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‘I have a dream…’

En wéér wordt er gedemonstreerd in Washington, wéér is er een 
‘march on Washington.’ Net als in 1963.
Op 28 augustus van dat jaar hield Martin Luther King daar, vóór 
het Lincoln Memorial, zijn later legendarisch geworden toespraak 
‘I have a dream’.1 57 jaar geleden is dat inmiddels.
Het was een demonstratie voor de vrijheid en King was ervan 
overtuigd dat het de grootste in de Amerikaanse geschiedenis 
zou zijn. 
Het leek er in die jaren op, dat de tijd rijp was om dromen waar 
te laten worden, waar te máken. Eindelijk. King refereerde aan de 
‘heilige’ plek waarop de 200.000 demonstranten stonden, onder 
de strenge blik van Lincoln. Hij verwijst naar de ‘Emancipation 
Proclamation’, de verklaring waarmee Lincoln in 1862 de vrijlating 
van de slaven verkondigde. 
Maar: 100 jaar later is ‘the Negro’ (het woord in inmiddels verbo-
den) nog steeds niet vrij, hij is nog altijd een balling in zijn eigen 
land. En dan volgen de ook al legendarisch geworden woorden 
‘now is the time…’ Een aantal malen herhaald, net als dat ‘I have 
a dream’. 
Met die herhaling grijpt King terug op een manier van preken die 
hij in de kerk geleerd had en daar praktiseerde, met herhalingen, 
metaforen, anaforen en alle retorische gereedschappen die hij 
beheerste.
Hij citeert uit de Amerikaanse grondwet, uit de verzoenende rede 
die Lincoln ooit in Gettysburg uitsprak. En uit de Bijbel: ‘No, no, 
we are not satisfied, and we will not be satisfied until “justice rolls 
down like waters, and righteousness like a mighty stream.” (Amos 
5, 24) 
‘I have a dream that one day every valley shall be exalted, and 
every hill and mountain shall be made low, the rough places will 
be made plain, and the crooked places will be made straight; “and 
the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it 
together.” (Jesaja 40, 4 en 5, King James Version)
King had zijn rede in de voorafgaande maanden al een paar keer 
eerder gehouden, in elk geval had de zangeres Mahlia Jackson 
er weet van: zij bevond zich in Washington onder King’s gehoor 
en roept op enig moment hoorbaar vertel van de droom, Martin.’

Vandaag is het moment, de juiste tijd, ‘now is the time’ – het Nieu-
we Testament noemt dat ‘kairos’: het uitgelezen moment, dat te-
gelijk ook onontkoombaar is – het móet en het moet nú. 
King heeft het dan over de rechten die de Amerikaanse grondwet 
aan iedere inwoner van het land toezegde, ooit geformuleerd in 
de Onafhankelijkheidsverklaring: leven, vrijheid en het najagen 
van geluk. Onvervreemdbare rechten waren zijn dat. Maar voor 
de ‘people of color’ is het zoiets als een ongedekte check geble-
ken. Die moet nu eindelijk eens geïnd worden. Zegt King – ‘now 
is the time.’

Het is anders gelopen, anders gedáán. Een paar maanden later 
werd John F. Kennedy vermoord, in zijn dagen óók een symbool 
van hoop. Die net als zijn broer Robert, na aanvankelijke aarzelin-
gen, wel wat zag in de agenda van King. 
57 jaar later is er niet veel veranderd. De tegenstellingen in de 
Amerikaanse maatschappij zijn onverminderd en ‘mensen van 
kleur’ worden nog altijd op allerlei manieren benadeeld. 
Verontrustend is, dat de huidige Amerikaanse president zijn land 
en bevolking ernstig verdeelt om te kunnen heersen. 
Erger is, dat hij uitgerekend stevig leunt op een griezelig soort 

christendom. Hoe griezelig dat is, wordt weerzinwekkend duide-
lijk door de verkiezingsborden die aanhangers van de president 
meedragen en in hun voortuinen opstellen: ‘God, guns, country. 
Trump.’ God, wapens, het land. 
Wie al een beetje rilt bij het aloude ‘God, Neerland en Oranje,’ 
lopen hiervan toch de bibbers over rug – die ‘evangelicale’ chris-
tenen, die Trump aan de macht hielpen en willen houden zijn de 
mensen van ‘pro life’. Tegen abortus, voor het ongeboren leven. 
En vóór het doodschieten van al geboren leven. Voor wapenbezit, 
liefst ongebreideld. En voor het wapens te mogen dragen, liefst 
openlijk. 
En dat alles wordt met een beroep op God én de grondwet verde-
digd, dezelfde grondwet waarnaar King verwijst. 

Wet en orde, ‘law and order’. Roepen mensen. Ze suggereren dat 
die orde van God gegeven is, dat de wet samenvalt met Gods wil. 
En dat zij, fundamentalistisch christenen, namens ‘god’ spreken. 
Zij, die zich voordoen als onze broeders en zusters, hebben zich 
van God meester gemaakt en hebben een christendom gecre-
eerd dat het hardste kapitalisme heeft omarmd, dat ‘pro life’ is in 
zijn dodelijkste vorm, dat dweperig vroom is, dat vluchtelingen en 
zwarte mensen slachtoffert op de altaren van ‘blanke’ hoogmoed.
Intussen noemen zij hun land een christelijke natie – het lijkt al-
lemaal verdacht veel op de situatie waarin Jeremia optreedt2, de 
profeet die vlijmscherp én troostrijk de ellende aan de kaak stelt, 
de verdeeldheid, de schijnvroomheid, de politieke en sociale mis-
standen, de eerbiedige rituelen die inmiddels geen inhoud meer 
hebben en van hun betekenis zijn ontdaan. 

De Heilige Schrift heeft een scherpe blik voor het misbruik van 
‘god’ en religie, voor het misbruik van geloof en vertrouwen. Voor 
het ommunten van woorden en betekenissen. 
Machthebbers zijn daar ‘qualitate qua’ zeer sluw en bedreven in: 
zij weten gevoeligheden en onzekerheden feilloos te raken en zich 
zo als van god gezonden hoeders van ‘het volk’ te presenteren. 
Hoed u voor die hoeders. Lees af en toe een woordje Jeremia! 
En laat de droom begin november geen boze blijken te zijn…….

Gerben H. Westra 

1 met een enkele muisklik in het internet te vinden
2 zondag 30 augustus stond Jeremia 7 op het leesrooster

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO collecte 6 september “Hulp en perspectief voor men-
sen zonder papieren” in Nederland
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten 
zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, 
anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland geble-
ven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer ac-
cepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar 
weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en 
uitgezet te worden.
Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met 
informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaam-
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Bijbelrooster
September
zo 6 Matteüs 18:10-20 Zoeken en redden

ma 7 Matteüs 18:21-35 Vergeef van harte, niet uit  
   berekening
di 8 Matteüs 19:1-9 Trouw
wo 9 Matteüs 19:10-15 Kinderlijk eenvoudig?
do 10 Matteüs 19:16-22 Wil jij volmaakt zijn?
vr 11 Matteüs 19:23-30 Durf rijk te worden
za 12 Exodus 31:1-18 Creativiteit

zo 13 Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ...
ma 14 Exodus 32:15-35 Vernietigend
di 15 Exodus 33:1-11 De HEER trekt zich terug

wo 16 Exodus 33:12-23 God laat zich zien
do 17 Exodus 34:1-18 Kopie
vr 18 Exodus 34:19-35 Verbondsregels
za 19 Psalm 145 Loflied

zo 20 Daniël 1:1-21 Gezond gedrag
ma 21 Daniël 2:1-12 Wie helpt de koning uit de  
   droom?
di 22 Daniël 2:13-23 Droom-oplossing
wo 23 Daniël 2:24-35 Tekst …
do 24 Daniël 2:36-49 … en uitleg
vr 25 Daniël 3:1-12 Uitkomen voor je geloof
za 26 Daniël 3:13-23 Laaiende woede

heid. Eén van deze initiatieven is INLIA. Stichting INLIA biedt hulp 
aan (individuele) asielzoekers en ondersteunt en adviseert kerken 
hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden.
In de stad Groningen geeft INLIA aan ruim 300 vreemdelingen 
Bed-Bad-Brood - opvang. INLIA werkt daarbij samen met haar 
gasten aan een toekomstperspectief. INLIA heeft o.a. daarvoor 
juridische, maatschappelijke en perspectief spreekuren. Ook wor-
den er diverse activiteiten in de Bed-Bad-Brood – opvang geor-
ganiseerd
zoals taalcursussen en naai -en handwerkcursussen. Daarnaast 
vormt INLIA een netwerk met vrijwilligers uit honderden kerken, 
maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen om dakloze 
vreemdelingen van hulp te voorzien. Die hulp kan variëren van 
ondersteuning bij terugkeer, opvang in tijdelijke huisvesting tot 
en met ‘kerkasiel’. Een netwerk van ruim tachtig lokale kerken en 
geloofsgemeenschappen heeft zich aangesloten bij het Charter 
van Groningen, een manifest dat verwoordt dat uitgeprocedeerde 
mensen altijd een beroep kunnen doen op hun solidariteit. Kerk in 
Actie ondersteunt dit initiatief maar ook andere.
Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 
t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
onder vermelding van 6 september - ZWO collecte Hulp en per-
spectief voor mensen zonder papieren.

