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Marktwerking?
Waarom Jezus volgens mij niet aan marktwerkings-denken
deed en wij daar in de kerk ook een beetje mee moeten oppassen.
Als onze Heer, Jezus Christus een béétje had gedacht als een
21e -eeuwse organisatie-strateeg was er zeer waarschijnlijk nooit
een kerk geweest. Als de leerlingen van Jezus aan marktonderzoek hadden gedaan voor zij hun apostolische arbeid aanvingen,
als zij een behoeftepeiling hadden gehouden was het christendom een vroege dood gestorven.
Het maakt me de laatste jaren steeds huiveriger als ik merk dat we
in de kerk onwillekeurig zijn gaan rekenen in ‘vraag en aanbod’…
Aantallen van bezoekers van kerkdiensten kunnen soms zomaar
op een vreemde manier reden worden om te beslissen of een
gemeente ‘nog levensvatbaar’ is. Maar Jezus onthoudt Zijn Geest
niet aan slechts 2 of 3 bidders, ‘Want waar twee of drie mensen
in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matt.18:20). En
al helemaal niet in deze vreemde tijden. Godzijdank. We peilen en
enquêteren ‘wat onze behoefte is’ en passen daar ons ‘aanbod’ en
de diensten op aan en voor we het weten hangen we zelfs ons
bestaansrecht op aan onze eigen behoeften.
Wat een opluchting dat Jezus en Zijn vrienden en vriendinnen
anders rekenden dan zoveel kerkmanagers of kritisch keurende
kerkbezoekers. Zíj keken dan ook niet op van forse tegenwind en
bij gebrek aan belangstelling voor het Goede Nieuws. ‘Wees niet
verbaasd als de wereld u haat’ (1 Joh. 3:13) ‘Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie’ (Joh.
15:18). Het evangelie is immers niet ‘naar de mens’. Iets van dat
vreemde (dwaze!) zit daarom ook in ons kerk-DNA. De kerk staat
vanouds wel aan het marktplein van het leven, maar is zelfs dáár
(of ook op een industrieterrein) toch wel een fremdkörper.
Verlamd
Het is al weer een paar jaar geleden dat ik ergens in een zangdienst mocht voorgaan. De ‘presentator’ heette de bezoekers welkom. Ze probeerde de aanwezigen te enthousiasmeren voor wat
ging komen: ‘We hebben weer een geweldig programma voor u
samengesteld, waar u vast weer en zeker weer veel plezier aan
zult beleven! Ga er maar eens goed voor zitten!’, waarna de microfoon aan mij werd overhandigd... Ongetwijfeld bedoelde dit lid van
de commissie het goed. Het was indrukwekkend hoeveel tijd en
geld er in deze diensten werd gestoken, maar ik wist op moment
even niet of ik moest lachen of huilen. Hoe dan ook voelde ik me
verlamd. Enerzijds omdat ik me afvroeg of ik als ‘spreker vanaf het
podium’ dat ‘publiek’ wel voldoende kon entertainen of kon bieden
wat ze hoopten (en waar ze voor betaald hadden?). Anderzijds en
vooral achteraf, omdat ik het gevoel kreeg dat hier pijnlijk bleek
dat we volgens mij hopeloos in verwarring zijn geraakt over wat
de roeping van de gemeente van Jezus Christus is.
‘Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou
doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn’ (Gal.1:10). Nee Paulus, inderdaad, want als ook Jezus Christus Zélf zo had gedacht
was het bijvoorbeeld in die Stille Week in Jeruzalem heel anders
gelopen. Of waarschijnlijk jaren daarvoor in Bethlehem al. Of denk
eens aan dat andere moment in Jezus’ leven, toen de woestijn
haar adem inhield, omdat het kwaad zelf Jezus in het moeras van
‘marktwerking’ wilde trekken.
“Toe maar, jouw behoefte aan een beetje brood mag er toch ook

