelopen van beneden naar boven en van
boven naar beneden. Alle bezoekers hadden zich van tevoren
aangemeld volgens de voorschriften, het tijdslot. Op onze toegewezen tijd stelden wij ons buiten op in het rijtje met de afgemeten afstand van 1 ½ meter. Veel vreemde talen hoorden wij niet,
het was overal om ons heen Nederlands. Nadat wij onze handen
op aanwijzing van gidsen hadden gedesinfecteerd mochten wij
naar binnen en vervolgens door het huis lopen.
Voor ons als oma en opa was het 40 jaar geleden dat wij dit huis
hebben bezocht; toen min of meer met meubilair en in de oorspronkelijke staat. Dit was voor ons niet lang na onze emigratie vanuit de VS naar Nederland. Nu bewogen wij ons door het
huis en lazen wij over Anne, haar familie samen met de andere
onderduikers. Hier en daar werd er door bezoekers wat gefluisterd, maar verder was het stil met alleen maar het geschuifel van
schoenen over de vloeren en de trappen op en af. Onze jongste
kleindochter, leerling van de ‘Anne Frank’ basisschool in Bunnik,
maakte mij hierop attent. Haar interesse ging vooral uit naar de
glazuren blauwe Wc-pot, waarover zij gelezen had. Overdag
kon Anne die niet doorspoelen omdat het geluid hun geheime
onderduik verblijf zou kunnen verraden. Net als haar oudere zus
heeft deze kleindochter veel gelezen over Anne en haar dagboek
gericht aan Kitty.
Twee lange jaren heeft de familie Frank hier opgesloten gezeten.
Niet even naar buiten voor frisse lucht met een wandeling. Afgesloten van de buitenwereld met alleen zicht op de toren van de
Westerkerk en de kastanjeboom; de boom die er niet meer staat.
Het is onvoorstelbaar wat er in dit pand toen gebeurd is. Op 4
augustus 1944 werden Anne en de anderen ontdekt. Zij waren
verraden, maar door wie is nooit bekend geworden.
Na vervolgens opgesloten te zijn met duizenden anderen in het
Nederlandse doorgangskamp Westerbork is Anne met haar zus
Margo per trein op transport gezet naar het vernietigingskamp
Bergen-Belsen, waar in begin 1945 beiden stierven en Anne aan
vlektyfus.
In de laatste grote zaal zie je en lees je over Anne en velen die
haar gekend hebben en voor hen hebben gezorgd in het Achter
Huis, waaronder Miep en Henk.
Als bij toeval hebben wij bij de Restore Kringloopwinkel aan de
Hoefweg hier in Ede een week vooraf het boek van Miep Gies
“Herinneringen aan Anne Frank” gekocht. Miep en haar man
Henk hebben samen met anderen dagelijks voor de mensen in
‘Het Achterhuis’ gezorgd.
Bergen-Belsen
Zo nu en dan kom ik mensen tegen die door de jaren heen het
kamp Bergen-Belsen hebben bezocht. 40 jaar geleden heb ik
met opeenvolgende lichtingen dienstplichtigen van 103 Verkennings- bataljon vanuit Seedorf dit kamp bezocht. Wat ons is bijgebleven is de doodse stilte op deze dodenakker met massagraven van 1000 den. Vogels waren er niet te bekennen. Geen tekenen van leven. Ook hier keken wij naar foto’s van Anne en lazen
wij over haar dagboek. De boodschap was toen: “Nooit meer
oorlog!”. Daartoe waren wij gelegerd in Hohne en Seedorf dicht
bij de rivier de Oder met de bewapende oostelijke dienstplichtige grenswachten voorbij het niemandsland tussen Oost- en
West-Duitsland.
De doodse stilte van het vernietigingskamp en die van de bezoeken aan de Inner Deutsche Grenze zitten er bij mij van binnen
noch diep in. Hoe kan ik de schokken van absurditeiten overkomen?
Als kind heb ik het dagboek van Anne Frank gelezen, zo ook
mijn vrouw. De afwezigheid van stromen toeristen in Amsterdam
gaf ons eind juli ruimte en gelegenheid om ‘het Achter Huis’ te
bezoeken aan de hand van kleindochters, nu zo oud als Anne
was net voor de oorlog. Ik moet er maar niet aan denken dat zij
en hun generatiegenoten eenzelfde lot wacht. Er is echter geen
garantie mede gelet op de vergeten Nederlandse ISIS kinderen
ver weg opgesloten in Syrische kampen voor vluchtelingen. God
geklaagd. Of moeten wij ook dit ons aantrekken!
Peter ’t Hoen
Krijgsmacht predikant b.d.
4 augustus 2020