ZWO collecte 13 september “ Geen kindslaven in de visserij” 
in Ghana
James Kofi Annan moest als kind onder dwang in de visserij wer-
ken en kon niet naar school. Gelukkig werd hij bevrijd en kwam 
goed terecht. Inmiddels redt hij zelf kinderen van hun slavenbe-
staan op het Voltameer, een stuwmeer zo groot als Gelderland en 
Overijssel samen. Het is zijn droom dat alle 20.000 kinderen kun-
nen stoppen met werken. Hij brengt kinderen naar zijn opvang-
huis, terug naar school en naar hun familie. 
Koby was pas zeven jaar toen zijn moeder hem uit werken stuur-
de naar zijn oom, die visser is op het Voltameer. Vijf lange jaren 
werkte hij daar van vroeg tot laat. Zijn moeder kreeg er geld voor. 
Toen ze spijt kreeg schakelde ze James’ organisatie Challenging 
Heights in om hem op te sporen. Koby werd gered en gaat nu hij 
twaalf is voor het eerst naar school. Voordat hij definitief terug 
mag naar zijn moeder, moet zij eerst leren hoe ze genoeg geld 
kan verdienen, bijvoorbeeld met vis roken, en hoe ze beter voor 
hem kan zorgen. Koby zal nog twee jaar lang begeleid worden, 
om herhaling te voorkomen.
Kerk in Actie ondersteunt het werk van James, doet u mee zodat 
James door kan gaan met dit goede werk?
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op reke-
ning NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 
Kindslaven visserij Ghana of doneer online.
Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken? Hartelijk 
dank!

ZWO-collecte 20 september: Zuid Afrika; Kinderopvang en 
gezond koken.
In Zuid-Afrika woont slechts een derde van de kinderen bij beide 
ouders. Tweederde van de kinderen leeft in armoede en in onge-
zonde omstandigheden. Voormalig missionaris Attie van Niekerk 
helpt kerken deze kinderen en hun verzorgers te steunen. Doet u 
mee?
In Mamelodi, een wijk ten oosten van de stad Pretoria, is hij met 
zijn organisatie NOVA een kinderopvang gestart. Coördinator Ca-
therine Senyolo vertelt: ‘Kinderen kunnen iedere week naar deze 
opvang komen, zodat ze belangrijke waarden leren om een goed 
leven op te bouwen.” Dat gebeurt op een vrolijke speelse manier 
via muziek en theater. Catherine vertelt dat ook de ouders worden 
ondersteund: “Ze leren elkaar kennen. We bespreken onderwer-
pen die zij belangrijk vinden en nodigen soms gastsprekers uit.”
Attie van Niekerk wil deze opvang, genaamd Chics, in de toe-
komst gaan uitbreiden naar veel meer Zuid-Afrikaanse kerken: 
“We zoeken contact met kerken en mensen, die op deze manier 
langdurig willen bijdragen aan de ontwikkeling van een kind.” Ze 
werken hierin samen met bestaande centra voor kinderopvang.
Naast het kinderprogramma heeft de organisatie ook energiezui-
nige kookovens ontwikkeld (de Basa Magogo), die veertig procent 
minder hout kosten en minder rook en fijnstof geven in huis. Het 
scheelt tijd en geld, is milieuvriendelijker, en de bewoners hebben 
minder last van infecties aan ogen en luchtwegen. Inmiddels zijn 
al meer dan 6500 ovens in gebruik in 28 dorpen in het Noordoos-
ten van Zuid-Afrika (dichtbij het Krugerpark). Met uw steun kan 
het demonstratieteam nog meer dorpen uitleg geven over deze 
gezonde ovens.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op reke-
ning NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 
het projectnummer ‘W 001738’. Hartelijk dank!

Bijdrage Solidariteitskas
Zoals ieder jaar vragen wij u ook nu weer om een Solidariteitsbij-
drage. Het gaat daarbij om meer dan alleen onze eigen kerkelijke 
gemeente. De Solidariteitskas (landelijk) is immers ingesteld van-
uit de gedachte, dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen 
om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele 
land dragen een vast bedrag (€5,00) per lid bij. Vanwege de hui-
dige financiële positie van onze eigen Edese Protestantse Ge-

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
13  18 september 27 september, 4 en 11 oktober
14  9 oktober 18 en 25 oktober, 1 november

OPA (Oud Papier Actie)
Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt 
u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof 
van 09.00 - 12.00 uur. De vrijwilligers staan weer klaar om uw 
oud papier in ontvangst te nemen.

Het Kerkelijk Bureau is wegens vakantie 

niet bereikbaar van                                    

24 augustus t/m 7 september
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meente verzoeken wij u om ruimhartig bij te dragen, vandaar dat 
wij u om minimaal € 10,00 vragen. Wilt u een hoger bedrag
schenken, is dat natuurlijk van harte welkom. U kunt uw bijdrage 
overmaken op NL11 INGB 08 67 584 t.n.v. de Protestantse Ge-
meente Ede o.v.v. solkas 2020.
Hebt u ons een machtiging tot incasso gegeven, dan zal uw bij-
drage op 25 september 2020 worden afgeschreven.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Roel Kremers, voorzitter

Oproep inzamelen EDE Doet bonnen
Rond 15 september ontvangt u weer de Ede Doet bonnen vanuit 
de Gemeente Ede. Nu we niet in de gelegenheid zijn elkaar te 
ontmoeten om ze fysiek in te leveren, willen we u vragen of u 
de code of een foto/scan van de code wilt sturen naar of Mari-
elle Jellema: info@ajellema.nl of Erna Hulstein: wimenerna@
hulstein.eu
De bonnen willen we, via de Raad van Kerken, voor de onkosten 
van de Passie in 2021 deel 2 en voor de Heideweekviering in het 
Openluchttheater op 22 augustus 2021 gebruiken. 
U kunt uw bon ook zelf activeren/doneren op www.ededoet.nl

Hartelijk dank hiervoor namens de Raad van Kerken te Ede.

‘Vrede verbindt verschil’
Vredeszondag 2020 75 jaar vrijheid

Zondag 20 september is de vredeszondag en staan wij stil bij 
wat vrede voor ons betekent. Wij lezen dan uit het profeten boek 
Jona de hoofdstukken 3 en 4 vooraf aan de evangelielezing uit 
Matteüs.
Jona betekent ‘duif’ en voor ons verwijst dit naar de vredesduif 
en het thema van dit jaar: ‘Vrede verbindt verschil’. Jona bewerkt 
vrede in de Babylonische hoofdstad Nineveh. Deze stad, een 
beetje groter dan Ede, met haar 120.000 inwoners was een 
gewelddadige samenleving waar je je leven niet zeker was. Die-
ren en mensen konden ten prooi vallen aan het kwaad, de haat 
en ongeremd geweld.
De voorschriften voor een rechtvaardige samenleving waarmee 
Jona was opgegroeid, had geen enkele invloed op het volk van 
Nineveh. Het was algemeen en universeel bekend dat de Baby-
lonische overheersing geen enkele bescherming bood. Mens en 
dier waren van generlei waarde. 
Hierin bracht God verandering waardoor die samenleving tot 
inkeer kwam.
Nineveh werd voor een korte periode de stad van vrede. 
Op woensdag 26 augustus ben ik in de hal van ons gemeente-
huis geweest. 
Op de muur staat Art. 1 van onze grondwet:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toegestaan.
In onze samenleving staan wij hiervoor. Wij zijn niet alleen inwo-
ners van Ede maar ook burgers van het Koninkrijk der Nederlan-
den. Hierbij wil ik ook aanhalen het Verdrag van Europa over de 
mensenrechten sinds 1950. Dit verdrag is weer verbonden met 
de Universele Verklaring van de rechten van de mens uit 1948. 
Wij leven nu 75 jaar in vrijheid en vrede. Laten wij dankbaar 
zijn en dit veiligstellen voor de volgende generaties. Hoe wij dat 
kunnen doen? Kijk naar artikel 1 en handel daarnaar. De pro-