wel zijn?! Het is zó eenvoudig te realiseren… toe maar, spring
maar van het tempeldak af… Dán heb je pas veel applaudisserend publiek…! Kom op, wat stelt het voor? Eén knieval voor mij,
en de wereld ligt aan je voeten!” (zie: Matt.4:1-11) Maar Jezus had
geleerd wat van groter en hoger belang was. Volgens mij zijn wij
daarom als gemeente van Jezus Christus in Hem óók bevrijd van
krampachtig, vermoeiend en ongezond marktdenken. In plaats
daarvan zijn wij geroepen anders te rekenen en te kijken, ook in
deze vreemde tijden. Heel concreet ook in het nadenken over de
toekomst van de Protestantse Gemeente Ede. Verantwoord, wijs,
strategisch en zelfs slim, uiteraard – dat allemaal, maar voorál
met het oog op onze roeping. Niet met het oog op aantallen mensen of applaus van anderen. Niet om te concurreren of mee te tellen, zelfs niet op de religieuze markt ‘kijk ons en onze gemeente
eens, wij doen er ook heus nog toe!’.
Trouw
Ontroerend vind ik de Bijbelwoorden die een landeigenaar tegen
zijn dienstknecht spreekt in een gelijkenis van Jezus (Matt.25:23)
‘Uitstekend gedaan, jij goede en getrouwe dienaar!’. Wat telt is
goedheid en trouw, betrouwbaarheid. Ik lees geen woord over
groter of kleiner succes. De Heer die terugkomt na zijn reis prijst
zijn personeel om hun trouw en betrouwbaarheid. Dát maakt ze
goed, de landeigenaar zegt niet ‘uitstekend gedaan, jij succesvolle dienaar’… Niet de grootte van de winst. Maar de trouw. Dát
wordt geroemd en hoog gewaardeerd.
Toch is deze andere manier van kijken en rekenen geen excuus
om de realiteit van een krimpende kerk onder ogen te zien. Maar
wel een uitdaging. Omdat het ingaat tegen wat wij vaak ongemerkt de hele-dag-door doen in ons (be)oordelen van wat wij zien
en succesvol is.
En nu?
In tijden waarin het kerkbezoek lastig is voel ik verdriet met en om
mensen die het samenkomen in de kerk missen. Die steeds bang
(moeten) zijn voor hun gezondheid en al langer dan een half jaar
de fysieke samenkomst op zondag missen. Dat vraagt creativiteit
en goede moed van ons als gemeente, om te zoeken naar nieuwe
manieren om onze verbondenheid te blijven voeden. ‘En zij braken het brood bij elkaar thuis’…? – (Hand. 2:46) Anderzijds zie ik
ook een groep die de gemeenschap wel heel gemakkelijk loslaat.
Ik thuis, achter mijn schermpje met mijn koffie, dat bevalt wel. Een
ego-geloof wat de gemeenschap niet voedt maar alleen gebruikt.
‘Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te
hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van
onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen,…’ (Hebr. 10:25).
In de kerk rekenen we niet vanuit menselijke behoeften en zijn
ook niet de drukst bezochte diensten ‘de beste en meest geslaagde’, maar draait het om liefhebben, goed doen, trouw aan God en
aan elkaar. Dat bevrijdt ons uit de kramp, doemdenken en fatalisme én dringt tegelijk aan op toewijding aan God en elkaar.
Ds. Theo Pieter de Jong
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Bijbelrooster
September
zo 27 Daniël 3:24-30
			
ma 28 Daniël 3:31-4:14
di 29 Daniël 4:15-24
wo 30 Daniël 4:25-34

Wie gaat voor jou door het
vuur?
Droomleven…
…wordt nachtmerrie
Bij de beesten af

Oktober
do
1 Daniël 5:1-12
vr
2 Daniël 5:13-6:1
za
3 Daniël 6:2-10

Een teken aan de wand
Afgeschreven
Machtsmisbruik

zo
4 Daniël 6:11-18
ma 5 Daniël 6:19-29
			

Voor de leeuwen gegooid
Wie een kuil graaft voor
een ander, valt er zelf in.