GEBED VOOR BEIROET - UITGEZONDEN MEDEWERKERS
ONGEDEERD
“Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en
er zijn heel veel gewonden,” vertelt Rima van Saane. Ook het
gebouw van de Near East School of Theology, partner van Kerk
in Actie, is beschadigd. Uitgezonden medewerkers Wilbert en
Rima van Saane en hun kinderen zijn ongedeerd gebleven.
Steun de slachtoffers van de explosie in Beiroet
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet, vlakbij het
historisch centrum, zijn volgens de laatste berichten zeker 100
doden gevallen en 4000 mensen gewond. Het onderzoek naar
de oorzaak van de ramp is in volle gang. Er zou een loods zijn
ontploft waar 2700 ton ammoniumnitraat - zeer explosief materiaal - lag opgeslagen.
Enorme explosies
Het gebouw van de Near East School of Theology (NEST) ligt in
de Beiroetse wijk Hamra, dichtbij het havengebied. Wilbert, Rima
en hun kinderen Christina en Pieter wonen en werken in het
gebouw van NEST, maar waren op het moment van de explosie buiten de stad. Wilbert vertelt: “We hoorden twee enorme
explosies en keken naar buiten. Op dat moment zaten we op een
berg, zo’n 7 km hemelsbreed van de plek, dus we zagen al snel
dat het bij de haven was.”
Wilbert is vanmorgen bij het gebouw van NEST geweest, op
3 kilometer afstand van de rampplek. “Er is gelukkig niemand
gewond geraakt, maar wel veel materiële schade. Sommige
sponningen zijn er helemaal uitgeslagen. Toen ik er was, was
men al begonnen met schoonmaken. Overal hoor je het geluid
van glas dat wordt opgeveegd.”
Tekort aan meel
“Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vervolgt Wilbert.
“Het was een enorme klap die mensen hebben meegemaakt. Bij
de haven zag ik vanochtend nog overal ambulances. Graansilo’s
zijn zwaar beschadigd. Daar maak ik me wel zorgen over. Nu is
men vooral gericht op medische zorg, ziekenhuizen zijn overvol.
Maar straks is er het probleem van tekort aan meel. Her en der
smeult er nog vuur en proberen brandweerlieden het te doven.”
In shock
Ook andere partnerorganisaties van Kerk in Actie in het gebied
zijn getroffen. Het kantoor van de Middle East Council of Churches (MECC) liep beperkt schade op. Alle medewerkers zijn
veilig. Maar bij het Manara jongerencentrum van Youth for Christ
in Bourj Hammoud, een achterstandswijk in Beiroet, is de schade groot. Nationaal directeur Maher Hajj vertelt: “Alle ramen zijn
beschadigd, er ligt overal glas en de houten structuur is kapot.
Ook het vocational training centre naast het jongerencentrum is
beschadigd, al het glas is gebroken. Daarnaast zijn het kantoor
en de huizen van zes medewerkers beschadigd.”
Vanochtend zijn de schoonmaakwerkzaamheden al gestart,
daarna wordt gekeken wat nodig is voor het herstel van de
gebouwen. De verwoestingen zijn hard aangekomen bij alle
medewerkers. Maher: “We zijn God dankbaar dat alle staf en hun
families veilig zijn, maar ze zijn allemaal in shock.”
De explosie en verwoesting van Beiroet komen in een periode
dat Libanon al zwaar getroffen is door een economische recessie. De coronacrisis kwam daar nog bovenop. Wilbert: “Het is
heel verdrietig voor het land, het zat al zo diep in de problemen.
Onzekerheid voor mensen neemt toe, maar het kan er ook toe
leiden dat nu eindelijk internationale hulp voor het land op gang
komt.”
Uitgezonden medewerker Kerk in Actie
Wilbert van Saane is in augustus gestart als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie. Aan NEST zal hij cursussen verzorgen
in systematische theologie, missiologie en praktische theologie.
Daarnaast is hij studentenpastor en zal kapelvieringen en retraites organiseren.Ook heeft hij een coördinerende rol in programma’s voor buitenlandse predikanten om kennis te maken met
het Oosters christendom. Wilbert en zijn gezin wonen en werken
al geruime tijd in Libanon. De afgelopen zes jaar werkte hij als
studentenpastor aan de Armeens-Evangelische Hagazian Universiteit in Beiroet.
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De Near East School of Theology is het voornaamste theologische opleidingsinstituut van protestantse kerken in het Midden-Oosten en heeft een lange geschiedenis van bijna 90 jaar.
Als protestants opleidingscentrum voor onder meer Lutherse,
Presbyteriaanse, Anglicaanse en Episcopale kerken in het hele
Midden-Oosten, neemt NEST een bijzondere plaats in in de hele
regio. Met haar activiteiten wil NEST de christelijke minderheid
in het Midden-Oosten ondersteunen in haar aanwezigheid en
getuigenis.
Gebed voor Beiroet
Vader in de hemel,
God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet,
een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood.
We voelen ons zo machteloos in dit verdriet,
daarom wenden wij ons tot U.
U bent de enige die sterker is dan al het leed.
Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.
Wij danken U dat Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen
ongedeerd zijn,
en veilig temidden van alle verwoesting.
Wij bidden U voor hen in deze moeilijke situatie,
wees hen nabij in deze tijd.
Wij bidden u voor onze partners ter plekke,
Near East School of Theology, Middle East Council of Churches
en Youth for Christ,
plaatsen waar zovelen worden opgeleid om Uw kerk in het Midden-Oosten te dienen.
Hun gebouwen zijn zwaar beschadigd.
Wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen?
We vragen U om kracht voor de hulpdiensten,
voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar
slachtoffers,
voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen,
voor wie hun huizen volledig zijn verwoest,
voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp.
Grote God, U ziet al dit leed.
Ontferm U over Beiroet.
U bent de enige die redding kunt bieden.
En we vertrouwen op U!
Amen
Zie ook: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/
gebed-voor-beiroet-uitgezonden-medewerkers-ongedeerd/
ACTIE VAKANTIETAS: KERKEN DELEN 7000 TASJES UIT
AAN KINDEREN IN ARMOEDE
Van Overijssel tot Brabant, Groningen tot Zeeland: de afgelopen
weken zijn 120 protestantse gemeenten in heel Nederland in
touw geweest voor de actie Vakantietas van Kerk in Actie. En niet
zonder resultaat: 7000 kinderen werden verblijd met een rugzak
vol zomerspullen. “Hier krijg ik kippenvel van, wat fijn dat dit kan
voor mijn kind,” aldus een alleenstaande moeder uit Dongen.
Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes er even tussen uit kunnen en leuke uitstapjes maken, blijven zij thuis achter.
Dat ook de meeste kinderactiviteiten deze zomer zijn afgelast
vanwege de coronamaatregelen, komt daar nog eens bovenop.
In 120 protestantse gemeenten door heel Nederland sloeg men
de handen ineen om iets te betekenen voor deze kinderen.
Duurzame tasjes
Bert Jan Kelder is jeugddiaken in Hervormd Vriezenveen en
coördineerde de actie met de jeugddiaconie in zijn gemeente.
“De actie wordt georganiseerd vanuit het Diaconaal Platform
Twenterand, waarin veel verschillende kerken uit de hele regio
zijn vertegenwoordigd.
Dit jaar was onze jeugddiaconie aan de beurt om de actie te
organiseren.” In Vriezenveen werd gekozen voor de duurzame
tasjes, dit jaar nieuw bij Kerk in Actie. Bert Jan: “Je bent toch
rentmeesters over deze aarde. Zorg voor de natuur vinden we