Kerkdiensten
ZONDAG 6 SEPTEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. H. Bouma

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  Ds. H. Keegstra, Bennekom

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  kerkdienst online

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  ds. A. Gilles
  Maaltijd van de Heer  

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
11.00 uur  ds. S. ten Heuw
  Maaltijd van de Heer

Harskamp:
10.00 uur  ds. T. Volgenant-Beima
  Openluchtdienst

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

Hartenberg:
10.00 uur 
14.30 uur   

De Gelderhorst:
10.30 uur.  geen dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  geen dienst

Het Maanderzand:
10.35 uur  weekopening

ZONDAG 13 SEPTEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur  ds. C. Oosterveen 

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong
  Heilig Avondmaal; Startzondag 

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  kerkdienst online

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. M. Wielhouwer

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

Harskamp:
10.00 uur  ds. H.K. Wolters, Barneveld

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  geen dienst

ZONDAG 20 SEPTEMBER 

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. H.J. Oortgiesen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. P. ‘t Hoen

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  kerkdienst online

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
11.00 uur  pastor B. Piepers

Harskamp:
10.00 uur  ds. A. Pilkes, Rhenen

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  geen dienst 

Het Maanderzand:
10.35 uur  weekopening 
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feet Jona kan voor ons een voorbeeld zijn en aan hem zullen 
wij aandacht besteden op de vredeszondag. Jona moest zichzelf 
overwinnen om Gods opdracht uit te voeren. Het is aan ons om 
het thema van de vredesweek 2020 ‘Vrede verbindt verschil’ wer-
kelijkheid te laten zijn.

Ds. Peter ’t Hoen
PKN krijgsmacht predikant b.d. 

Start nieuwe Seizoen 2020 – 
2021
In september gaat het nieu-
we seizoen van Bespreek het 
Samen weer van start. Het 
programma wordt u aangebo-
den door samenwerkende ker-
ken in Ede. Het is voor ieder-

een toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte. 
Een prachtig, veelzijdig en ruim aanbod van bijna 90 diverse 
evenementen. U kunt zich met anderen verdiepen in vragen rond 
bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. 
Wij bieden dit programma uiteraard met inachtneming van uw en 
onze veiligheid. Per activiteit zal op basis van de dan geldende 
COVID-19 maatregelen en in overleg met de locatie gekeken 
worden in welk vorm het evenement kan plaatsvinden. U ont-
vangt daarover altijd bericht. We willen u vragen om u vóór 7 
september digitaal aan te melden via de website. Dat helpt ons 
om een goed beeld te hebben van de belangstelling. We kunnen 
dan alles zo goed mogelijk proberen te regelen. De basis is er, 
gastsprekers hebben enthousiast toegezegd, wij hebben er zin 
in en we hopen u ook. Laten we ook hopen dat er, hoe dan ook, 
inspirerende ontmoetingen mogelijk zullen zijn!
Tot ziens! 

Het Bespreek het Samen team. 

De aankomende activiteiten in september en oktober:

Eten met zin Op maandag 14 september 2020 om 17:30 uur 
in Cultura Ede door meerdere maatschappelijke organisaties in 
Ede In Cultura kunnen verschillende generaties tijdens een een-
voudige maaltijd verdiepend met elkaar in gesprek over zinge-
vingsvragen.

Geknipt voor jou = vol
Op donderdag 17 september 2020 
om 20:00 uur in De Open Hof door 
ds. Caroline Oosterveen
Regelmatig staan er artikelen in 
kranten en tijdschriften die te denken 
geven. Hoe kun je daar vanuit geloof 
en kerk tegenaan kijken? Moet je het 

geloof erbuiten laten of valt er meer te zeggen?

Deel mee in Zin op Zondag Op vrijdag 18 en zondag 20 sep-
tember 2020 om 14:30 resp. 13:30 uur in het Gemeentecentrum 
Lutherse Kerk door Han Pol 
Kijk mee met de voorbereiding en uitvoering van de diaconale 
activiteit Zin op Zondag: bezoek de Voedselbank, leg de laatste 
hand aan de maaltijd, en wees gastheer/vrouw voor een kwets-
bare doelgroep in onze samenleving.

Themawandeling Loslaten = vol Op donderdag 24 september 
2020 om 14:30 uur bij de ingang van de Pannenkoekenboerderij 
Kernhem door Babette Engelgeer Herfst is het seizoen van het 
loslaten. Bomen laten letterlijk hun blad los om de herfststor-
men en winterse sneeuw aan te kunnen en niet omver te waai-
en. Wandel mee het bos in tijdens het prachtige seizoen van de 
(beginnende) herfst.

Fascinerende film....Les Saveurs du Palais. Op 
donderdag 24 september 2020 om 20:00 uur in 
Cultura Ede door ds. Caroline Oosterveen
Tijdens het Foodfestival Ede bekijken we de film: 
Le saveurs du palais en gaan erover in gesprek. 
Als een meer-gangendiner: hoe ontdek je lagen in 
verhoudingen tussen mensen? Wat geeft smaak 

aan samenleven.

Geloof laat een muur vallen Op maandag 5 oktober 2020 om 

19:30 uur in het Gemeentecentrum 
van de Lutherse Kerk door  ds. Pieter 
Oussoren en dr. Theo van Willigen-
burg. We hadden met alles rekening 
gehouden, behalve met kaarsen en 
kerkdiensten, aldus een hoge Sta-
si-officier na de val van de Berlijnse 

Muur in 1989. Over de intrigerende zachte kracht van een kerke-
lijke gemeente in de Wende.

Vrijeschool onderwijs als Voeding?
Op woensdag 7 oktober 2020 om 20:00 uur in het Kerkelijk Cen-
trum Emmaüs (ovb) door Aline van Willigen. 
Het mysterie, de schoonheid en het belang van het onderwijs 
van de Vrije School begint volgens grondlegger Rudolf Steiner 
bij het begin: de harmonische opvoeding van het kind. Een eer-
ste verkenning.

Ezra en Nehemia: wie zijn wij? 
Op woensdag 7 en 14 oktober 2020 om 20:00 uur in de zijzaal 
van de Taborkerk door ds. Gerben Westra
In de vroege herfst van dit jaar staan er lezingen uit Ezra-Nehe-
mia op het alternatieve leesrooster. Normaal gesproken komen 
deze boeken (of dit boek, want het lijkt eigenlijk één boek te zijn) 
nooit aan de beurt.

KLINKENBERG

Bijbelkring actueel
Zoals ik in mijn vorig bericht schreef, hebben wij op maandag10 
augustus als vrijwilligers rond de tafel gezeten om te bespreken 
hoe verder in deze coronatijd. Wij zaten bij een van de vrijwil-
ligers in de tuin bij een temperatuur van 32 graden. Na allerlei 
mogelijkheden te hebben besproken, bleek dat voor de meeste 
vrijwilligers geldt dat zij zelf tot de risicogroep behoren. Daarom 
komen wij tot de conclusie dat individueel bezoek en samen 
wandelen nu niet mogelijk is. Het risico voor beide partijen is te 
hoog en ook de 1,5 m is niet gewaarborgd.
Wij hebben wel tot iets nieuws besloten en dat is dat elk van ons 
om beurten voor kopij zorgt zoals een kaartje, een gedicht of 
een belevenis. Ik zorg er dan voor dat de Klinkenberg het onder 
u uitdeelt. 
Zo krijgen de deelnemers aan de Bijbelkring elke week een 
bericht met groet namens alle vrijwilligers van de kring.
Aan het eind van het jaar zullen wij evalueren en zien hoe de 
situatie rondom covid-19 ervoor staat.
Tijdens dit samenzijn hebben wij een groepsfoto gemaakt die 
aan de bezoekers van de Bijbelkring is uitgereikt met een harte-
lijke groet.
Wij hopen op deze manier in contact te blijven.
Zelf zal ik proberen de bezoekers van de kring in het komende 
najaar een keer te bezoeken.