Inleveren kopij Kerkblad
Nr.		
14		
15		

Inleverdatum
9 oktober
30 oktober

Voor de zondagen
18 en 25 oktober, 1 november
8, 15 en 22 november

ALGEMEEN PLAATSELIJK
Extra geldinzamelingsactie i.v.m. verlies inkomsten vanwege
corona
Het zal niemand verbazen dat ook onze Protestantse Gemeente Ede en dus ook alle zes wijken Beatrix, Open Hof, Emmaüs,
Noord, Harskamp en Tabor financieel in zwaar weer zijn terecht
gekomen als gevolg van de corona-crisis. Veel inkomsten, vooral
van commercieel gebruik van onze kerkruimten, zijn weggevallen
en vaste uitgaven gaan gewoon door.
De verwachting is, dat we in het jaar 2020 ruim € 80.000,- aan
inkomsten zullen missen.
En in de conceptbegroting voor 2021 gaan we ervan uit dat het
tekort van € 160.000,- dat we vorig jaar al verwachtten in de toen
gepresenteerde meerjaren prognose nog eens € 50.000,- hoger
zal uitvallen.
Daarom heeft de Algemene Kerkenraad besloten om nog in 2020
een extra beroep te doen op onze gemeenteleden om het ontstane ‘corona-gat’ enigszins te dichten. Uiteraard zullen – waar
mogelijk - ook nog extra maatregelen worden genomen om de
uitgaven te verlagen.
In oktober zullen alle gemeenteleden een e-mail of een brief ontvangen met uitleg over de financiële situatie van onze kerk en
met een verzoek om nog in 2020 een extra financiële bijdrage te
geven.
Wij realiseren ons zeer dat dit beroep op de gemeente komt als
nog weer eens een extra verzoek, bovenop het verzoek dat wij
al vanaf begin 2018 doen om de jaarlijkse bijdrage via de Actie
Kerkbalans steeds met minimaal 2% te verhogen.
Toch vertrouwen wij erop dat u begrip zult hebben voor de onverwachte situatie waarin ook onze kerk, naast zoveel andere organisaties en bedrijven in Nederland, is terecht gekomen.
Als u niet wilt wachten op de e-mail of brief die u in oktober zult
ontvangen en nu al uw extra bijdrage wilt overmaken, dan kan
dat natuurlijk door het bedrag over te maken naar NL11 INGB
0000867585 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding
van ‘extra corona bijdrage’.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Roel Kremers
Appostel app in plaats van Kerkgeld app
Onlangs is de Kerkgeld app geheel vernieuwd. De app is nu te
downloaden onder de nieuwe naam Appostel.
Veel gemeenteleden maken nu al gebruik van de Kerkgeld app,
een onderdeel van SKG-collect. Met deze app kan je alle kerke-

di
wo
do
vr
za

6
7
8
9
10

Psalm 115
Matteüs 20:1-16
Matteüs 20:17-34
Psalm 122
Ezra 1:1-11(-2:70)

De HEER leeft
Goed betaald
Oog voor elkaar
Vredesmars
Belofte vervuld

zo
ma
di
wo
do
vr
za

11
12
13
14
15
16
17

Ezra 3:1-13
Ezra 4:1-16
Ezra 4:17-5:5
Ezra 5:6-17
Ezra 6:1-5
Ezra 6:6-12
Ezra 6:13-22

Opbouwwerk
Geen samenwerking
Geen bouwvergunning
In beroep
Oude papieren
Toestemming
Oplev(er)ing

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.
lijke geldzaken, zoals Kerkbalans, collectebonnen, giften op één plek op je smartphone en/of tablet beheren.
De vernieuwde app heeft nog steeds
alle vertrouwde financiële functionaliteiten, maar dan met een nieuwe naam en
uitstraling én een verbeterde gebruikersvriendelijkheid.
De nieuwe Appostel app kunt u downloaden via de App Store (Apple) of Google
Play (Android). Bestaande gebruikers van
de Kerkgeld app kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is niet nodig een nieuw account aan
te maken.
In de nieuwe Appostel app kunt u bij ‘Gemeente koppelen’ invullen: ‘Digitaal Portaal Protestantse Gemeente Ede’ en dan is de
app direct gereed voor gebruik.
De Kerkgeld app is nog tot 1 november 2020 operationeel en zal
dan worden uitgefaseerd. Dus download de Appostel app vóór
die tijd.
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 niet compleet. 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.
27 september - 1e collecte wijkwerk 2e collecte – Kerk in Actie
vredeswerk
4 oktober - 1e collecte wijkwerk jeugd 2e collecte – Kerk in Actie
Israël
11 oktober - 1e collecte wijkwerk 2e collecte – wijkdiaconie
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar de doelen
niet, behalve de 2e collectes, die kunnen door de wijken 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 van de
Protestantse Gemeente Ede
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Kerkdiensten
ZONDAG 27 SEPTEMBER