belangrijk en ook dat er wat overblijft voor de volgende generatie.”
Van stichting Manna, die voedselpakketten voor kwetsbare
gezinnen verzorgt in de regio, kreeg Bert Jan de aantallen kinderen door. “Dit jaar waren dat er 224. We hebben 3 verschillende
tasjes gevuld voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën
(0-4, 5-11 en 12-17 jaar). Voor elke leeftijd was er een passend
tasje. We hebben er allerlei leuke dingen als ijslolly´s, zandbakspeelgoed en een vakantiedoeboek in gedaan.”
Blije gezichten
Ook in Brabant ging men aan de slag voor kinderen in armoede.
In de protestantse gemeente Dongen-Rijen werden maar liefst
162 tassen gevuld. Wieger van Dijk vertelt: Het was zo mooi om
al die blije gezichten te zien. Kinderen wisten niet wat hun overkwam, en ook hun ouders waren verbaasd. “Ik krijg er kippenvel
van,” was de reactie van een alleenstaande moeder uit de buurt.
De actie Vakantietas werd in Dongen en Rijen in samenwerking
met Stichting Leergeld en de werkgroep Arm in Arm georganiseerd. Die werkgroep is een samenwerkingsverband met een
aantal kerken uit de regio. Wieger: “Zij hebben zicht op de gezinnen waar het financieel wat minder goed gaat.” In Brabant koos
men ervoor een tas aan te bieden aan kinderen van 4 t/m 15
jaar. “Meestal hebben oudere kinderen een vakantiebaantje en
kunnen zelf activiteiten ondernemen en ook zelf bekostigen.” De
tas is gevuld met een kaartje voor zwembad, inclusief snack en
een drankje, een cadeaubon van de Bruna, muntjes voor een
ijsje en een vlieger.
Volgend jaar weer
Zowel in Vriezenveen als in Dongen en Rijen wil men de actie
volgend jaar weer organiseren. Bert Jan: “We zagen dat nu in
coronatijd de aantallen kwetsbare kinderen toenemen. Dat is
confronterend, vooral in je eigen omgeving. Op deze manier
word je zelf met je neus op de feiten gedrukt: armoede is ook
hier een groeiend probleem.”
Zowel Wieger als Bert Jan doen volgend jaar weer mee als de
actie opnieuw wordt georganiseerd. Bert Jan: “Het is absoluut
een aanrader om met de actie Vakantietas mee te doen. Op
deze manier kunnen we als kerken iets betekenen voor kinderen
uit kwetsbare gezinnen. Het is mooi om hen op deze manier
iets te kunnen ondersteunen.” Wieger vult aan: “Kinderen die het
thuis financieel minder goed hebben kunnen op deze manier in
de vakantie toch iets leuks gaan doen.” In Dongen en Rijen wil
men van deze actie een terugkerende gewoonte maken. “We
proberen ook voor volgend jaar ondernemers enthousiast te
maken om de tassen weer goed gevuld te krijgen.”
Steeds meer kinderen in armoede
Door de coronacrisis zal het aantal kinderen in armoede toenemen. Armoedebestrijders verwachten in september een grote
toename van gezinnen die hulp nodig hebben om schoolkosten,
contributie van sportclubs of verjaardagen te betalen. Kinderen
zullen hiervan de dupe worden. Ook kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer waarschuwt voor veel nieuwe armoede onder
gezinnen met kinderen: “Al die verloren banen zorgt achter de
voordeur voor armoede, ook bij gezinnen die hiervoor niet met
armoede te maken hadden. Dat leidt tot extra stress bij ouders,
en daarmee ook bij kinderen.”
Meedoen met uw gemeente
Kerk in Actie organiseert de actie Vakantietas samen met kerken
in heel Nederland. Bij Kerk in Actie kunnen de vrolijk gekleurde
rugtasjes worden besteld en deze worden gevuld door enthousiaste gemeenteleden van kerken uit het hele land. De actie kan
het hele jaar door worden georganiseerd, bijvoorbeeld ook in de
komende herfstvakantie of kerstvakantie. Alle informatie over de
actie en het bestellen van de tasjes is te vinden op
kerkinactie.nl/vakantietas.
Materiaal voor vorming en toerusting, gespreksgroep of