Pastoraat
De twee bewoners die ik nu vast bezoek zijn blij wanneer ik kom 
en geven aan dat het hen goed doet. Helaas gaat een van bei-
den erg hard achteruit.
Wij willen voor haar bidden dat de Heer haar rust en vrede mag 
schenken.
In het liedboek van 2013 lees ik lied 916: 

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.

Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.

Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.

Ik wens u Gods nabijheid toe,
Een hartelijke groet,
Marie-José Eberson
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MAANDERZAND
Met ingang van september hopen we iedere eerste en derde 
zondag van de maand een weekopening op zondag te vieren. 
Per direct komt de weeksluiting te vervallen. In plaats van de 
week samen af te sluiten, willen wij voortaan - in lijn met wat de 
Bijbel ons leert en de kerkelijke traditie - samen de week openen 
met God en met elkaar. 
Wij starten met het aanbieden van twee zondagen per maand, 
de 1e en 3de zondag van de maand. Als geestelijk verzorger van 
het huis zal ik daarin voorgaan. Wij streven ernaar zo spoedig 
mogelijk alle zondagen een weekopening aan u aan te kunnen 
bieden. 
De dienst zal plaatsvinden in de Brasserie van 10.35 uur-11.20.
uur.

Maartje Zielman

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 het er in zijn vergadering op 25 augus-
tus uitvoerig over gehad: gaan we weer ‘fysieke’ diensten vieren? 
De pro’s en contra’s zijn -opnieuw- consciëntieus gewogen. Dat 
is eerder gedaan. De uitkomst was toen, dat de onzekerheden te 
groot waren.
Dat is eigenlijk nog steeds het geval. COVID-19 blijkt onbere-
kenbaar en is in elk geval, anders dan wel eens gedacht, nog 
niet onder controle. Men hoort nog steeds (en opnieuw) allerlei 
functionarissen zeggen dat we ‘varen in de mist.’ Als dat al zo is, 
dan willen wij in ieder geval tragische ongelukken (‘aanvaringen!’) 
voorkomen. 
Wij hebben weliswaar een ruime kerkzaal, waar circa 50 mensen 
een plek zouden kunnen vinden. Maar hoe veilig die plek zou zijn, 
kunnen we niet helemaal beoordelen: de ruimte is voldoende, 
maar het ontbreekt aan adequate ventilatie. 
Er zouden nogal wat mensen nodig zijn om eventuele kerkdien-
sten te begeleiden: het in- en uitgaan, het placeren, het opnemen 
van personalia, het ontsmetten van bijvoorbeeld de toiletten etc. 
het moet allemaal gedaan en begeleid worden. 
Het is niet zeker dat de benodigde menskracht ook op de wat 
langere termijn beschikbaar zal zijn.

En dan komt er nog bij, dat het houden van diensten zoals we 
die gewend waren en waarnaar velen terugverlangen niet zomaar 
mogelijk is: het zingen bijvoorbeeld is aan allerlei beperkingen on-

derhevig. Uitbreken in een spontane jubelzang of een bevrijdend 
loflied is er niet bij!
Last but not least: ook het ‘sociale’ aspect, de ontmoeting, het kof-
fiedrinken-na-de-dienst is niet op de gebruikelijke (en gezellige) 
manier mogelijk: er moet afstand gehouden worden. Dat blijkt in 
de praktijk, waar het wordt geprobeerd, nogal lastig vol te houden. 
Nu zal er heus iemand zeggen, ‘kom, kom, beste kerkenraad – til 
er niet zo zwaar aan. Het is toch ieders eigen verantwoordelijk-
heid naar een dienst te komen?’ 
Zeker. Maar minstens óók die van de Wijkkerkenraad, die in be-
ginsel (en uiteindelijk) verantwoordelijk is voor wat er in en om 
onze kerk gebeurt. Dat tillen wij zwaar aan: want stel je nu toch 
eens voor, dat een van onze zusters/broeders een ander zou be-
smetten, dat er iemand iets zou ernstigs oplopen? 
Alles afwegend wil de WKR nog even wachten. 
Dat besluit is de kerkenraad bepaald niet licht gevallen.
Er komt overigens nog iets bij: er is vrijwel niemand meer, in wil-
lekeurig welk kerkgenootschap, die zich géén zorgen maakt over 
hoe het straks (ooit?) verder zal gaan, als er weer wél ‘echte’, vol-
waardige diensten gevierd kunnen worden. Zal het weer worden 
‘als vroeger’, zoals het was vóór half maart van dit jaar? Velen 
betwijfelen dat en zijn bang voor een stevige teruggang, in kerk-
bezoek en wellicht ook in -lidmaatschap. 
Hoe langer de ‘pauze’ duurt, hoe groter het risico dat ‘de loop eruit 
raakt’. 
Daar moeten we met z’n allen iets op verzinnen. 
Binnenkort ontvangen de actieve leden een soort van nieuws-
brief. Wat ons betreft langs digitale weg: wilt u post op die manier 
ontvangen, laat ons dan uw emailadres weten, liefst via 
predikant@taborkerk.nl.

Met goede groet, ook namens de Wijkkerkenraad,
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
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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
Wisseling van de wacht
Veel dank aan Ineke Kerkstra, die samen met Wim (die trou-
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wens altijd maar op zijn post staat, onmisbaar!) en ook andere 
altijd maar weer hulpvaardige mensen de inhoud van de wijk-
brieven en het kerkblad heeft verzorgd. Dit kost sowieso best 
veel werk. Maar het is een goede mogelijkheid die we hebben 
om toch onderling enigszins op elkaar betrokken te kunnen blij-
ven; en dat is waardevol. Ineke heeft ook gemerkt dat je hoofd er 
vol van gaat zitten. Denk ik overal aan, wat geef ik mensen voor 
bemoedigends mee. Dank voor je bereidheid om een tijdje dat 
volle hoofd te hebben en natuurlijk voor je inspirerende woorden, 
Ineke!

“Weer een echte dienst”
Vanaf 30 augustus is er om de twee weken weer een fysie-
ke dienst in de Noorderkerk. Het lijkt me erg fijn om niet in een 
bijna lége kerk te staan, maar de uitdaging sámen met u aan te 
gaan hoe we omgaan met onze wonden die in de afgelopen tijd 
zijn geslagen; en gezamenlijk een opening te zoeken naar een 
kerk die vol is van liefde en recht. Voor iedereen; want wie kan er 
leven zonder liefde…. 
Effata, ga open, lezen we op die zondag in het Evangelieverhaal. 
Daarop zullen we in de komende tijd, zoals altijd opnieuw, moe-
ten reflecteren, vóór God en met God. 
Sommigen kijken er enorm naar uit, maar ook zullen wij om 
begrijpelijke redenen vele gemeenteleden missen. Maar toch, 
voor corona waren we een gemeenschap en we zullen onze 
best moeten toen om dit ook zo te houden, schreef onze voorzit-
ter terecht. Dat de komende kerkdiensten daaraan ook weer een 
bijdrage mogen leveren. Daarbij zijn we erg blij dat het opname-
team een video van de dienst verzorgt, zodat mensen thuis en in 
de kerk op deze manier toch met elkaar verbonden zijn.
We doen het stapje voor stapje. Zorgvuldig en respectvol voor 
ieders visie willen we op zoek naar wat mogelijk is. En dat is op 
30 augustus ook het thema van de dienst: stap voor stap, steen 
voor steen. ‘Stapstenen’ zijn de stenen waar je op stapt in wate-
ren om aan de overkant te komen. Deze stenen en het overste-
ken van het water zijn metafoor voor de stappen die je neemt op 
weg nieuwe doelen. Stap-voor-stap, steen-voor-steen. Het pro-
ces dat we doormaken raakt ook aan het opnieuw zoeken naar 
zin en betekenis. Niet voor niets verschijnen er boeken over Kerk 
na corona.
Dat geeft zeker te denken en te doen. Er zitten zeker twee kan-
ten aan:

De kerken zijn leeg in deze coronacrisis. En dat staat symbool 
voor de leegte in de kerk, stelt  de Tsjechische priester en inter-
nationaal vermaarde hoogleraar Tomáš Halík. Christenen zou-
den deze tijd moeten aangrijpen voor een radicale verandering 
van kerk en christendom, betoogt hij.
Dat bekeren betekent niet simpelweg ‘onszelf verbeteren’, 
maar een radicale verandering van  en statisch ‘christen zijn’ 
in een dynamisch ‘christen worden’. We kunnen vragen of we 
eerst  zijn wonden mogen aanraken. Waar anders zullen we hem 
tegenkomen dan juist in de  wonden van de wereld en de won-
den van de kerk, in de wonden van het lichaam, die hij op zich 
genomen heeft?