ZONDAG 4 OKTOBER

ZONDAG 11 OKTOBER

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

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. T. Werner
		
Noorderhalfuurtje via internet

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

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong
17.00 uur Evensong
Zie ook het bericht bij de Beatrixwijk
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles		

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. C. Oosterveen
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles, doopdienst

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
11.00 uur mevr. L. van Laar

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
11.00 uur ds. J.P. Prenger
		
Maaltijd van de Heer

Harskamp:
10.00 uur dhr. J. Kroon, Barneveld

Harskamp:
10.00 uur ds. W. van Iperen, Barneveld

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. J.H. Uytenboogaardt,
		
Viering Heilig Avondmaal

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:

Hartenberg:
10.00 uur
14.30 uur		

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst
Het Maanderzand:
10.35 uur weekopening

College van Diakenen van de
Protestantse Gemeente Ede
Start nieuwe Seizoen 2020 – 2021
Begin
september
heeft
het
Bespreek het Samen team, voor
het eerst weer fysiek overleg gehad
over de doorgang van de activiteiten. Heel erg fijn dat u zich hoopvol
in groten getale heeft aangemeld.
Uitdaging voor ons daarbij was bruikbare locaties en aantallen
deelnemers zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit is met
aandacht voor alle regels gelukt.
Veel activiteiten zijn wel al volgeboekt. Helaas gaan zangactiviteiten nu niet door. Voor sommige onderwerpen is nu 2 keer een
avond vastgesteld, zodat toch iedereen mee kan doen.
Ook kan het voorkomen dat voor een activiteit meer belangstelling is dan dat er plaats is in de kerk(-zaal).
In dat geval zullen we u (op basis van inschrijving) informeren
of u de lezing/workshop in de kerk(-zaal) kunt bijwonen, of misschien via een beveiligde videoverbinding later kunt terugkijken.
Vorige week zijn we met het Geknipt voor jou in de Open Hof
met ds. Caroline Oosterveen van start gegaan met het nieuwe

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles
		
Maaltijd van de Heer
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
11.00 uur Gave Viering
Harskamp:
10.00 uur ds. J. Visser, Kootwijkerbroek
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

De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst

Kerken bieden hulp in Beiroet
In augustus en september is in alle wijken en Emmaüs gecollecteerd. Ook zijn er giften rechtstreeks naar het Kerkelijk Bureau
overgemaakt. Gezamenlijk is er een schitterend bedrag binnengekomen: € 2100,Alle gevers hartelijk dank.
In de vergadering van het College van Diakenen van 16 september is besloten om dit bedrag te verdubbelen
Dit betekent dat er € 4200,- wordt overgemaakt naar Kerk in Actie
voor de ramp in Beiroet.

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

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst
Het Maanderzand:

seizoen.
Het was anders…omdat de temperatuur opgenomen werd bij
binnenkomst, de koffie/thee gelijk werd meegenomen naar de
zaal, er dus geen pauze was en de jassen moesten worden
meegenomen. De tafels stonden netjes op 1,5 meter van elkaar
en de ventilatie was aan. Alles was goed geregeld.
Maar het was ook weer zoals we het graag ook verder op verschillende locaties hopen mee te maken: fijne gesprekken, waarbij je elkaar kunt aankijken en er aandacht is voor elkaar.
Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.
Hieronder een greep uit de aankomende activiteiten waaraan u
nog deel kunt nemen; meld u hiervoor aan via de site:
donderdag 15 oktober 2020 COV Exelsior
Achtergronden bij de Messiah van George Friedrich Händel
> via video, u krijgt de link toegestuurd via u mailadres van aanmelding.
Tijdens deze presentatie zingt het koor geleid door dirigent Gerben Budding en met medewerking van Dick Meijer op de piano
enkele delen uit The Messiah van G.F. Händel. Gerben Budding
zal een toelichting geven.
woensdag 21 oktober 2020 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door
ds. Theo Pieter de Jong
Jonge ouders en geloofsopvoeding
Geloofsopvoeding - een weg samen met je kind - is niet alleen
een ingewikkeld traject, het is ook erg mooi. Zinvol om met andere ouders te sparren over hoe je dat samen doet. Met natuurlijk
ook tips, do’s en don’ts.
woensdag 21 oktober 2020 om 20:00 uur in de zijzaal van de
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Taborkerk door ds. Wouter Klouwen
De preken van K.H. Miskotte We lezen de preek van Miskotte
uit de tijd van de watersnoodramp.
donderdag 22 oktober 2020 om 20:00 uur in
het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Joantine
Berghuijs
Meervoudig religieus: spirituele openheid
onder Nederlanders
Hoe komen mensen ertoe om uit meerdere religies te putten en
welke betekenis hebben die religies in hun leven? Hoe zit het
met religieuze trouw?