leerhuis
Ieder jaar verschijnen er twee uitgaven van de Protestantse Kerk
die geschikt zijn voor de vorming en toerusting van de gemeente. De uitgaven bevatten gespreksvragen. Bij een paar uitgaven
is ook videomateriaal beschikbaar.
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De uitgaven verschijnen in twee series. Eén serie gaat over de
basis van de protestantse traditie, met daarin tot nu toe aandacht
voor de eredienst, het geloofsgesprek en de ziel. De andere
serie gaat over de rol van de kerk in de samenleving, met daarin
een uitgave over veiligheid (terrorisme), een uitgave over migratie (vluchtelingen) en een uitgaven over kerk-zijn in een geseculariseerde context.
Protestantse traditie
Protestantse visie op de ziel
Kijk op de ziel van theologe Martine Oldhoff is een gespreks- en
bezinningsboek dat de betekenis van de ziel in het christelijke
geloof verwoordt. De ziel duikt overal op. Van seizoenen lang
in ‘Kijken in de ziel’ op de televisie tot in het spirituele tijdschrift
Happinez. Tegenwoordig nemen veel gelovigen het woord minder gemakkelijk in de mond. Dat is jammer, want eeuwenlang
was de ziel een bekend begrip in kerk en theologie. Oldhoff
werpt een nieuw licht op dit oude woord. Kijk op de ziel biedt je
theologische verdieping, actuele voorbeelden en veel stof tot
nadenken. Een bezinningsboek dat leidt tot diepe geloofsgesprekken met vrienden, familie of gemeenteleden. Meer informatie en bestellen
Het geloofsgesprek te midden van verschillen in de gemeente
De Bijbel in het midden van prof. Maarten Wisse is een pleidooi
voor het geloofsgesprek in de kerk. Een gesprek over wat je
ten diepste beweegt, over je geloof, je twijfel, over God en over
Jezus. Onderlinge verschillen kunnen het geloofsgesprek in de
weg zitten. Omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt
gehouden door de band met Jezus Christus, kan ze niet zonder
geloofsgesprekken.
Deze handreiking wil geloofsgesprekken stimuleren, en uitdagen
ze te voeren. Per hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. In
het boek zit ook een een opzet voor een bijbelstudie. Meer informatie en bestellen
Eredienst en liturgie in de protestantse traditie
In dit boek beschrijft Marcel Barnard de protestantse liturgie,
licht de achtergronden ervan toe, en geeft een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke
verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed.
Barnard is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse
Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Universiteit
van Stellenbosch, Zuid-Afrika, en hoogleraar liturgiewetenschap
aan de Vrije Universiteit. Meer informatie en bestellen
Bekijk ook de vier video’s die de verschillende liturgische stromingen binnen de Protestantse Kerk in beeld brengen.
Kerk in de samenleving
Missionair kerk-zijn in een geseculariseerde context
Sinds het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland staat
missionair-zijn en getuigen hoog op de agenda. Dit leidde niet
alleen tot veel initiatieven, maar ook tot veel vragen in gemeenten. In het boek De wil tot vrijmoedigheid komt een van de grootste vragen aan de orde: waar halen wij de vrijmoedigheid vandaan om te getuigen? Is bescheidenheid niet een groter goed?
Gert Noort laat in dit boek zien dat vrijmoedigheid voortkomt
uit horen, lofprijzing en gebed. Vrijmoedigheid is geen prestatie
maar vrucht, een geschenk van God.
Bij ieder hoofdstuk van het boek zijn gespreksvragen te vinden.
Geschikt voor gemeenten die zich willen bezinnen op missionair
kerk-zijn of juist moeite hebben met de missionaire drive van de
Protestantse Kerk. Meer informatie en bestellen