En: 

Geen andere weg valt er te bewandelen,
dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan,
kleinen en groten,
machtigen en zwakken.

Geen ander pad is er samen te effenen,
dan dat van hoop.
Vechten tegen de ontmoediging
en stapstenen leggen van moed en vertrouwen.

Geen betere energie is er,
dan die van saamhorigheid.
Woorden en daden vinden
die mensen bij elkaar brengen,
over alle grenzen heen.

Geen krachtiger teken is er,
dan dat van vriendschap en liefde.
Getuigen worden van Gods droom 
en bouwen aan zijn huis,

hier en nu
te midden van de woestijn. 

 
Uit: Woord en weg, J. Meinders

 
Stapstenen van moed en vertrou-
wen…
Die wens ik een ieder toe, samen 
met anderen.
En ook daarom: als u de dienst (iets 
later, maar toch) mee wilt maken:
de link van de video’s ontvangt u 

via de mail van wijk Noord, wijknoord@gmail.com

 
 
 
 

 

Naast de diensten om de twee weken 
hebben we nog iets moois: Om de week, 
in ieder geval in september, zal een gast-
predikant een Noorderhalfuurtje vullen. 
Het format dat u al kent van het Noorder-
kwartiertje hebben we nu getransfor-
meerd naar ongeveer een halfuurtje. 
De dienstdoende predikant zal een inlei-
ding, schriftlezing en mediatie/overden-
king aan ons meegeven, afgesloten met 
een bijzonder muziekstuk.

Ds. Hans Bouma bijt het spits af, en 2 weken later is ds. Jan 
Oortgiesen aan het woord. 
We zijn erg benieuwd.

Voor nu tot slot een lied van Herman Verbeek. Omdat er mensen 
zijn die afscheid moeten nemen, worstelen met ziekte, zitten in 
onzekerheid…. Hij zegt erbij:
“Een zang die de juist begonnen dag betreedt en aflegt, tot het 
nacht wordt. Het midden van het lied vraagt om ‘alleen’ te blij-
ven, dat is: ‘al-een’, volledig één, een en al één en zo het meest 
gereed voor samenzijn, niemand onderweg nog achterlatend. 
Een oefening dag aan dag.”

Als het licht komt,
treed dan naar buiten in het licht.

Als er een weg is,
begeef je behoedzaam op weg.

Als ergens een steen ligt,
draag de steen op je rug.

Als zich een woord voordoet,
laat het woord zich aan jou openbaren.

Als er tranen zijn,
vertrouw je toe aan de tranen.

Als iemand jou vraagt,
vereenzelvig je met hem.

En blijf alleen en wees met God.
Laat niemand achter. Dag vrede.

Als straks de nacht komt,
begroet openhartig de nacht.

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen

GROOTLETTERBIJBEL
Beste Noorderlingen, Wij zijn in het bezit gekomen van een 
grootletterbijbel in 6 delen. Als u of iemand die u kent geholpen 
wordt met de bijbel in grote letters, stuur dan een mailtje naar 
fennobolks@telfort.nl. Hij heeft de 6 delen van deze bijbel in zijn 
beheer. 

Sander

31 oktober - herfstheidewandeling op Hervormingsdag
Als ‘de omstandigheden’ het toelaten hopen we op 31 oktober 
een herfstheidewandeling te houden. Dus reserveer die zater-
dagmiddag alvast! 
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We denken ‘s middags te vertrekken vanaf de tank op de par-
keerplaats bij de Langenberg. De wandeling voert ons langs 
open en gesloten plekken op de zuidkant van de Ginkelse heide. 
Een plek waar weinig wandelaars én brede paden zijn. Tijdens 
de wandeling zijn verschillende ruime plekken voor uitzicht én 
voor reflectie. Het thema staat nog niet vast, maar Hervormings-
dag biedt vast genoeg aanknopingspunten. De wandeling duurt 
zo’n anderhalf uur, daarna gaan we - als het kan - koffie drinken.
Rond 1 oktober beslissen we of de wandeling wel of niet door-
gaat. Afhankelijk daarvan gaat de inschrijving open. 
Met vragen kun je je wenden tot Jan Klok h.janklok@gmail.com, 
Sander van Voorst sandergunny@kpnmail.nl of
Jan van ‘t Hof jmvthof@xs4all.nl

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 6 september is het startzondag, we zullen dan opnieuw 
een openluchtdienst houden op het kerkplein. In deze dienst zal 
dominee T. Volgenant-Beima voorgaan en Wieke en Berthilde 
Waaijenberg verzorgen de muziek. Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, natuurlijk ook 
op gepaste afstand!! Parkeren kan weer bij de Plus supermarkt. 
Vanwege de huidige situatie hebben we moeten besluiten dat het 
niet mogelijk is om het zateragprogramma door te laten gaan.
De viering van het Heilig Avondmaal op 13 september kan helaas 
ook niet doorgaan.
Voor alle duidelijkheid wil de kerkenraad nogmaals enkele “coro-
naregels” benadrukken:
- Volg te allen tijde de instructies van de coördinatoren op, zij zijn
 herkenbaar aan de gele hesjes.
- Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.
- Het is in de kerk niet toegestaan om te zingen.
- Het verlaten van de kerk gaat vanaf de voorste rij in de zijruimte
 (indien bezet), vervolgens de voorste rij te beginnen bij degene
 die het dichts bij de uitgang zit enz. enz. 
- U wordt gevraagd om ook bij het verlaten van de kerk 1,5 meter
 onderlinge afstand in acht te nemen.
- De mogelijkheid om u aan te melden voor de dienst is verlengd
 tot zaterdag 17.00 uur.

Mevrouw J.G. de Hoop mag 12 september haar verjaardag vieren 
en mevrouw H. Methorst viert haar verjaardag op 13 september. 
Wij wensen u beide een goede dag en een gezegend nieuw le-
vensjaar toe.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Bedankt 
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, 
bloemen en telefoontjes die wij mochten ontvangen voor ons 
50-jarig huwelijk wat wij vrijdag 21 augustus mochten vieren. Ook 
dank voor de bloemen en de attentie uit de kerk. Door al deze 
belangstelling is het voor ons een onvergetelijke dag worden.
 

Met vriendelijke groeten,
Arend en Marja Peelen

Catechese
Voor jongeren tussen 10 en 19 jaar is er catechese. Je bent van 
harte welkom! Samen met jullie willen we praktisch met het ge-
loof bezig gaan. We gebruiken hiervoor materiaal via JOP. JOP = 
Jeugdwerk Jong Protestant in Nederland 
website: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl
De catecheseavonden zijn op zondagavond in de kerk van 18.30 
uur tot 20.00 uur.
De eerste avond zal zijn op 13 september. Op zondagmorgen 6 
september om 10:00 uur willen we met elkaar naar de Openlucht/
Startdienst van onze kerk. Ga jij ook mee?

Hartelijke groeten, Jellie Wilgenburg en Rian Seffinga.

Wij zijn ook bereikbaar via catechese@gereformeerdekerkhars-
kamp.nl en sturen jou graag een planning voor komend seizoen.

Gebed voor onze kinderen:
Heer, ze vliegen weer uit,
Soms wil ik ze bij mij houden,
Soms ben ik blij met wat eigen vrijheid.
Vliegt U met ze mee Heer?
Onder ze, voor als ze vallen.
Naast ze, om ze in de ogen te kunnen kijken.
Voor ze, als ze Uw leiding nodig hebben.
Onder Uw vleugels zijn ze veilig.

Elly van Omme vond het volgende lied:
Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.
Er is vrede ver voorbij de onrust,
er is blijdschap dieper dan de tranen.

Er is sterkte zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zou verlaten.
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig.
Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit Uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde groter dan ons lijden.
Er is antwoord midden in de twijfel,
overwinning dwars door al ons strijden.

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig

Collecteren
Door alle beperkingen is het nog niet voor iedereen mogelijk om 
fysiek bij een dienst aanwezig te 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 onder-
staande 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 verschillende doelen wilt geven en geef daarbij ook uw 
wijk aan. De collectedoelen worden altijd in het kerkblad aange-
geven.
Natuurlijk blijven giften voor de kindercollecte en de wijkkas ook 
erg welkom.

Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick

J 
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Hallo jongens en meisjes

6 september – David vlucht voor Saul
God heeft koning Saul verteld dat hij geen koning 
kan blijven, omdat hij ongehoorzaam is. Vanaf die 
dag is Saul veranderd. Hij is wantrouwend en vol 
van haat. Saul ziet in David een gevaar. Zou deze 
populaire generaal hem misschien opvolgen? Dat 
nooit! Daarom wil hij hem doden. Maar de zoon van 
Saul, Jonathan en nog een aantal van zijn hove-
lingen vinden David heel aardig en hij doet goed 
zijn werk. ‘Ik ga wel met mijn vader praten’, zegt 
Jonathan. ‘Dat brengt hem wel op andere gedach-

ten. Je kunt niet iemand doden als daar geen reden voor is.’ Saul 
is het wel eens met Jonathan. Hij zegt: ‘Zo waar de Heer leeft, 
zal David niet worden gedood.’ Ondertussen ging de oorlog voort. 
David vecht tegen de Filistijnen en wint. Maar hierdoor wordt ko-
ning Saul gekweld door een kwade geest van de Heer. Als David 
voor koning Saul muziek speelt, grijpt Saul zijn kans. Hij gooit 
een speer naar David om hem te kunnen doden. Gelukkig springt 
David op tijd op zij en komt de speer tegen de muur. David slaat 
op de vlucht. Maar koning Saul weet hem te vinden en stuurt zijn 
mannen op hem af. David vlucht op tijd naar een andere plek 
door een waarschuwing van zijn vrouw. Maar Saul gaat door met 
zoeken. Als Saul David vindt en zijn mannen op hem afstuurt, 
grijpt God in. Ze raken onderweg in verwarring door Gods Geest. 
Hierdoor vergeten ze de opdracht van Saul meteen. Ook als Saul 
zelf gaat raakt hij in verwarring. Saul denkt alleen aan zichzelf. Hij 
luistert niet: hij denkt het beter te weten dan iedereen. 

13 september - David en Jonathan
David kon niet langer op zijn schuilplek 
blijven. Hij ging naar Jonathan toe. ‘Wat 
heb ik toch verkeerd gedaan, dat je va-
der mij wil doden?’ Jonathan wist ook 
niet waarom zijn vader zo deed. Samen 
bedenken ze een plan om erachter te 
komen. ‘Morgen is het nieuwe maan. Ei-
genlijk zou ik dan met de koning samen 
moeten eten, zei David. ‘Maar als je mij 

verlof geeft, dan verstop ik me. Als je vader mijn afwezigheid op-
merkt, zeg je: ‘David heeft me gevraagd om te mogen afreizen 
naar zijn vaderstad Bethlehem, waar zijn hele familie is voor het 
offerfeest. Als hij zegt dat het goed is, hoef ik niet bang te zijn, 
maar als hij boos wordt dan weet je dat hij van plan is om mij te 
doden. En is het beter dat ik vertrek.’ De mannen spreken een 
teken af om elkaar de uitslag te vertellen. Jonathan zal drie pij-
len laten afsteken en ophalen. Wanneer hij roept: ‘Nee, dichterbij!’ 
Dan is het goed en mag David weer terugkomen. Maar roept hij: 
‘Nee, verderop!’ Dan is het beter dat David vertrekt. En zo gebeur-
de het. De eerste avond had koning Saul niet echt opgemerkt dat 
David er niet was, maar de volgende avond zei hij: ‘Waarom is 
David niet aan de maaltijd verschenen?’ Jonathan vertelde pre-
cies wat David hem had opgedragen. Koning Saul werd woedend. 
Ook Jonathan moest nu oppassen, want de koning vond dat hij 
tegen hem was en voor David. Hij gooide zelfs zijn speer naar 
Jonathan toe, toen hij vroeg waarom David dood moest. Jonathan 
wist genoeg. De volgende morgen ging hij naar de afgesproken 
plek en liet de drie pijlen afsteken. En riep: ‘Ligt de pijl niet verder 
weg?’ David wist nu genoeg. Zodra de knecht van Jonathan weg 
is, komt David tevoorschijn. Hij buigt driemaal voorover en ze kus-
sen elkaar terwijl de tranen over hun wangen lopen. ‘Vaarwel’, zei 
Jonathan. David en Jonathan zijn beste vrienden geworden, maar 
Jonathan is de zoon van koning Saul en die mag David niet. Ze 
moeten afscheid nemen van elkaar, maar beloven elkaar altijd 
vrienden te blijven. Dat is echte vriendschap!

20 september - David wordt geholpen door Achimelech
David is op de vlucht. Hij kan niet in het paleis blijven, want ko-
ning Saul wil hem doden. David vlucht naar priester Achimelech. 

Hem vertrouwt hij. ‘Waarom bent u alleen, 
waarom is er niemand bij u?’ vraagt Achi-
melech. ‘Orders van de koning, antwoord-
de David. ‘De koning heeft me een op-
dracht gegeven die niemand mag weten.’ 
‘Hebt u misschien iets te eten in huis?’ 
vraagt David. ‘Ik heb alleen toonbrood 
wat over is uit de tempel.’ Dit is heel heilig 
brood en ligt in de tempel als offer voor 

God. Elke sabbat wordt dit vervangen. David was hier heel blij 
mee. ‘Hebt u misschien ook een lans of een zwaard? Ik heb niet 
eens mijn zwaard en andere wapens kunnen meenemen, zoveel 
haast had ik.’ vroeg David. ‘Ik heb hier alleen het zwaard van de 
Filistijn Goliath, die u verslagen hebt.’ Dit is een bijzonder zwaard 
en David mag het zomaar meenemen. Dat is wel bijzonder. David 
trekt verder en komt bij een land van de Filistijnen. De mensen 
zagen David lopen met het wapen van hun Goliath die David had 
verslagen en zeiden: ‘Is dat niet David, de koning van het land? 
De hovelingen van de stadsvorst Achis namen David gevangen 
en brachten hem bij Achis. David was bang dat Achis hem kwaad 
ging doen, dus deed hij alsof hij gek was. Hij kraste tekens op de 
deuren van de poorten en kwijlde in zijn baard. ‘Zien jullie niet 
dat die man gek is? Wat moet die kerel in mijn paleis?’ zei Achis. 
David wordt weer vrijgelaten en vlucht verder. 
Als je grote problemen hebt, waar zoek je hulp? Durf je God ook 
om hulp te vragen? Hoe doe je dat?

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
13-09 Gea en Jannieke
20-09 Alice en Nathalie
27-09 Nicoline en Anouska
04-10 Philien en Marike

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

Wijkkas:
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

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
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Wegens vakantie van ds. de Jong is er in dit kerkblad geen bij-
drage van hem.
In plaats daarvan zijn onderstaande stukken van de website van 
de Beatrixwijk overgenomen.

Belijdenis catechese!
Na de startdienst in september zal er weer belijdeniscateche-
se starten. In een Zoom-overleg heb ik pas met 7 jonge men-
sen afspraken gemaakt over het traject wat ze gaan volgen. We 
hebben er zin in! We zullen ons verdiepen in allerlei geloofs-en 
levensthema’s, maar ook op onderzoek gaan in de gemeente – 
door Taakgroepen en commissies te bezoeken, door interviews 
te houden met ouderen, kinderen en jongeren over wat zij gelo-
ven. Elke twee weken ontmoeten we elkaar – en in de 40-dagen 
tijd zal dat uiteraard zelfs wekelijks zijn… Een kloosterweekend 
hoort erbij, en… nou ja… nieuwsgierig geworden? Wil je mee-
doen? Dat kan… Alle leeftijden zijn natuurlijk welkom. Laat het 
dan even weten; dominee@beatrixkerk.nl.

Kerkdienst bijwonen?
Vanaf 5 juli is er voor 60 tot 80 personen plaats in de Beatrix-
kerk om de dienst bij te wonen. Vooralsnog is deelname aan de 
dienst alleen mogelijk na aanmelding. 
Aanmelden kan via www.beatrixkerk.nl vanaf maandag tot don-
derdag 19.00 uur of 06- 13438955 (bereikbaar op maandag tot 
en met woensdag van 17.00 tot 19.30 uur). Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen ontvangt u uiterlijk vrijdag 20.00 uur bericht 
of u wel of niet die zondag kunt deelnemen.