ben ik geworteld? De antwoorden zijn een spiegel voor de lezer.
Zes interviews met migranten geven het vraagstuk een gezicht.
Daarnaast bevat dit boek interviews met deskundigen, waaronder Bernhard Reitsma en Kathleen Ferrier. Meer informatie en
bestellen
Theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid
In het essay Heilige Strijd - verlangen naar veiligheid zoekt terrorismedeskundige Beatrice de Graaf naar een theologische
visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand
van Augustinus’ theologie over de mens, diens gebrokenheid
en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het
hedendaags debat over veiligheid. Veiligheid zal in deze wereld
nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is overwonnen. Vanuit haar geloof hierin mag de kerk het kwaad bestrijden. Meer informatie en bestellen
Bekijk ook de gespreksvragen en videomateriaal bij dit boek.
De uitgaven die in 2020 en 2021 verschijnen gaan over de ziel in
de samenleving (Govert Buijs), de doop (Klaas-Willem de Jong)
en voltooid leven (Theo Boer).
Ideeënbank
Of grasduin tussen de honderden ideeën in de digitale ideeënbank op deze site. Een groot deel van deze ideeën komen van
gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk.
zie ook: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/
materiaal-voor-een-gespreksgroep-of-een-leerhuis/

Financiën en adressen
Redactie
Wijnand Rietman
Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com
Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad
bij het
Kerkelijk Bureau
W. de Zwijgerlaan 4a,
6713NT Ede, tel. 61 23 36
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl
Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,
betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Christelijk perspectief op het vluchtelingenvraagstuk
Weinig onderwerpen zijn zo complex als migratie. Natuurlijk
schieten we te hulp als mensen in nood ons land binnenkomen.
Maar er lijken ook grenzen te zijn aan wat we aankunnen, zeker
als onze eigen identiteit bedreigd wordt. Tijd voor een christelijk
perspectief op migratie dat wegblijft bij het klassieke links-rechtsdenken.

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à
€ 0,50 = € 10 (rose), à € 0,75 = € 15 (wit) en à € 1,25 = € 25
(oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur
en aantal vellen. Collectebonnen kunnen ook besteld worden
via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede
(www.skgcollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, en Dorottya Nagy
trappen in het boek Van Migrant tot Naaste af met relevante vragen rond migratie.
Wat zegt de Bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe

Diaconie
Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33
t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Ede

advertenties

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

www.drukkerij-amv.nl