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF 

 

 

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

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

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

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

In Memoriam Willem Jelgerhuis C. zn.
15 augustus 2020 is Willem Jelgerhuis overleden in de leeftijd 
van 84 jaar. Op zijn rouwkaart staat een vogel die voorbij de wol-
ken richting de zon vliegt. Niet zomaar een afbeelding. Maar één 
die Wim zelf zo heel bewust heeft gekozen. Want als hij mocht 
kiezen een dier te zijn, had hij graag een vogel willen zijn. Die 
vrijheid als een vogeltje in de lucht. Dat leek hem heerlijk. Rij-
dend in zijn auto om pakketjes weg te brengen, voelde hij die 
vrijheid. Eigenlijk had hij om die reden ook wel vrachtwagen-
chauffeur willen worden.
Wim verlangde naar vrijheid, maar die vrijheid pakken lukte hem 
eigenlijk niet. Er zat bij Wim een zekere mate van zwaarmoe-
digheid in zijn genen. En hij bezat een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel en een grote zorgzaamheid, die grensde aan (over)
bezorgdheid.
Wim geloofde in een God die voor je zorgt. Natuurlijk had hij ook 
veel vragen. Toen zijn zusje stierf op 39-jarige leeftijd, of toen dat 

kind uit zijn klas verongelukte, toen had hij zoveel vragen. En hij 
geloofde daardoor lang niet alles meer over God wat hij vroeger 
geleerd had. Maar geloof – zo zei hij – is niet alleen iets van de 
ratio. ‘Ik wil vasthouden aan dat gevoel in mij dat er een God is 
die voor mij zorgt’.
In zijn afscheidsdienst lazen we de tekst uit het evangelie van 
Matteüs over dat je je geen zorgen moet maken over de dag van 
morgen. God zorgt altijd voor jou. Kijk naar de vogels! Zij zaaien 
niet en maaien niet en hoeven geen voorraadschuren te bouwen. 
En toch worden ze gevoed door de hemelse Vader. Dat vertrou-
wen heeft Wim altijd gezocht. Ook als zijn leven donkere wol-
ken kende – en die waren soms groot – zocht hij altijd weer de 
zonzijde. Samen met Riek. Samen met zijn drie dochter en hun 
partners en kinderen. Hun prachtige gezin was een zegen voor 
hem. Een zegen waarin hij de hand van God zag: ‘Gij zult vrolijk 
zijn over al het goede dat de Heer, uw God, aan u en uw huis 
gegeven heeft’. Deze tekst heeft zo goed als alle 61 jaar van hun 
huwelijk in de keuken gehangen.
Aan het einde van deze dienst hebben wij Wim toevertrouwd aan 
de hoede van God die ‘ als een arend over zijn jongen waakt en 
voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn 
jongen daarop draagt’.
Wim is in stilte gecremeerd.
Wij wensen Riek, hun kinderen en kleinkinderen vertrouwen toe 
in de toekomst.

Ds. Agnès Gilles

Startzondag 2020
Zondag 20 september hebben we de startzondag gepland. 
Dat moet dit jaar helaas heel anders dan wij van tevoren had-
den bedacht. Omdat we graag alle gemeenteleden erbij willen 
betrekken – ook degene die nog niet naar de kerk kunnen/dur-
ven – hebben wij het volgende bedacht:
Gemeenteleden die naar de kerk komen gaan op zondag 20 
september na de dienst op de koffie bij gemeenteleden die (nog) 
niet naar de kerk komen. Hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer 
u (nog) niet naar de kerk komt maar wel heel graag weer eens 
zomaar een ander gemeentelid wilt ontmoeten, meldt u zich 
dan aan bij onze ouderling Hennie Timmermans. De namen met 
adressen van de mensen die zich hebben aangemeld gaan alle-
maal in een collectezak en na de dienst trekken de mensen die 
naar de kerk zijn geweest er bij het uitgaan eentje uit en gaan 
dan op het gekregen adres op koffie/theebezoek. Wij laten alle 
kerkgangers uiteraard niet met lege handen gaan, dus de thuis-
blijvers hoeven niet voor iets lekkers bij de koffie/thee te zorgen. 
En uiteraard houden we ons allemaal aan de corona-regels en 
voorzorgsmaatregelen die gelden.

Wanneer u zo’n verrassingsbezoek op prijs stelt, vragen wij u uw 
naam en adres door te geven via de mail: 
h.timmerman@openhof-ede.nl of via de telefoon: 0318-633552.
Wij hebben nog een activiteit bedacht die corona-proof is, want 
buiten: een gezellige ontmoeting op de kampvuurplaats bij de 
Schaapskooi op de Ginkelse hei, achter Het Wijde Veld. Daar is 
volop ruimte voor (anderhalve meter afstand) ontmoeting en voor 
de kinderen om met elkaar te spelen, in bomen te klimmen, te 
vliegeren, etc.
Als we goedkeuring krijgen zorgen wij voor een kampvuur, 
marshmallows en brooddeeg. En wanneer iedereen voor zichzelf 
wat drinken en lekkers meeneemt (en de kinderen hun bal, vlie-
ger of ander speelgoed), is het feest compleet!
Voor deze activiteit is aanmelden niet nodig. Behalve wanneer u 
graag wilt komen, maar geen vervoer hebt. Neem dan contact op 
met onze ouderling Cora Leijdens. 
Mail: coraleijdens02@gmail.com of telefoon: 0627072415.
De kampvuurplaats vindt u wanneer u tegenover Juffrouw Tok 
het zandpad inrijdt richting de Schaapskooi. Daar kunt u tegen-
over de schaapskooi parkeren. Dan nog even voorbij het nieuwe 
monument op de hei lopen, voorbij Het Wijde Veld en dan ziet u 
aan uw linkerhand vanzelf de kampvuurplaats liggen. Uiteraard 
zullen wij u op de parkeerplaats al staan opwachten! Aanvang 
14.00 uur.

Wij rekenen op u en jullie allemaal. Want alleen samen kunnen 
we er een onvergetelijke startzondag vol verrassende ontmoetin-
gen en mooie gesprekken van maken!

Met een hartelijke groet,
Mede namens Hennie Timmerman en Cora Leijdens,

Ds. Agnès Gilles
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Collectes
Zondag 6 september: 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.
De Meet-Inn dank haar voortbestaan aan de kerken en haar vrij-
willigers.
Blijf Meet-Inn ook steunen met gebed en vrijwilligerswerk.
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “Hulp en per-
spectief voor mensen zonder papieren” in Nederland
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten 
zonder verblijfsvergunning.
Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mis-
lukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat 
het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocu-
menteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Boven-
dien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.
Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met 
informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaam-
heid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie 
ondersteunt deze initiatieven:

Zondag 13 september: 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 ZWO met als doel “Geen 
kind-slaven in de visserij” in Ghana
James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon 
niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed 
terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als 
hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het 
gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challen-
ging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderar-
beid laten stoppen en kinderen die hier slachtoffer van zijn een 
nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs. Met uw gift 
steunt u het werk van James.

Zondag 20 september: De eerste collecte is voor het Dia-
conaal Platform Ede. Het DPE rekent het tot zijn taak enerzijds 
de eigen diaconale taak van de afzonderlijke kerken te verster-
ken en anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke diaconale 
activiteiten t.b.v. de lokale samenleving in Ede.
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “kinderopvang 
en gezond koken” in Zuid Afrika. In Zuid-Afrika woont slechts 
een derde van de kinderen bij beide ouders. Tweederde van de 
kinderen leeft in armoede en in ongezonde omstandigheden. 
Voormalig missionaris Attie van Niekerk helpt kerken deze kin-
deren en hun verzorgers te steunen. Doet u mee zodat Attie met 
zijn werk door kan gaan?

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 bureau 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

Bevestiging ouderling-kerkvoogd
Zondag 6 september mogen wij dhr. Roel Kremers bevestigen in 
het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Blij en dankbaar zijn wij 
dat hij een belangrijke en grote taak binnen de PGE op zich wil 
nemen: voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Geen 
sinecure, zeker niet in deze tijd. Wij wensen hem enthousiasme 
toe en veel vertrouwen en bidden dat zijn inzet vrucht mag dra-
gen.

Een stagiair
Ik kreeg afgelopen juni een bijzondere vraag: of ik een stage 

zou willen begeleiden? Die vraag op zich is niet zo bijzonder, 
maar de persoon van wie de vraag kwam wel: mijn nichtje! Ze 
is vorig jaar begonnen met haar theologiestudie en mag dit jaar 
indrukken opdoen van wat het werk van een predikant inhoudt. 
Ze wilde heel graag in een andere kerk stage lopen dan de kerk 
waar ze in opgroeide, maar zo’n plek vinden wat moeilijker dan 
gedacht en zo klopte ze schoorvoetend (we zijn immers familie) 
bij mij aan. De universiteit vond het geen probleem en ik vind het 
alleen maar leuk natuurlijk!
Ik laat haar graag zelf aan het woord om zich aan jullie voor te 
stellen:
Het zou dit jaar zomaar kunnen zijn dat u mij in de Open Hof 
tegenkomt. Misschien in de wandelgangen, op catechese of bij 
een pastoraal gesprek. Dit jaar ben ik namelijk stagiair bij u in 
de gemeente. Ik ben Heidi Jongbloed, ben 19 jaar en woon in 
Lunteren. Vorig jaar ben ik begonnen aan een studie theologie 
aan de theologische universiteit in Apeldoorn. Ik ben heel blij met 
deze mooie stageplek in de Open Hof en hoop u als gemeente 
ook te leren kennen en mee te lopen met activiteiten die plaats-
vinden. Ik hoop een leerzame periode tegemoet te gaan. Graag 
tot ziens! Groetjes van Heidi
Ik hoop dat ik hier en daar een beroep op u mag doen zodat 
komend seizoen voor Heidi een waardevol leerjaar wordt.

Met een hartelijke groet,
Ds. Agnès Gilles

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS 
SAMENWERKENDE KERKEN

 

 

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
de samenleving (Govert Buijs), de doop (Klaas-Willem de Jong) 
en voltooid leven (Theo Boer). 

Startzondag: 13 september, op bezoek.
Hoe graag we het ook zouden willen: helaas is het nog steeds 
onmogelijk om een gezellige en veilige startzondag met allerlei 
activiteiten en workshops en mensen die door elkaar heen lopen 
te organiseren. Maar de werkgroep Vieringen is niet voor één gat 
te vangen en bedacht iets wat naar ons idee een mooi alternatief 
zou kunnen zijn (maar dan wel thuis, in klein gezelschap en op 
veilige afstand.). We merken aan onszelf dat we mensen missen. 
Dat horen we trouwens ook van anderen om ons heen: de weke-
lijkse (of iets minder frequente) ontmoeting tijdens en na de vie-
ring zorgt altijd voor goede gesprekken en fijne sociale contac-
ten. En met dat in ons achterhoofd kwamen we tot het volgende 
idee:
Natuurlijk kunnen mensen met de startzondag naar de kerk 
komen – daar is de viering gewoon om 11.00 uur – maar we zou-
den het ook heel mooi vinden als mensen elkaar thuis om 10.30 
uur opzoeken, een kopje koffie zouden drinken om vervolgens 
met elkaar naar de viering kijken.
En om dat een beetje te organiseren: Geef je op als je wel 
iemand thuis wilt ontvangen – en geef je op als je wel bij iemand 
op bezoek wil! Wij zorgen dan voor een match en zullen aan 
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degene die op bezoek gaat laten weten waar hij of zij (of maxi-
maal twee mensen) wordt/worden verwacht. Ook aan degene 
die bezoek krijgt zullen we laten weten wie er komt/komen. Het 
zou geweldig zijn als we heel veel mensen aan elkaar zouden 
kunnen koppelen!
Zou je je z.s.m. willen opgeven: jpcprenger@gmail.com (graag 
met telefoonnummer en adres) of een appje naar 0613848477.

Bij de viering
A.s. zondag gaat het over ons kleine geloof. Nou ja, in ieder 
geval over de leerlingen: hun geloof is nog niet eens zo groot 
als een mosterdzaadje. En hoe zit dat dan met ons geloof? Hoe 
groot – hoe klein? We lezen Mattheus 17: 11-21. Erik speelt op de 
piano en Mies, Janet, Arjen en Jos zingen de liederen.

ALGEMEEN

Kom je zingen bij Jedaja?
Als je van zingen houdt, is dit je kans: 
het seizoen van kinder- en tienerkoor 
Jedaja gaat weer beginnen. Nieuwe 
leden zijn heel hartelijk welkom! Het 
koor bestaat sinds 2007 en repeteert 
elke dinsdagmiddag in het schoolge-
bouw aan de Oranjelaan. Het repertoire 
bestaat uit liedjes die gaan over alle-
daagse dingen, zoals vakantie of spor-

ten, maar ook over liefde, vriendschap, de Bijbel, God en elkaar.
Naast zingen is er ook aandacht voor zaken als ‘hoe sta je op 
een podium?’ en ‘hoe kan ik zorgen dat de mensen mij kunnen 
verstaan?’ Ook wordt er aandacht besteed aan mimiek en bewe-
ging. Jedaja is een christelijk kinder- en tienerkoor. De naam 
betekent ‘de Here loven’. ‘Dat is ook het belangrijkste wat we elke 
week doen’, zegt dirigente Wilna Sierksma.
‘Met de coronatijd was het natuurlijk een raar jaar. We hebben in 
mei en juni een paar keer buiten gezongen bij verzorgingshuizen 
en twee mooie filmpjes gemaakt (die kun je hier en hier zien). Zo 
gauw het weer kan, gaan we komend seizoen weer optredens 
plannen. Als het even kan geven we in het voorjaar een groot 
concert rondom een thema: ‘‘Onderweg’’. Daarnaast zingen we 
vaak in kerkdiensten, tijdens evenementen in de gemeente Ede 
en in de weken voor Kerst en Pasen.’
Voor wie zin heeft om mee te doen of te komen kijken: de repeti-
ties zijn op dinsdagmiddag:
• 16.00-16.45 uur Jedaja KIDS, voor kinderen uit groep 3, 4 en 5
 van de basisschool
• 16.45-17.30 uur Jedaja YOUNG, voor kinderen uit groep 6, 7 
 en 8
• 17.30-18.15 uur Jedaja GIRLS, voor meiden vanaf de 
 middelbare schoolleeftijd.
Je mag twee keer vrijblijvend een repetitie meemaken. 
Gezellig is het er altijd: grote kans dat je daarna lid wilt worden! 
Meer info: www.kinderkoorjedaja.nl en Facebook.

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

Programma’s elke maandagavond: 
18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en 
Cees Kwint. 
Herhaling: zondag 9.30 uur. 

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christe-
lijk leven in Ede c.a. 
Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, 
Anton Kanis en Daan Laban. Presentatie: Sijnie Fredrikze en Ike 
Nijhof. Herhaling: zondag 11.00 en 22.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, 
Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: 
zondag 10.00 en 21.00 uur.

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ SEPTEMBER 2020

7 september 2020
Gesprek met Ria Klein over de “Het belang van ‘loyaliteit’ in hulp-
verleningssituaties”. Lied van de Week: “Hoe moeten wij U loven.” 
Column: Herman Oevermans: Vocale en instrumentale muziek. 

14 september 2020
Interview met Jan de Jong en Jan Bosma over “75 jaar Vrijma-
king”. Lied van de Week: “Kom Geest van God, en raak ons hart”. 
Column: Trudy Komdeur. Muzikale fragmenten. 

21 september 2020
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast 
over treffende lectuur in kerk en samenleving. Lied van de Week: 
“Maak heel mijn leven tot een lied”. Column: Harmen van der 
Meij. Intermezzo’s: muziek en zang. 

28 september 2020
Gesprek met Ds. Jan van der Kolk over “Ouderenpastoraat in 
Corona-tijd” 
Lied van de Week: ‘God doet recht - psalm 9” uit Psalmen voor 
Nu. Boekbespreking door Arie Romein van het boek OER door 
C. Oranje, G. v.d. Brink en C. Dekker. Zang en muziek.

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

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

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

 
 
 
 

 



advertenties

DRUKKERIJ

www.vanedendruk.nl

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

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

Verwarming

    Luchtbehandel ing

        San i ta i r  

           E lekt ra

              Dakbedekking en  goten

                 Serv i ce  en  onderhoud

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

s tor ingsnummer :  06  10907910

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

Ook u kan hier adverteren!