op de wachttijd zal het nog ca. 6 maanden duren voordat zij aan
de beurt is.
Het gaat dus om een periode van maximaal 6 maanden.
Wie kan helpen?
Info en contact: E. de Jonge, vrijwilliger VluchtelingenWerk
Oost-Nederland, T 06 44 70 40 78

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

zondag 25 oktober 2020 om 14:00 uur bij de P van het
Natuurcentrum door Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Stiltewandeling
Samen lopen zonder te spreken, om zo alle aandacht te richten
op wat zich aandient in de natuur om ons heen of in ons zelf.
vrijdag 30 oktober 2020 om 20:00 uur in De
Open Hof door Kees Posthumus Voorstelling:
Dwars door de Bijbel
Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon
heen en terug, profeten met hun ongemakkelijke boodschap,
Jona in een liedje; in ruim een uur voorstelling bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.
maandag 2 en 9 november 2020 om 20:00 uur in de Beatrixkerk
door Anke Penning en Jacqueline Dam
Mystiek, een voedende onderstroom in deze tijd
Mystiek kun je omschrijven als het ervaren van een verlangen,
een zoeken naar verbondenheid met God. In dit proces kunnen
we ons meer bewust worden van de diepe onderstroom van
waaruit we leven. We proberen hier met elkaar taal aan te geven.
zondag 22 november 2020 om 13:30 uur in Cultura Ede door ds.
Theo Pieter de Jong
Fascinerende films... vertolken vaak iets van onze omgang met
levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek
te gaan! Dit keer: Lazzaro Felice
Op zondag 7 februari 2021 om 13:30 uur in de Cultura Ede door ds. Agnès Gilles
Fascinerende films… vertolken vaak iets van onze
omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen
zien van de film: Lion
Dankbetuiging
Op 12 april jl. overleed mijn man, Meindert Dijkstra, totaal onverwacht.
Door de coronabeperkingen vond het afscheid in de Beatrixkerk
in kleine kring plaats, maar mensen konden meekijken via een
livestream.
Velen, uit diverse wijkgemeenten in Ede reageerden met een
kaart of brief. Dat was hartverwarmend. Mede namens kinderen
en kleinkinderen dank daarvoor! Het deed ons goed.
Het boek, waaraan Meindert met zoveel plezier had gewerkt,
“De reiger en de schildpad. Sprookjes en fabels uit de oude Oriënt” komt binnenkort uit. Voor ons als familie aanleiding voor een
verdere herdenking van Meindert, in wat grotere kring, gecombineerd met de presentatie van zijn boek. In overeenstemming
met de wens van Meindert wordt de bijeenkomst afgesloten met
een Evensong. Dit vindt plaats op vrijdag 2 oktober, van 15.00 –
18.00 uur, in de Beatrixkerk in Ede. Ook deze bijeenkomst kunt u
via livestream (www.Beatrixkerk.nl) te volgen.
Yolanda Voorhaar
MET SPOED GEZOCHT
KAMER IN EDE VOOR STUDENT (23 JAAR)
Jonge, alleenstaande, Eritrese vrouw zoekt kamer in Ede.
Zij volgt dagonderwijs aan het ROC A12 / Duloncollege te Ede.
Zij is christen (Katholiek) en spreekt Nederlands. Haar huidige
huurcontract loopt 27 september af, en dan heeft zij geen onderdak. Zij staat ingeschreven bij huisvestingsbureaus, maar gelet

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
‘Fysieke’ diensten?
Op 22 september staat de mogelijke hervatting van de ‘fysieke’
diensten opnieuw op de agenda van de Wijkkerkenraad. Het Moderamen heeft al uitvoerig gesproken over risico’s en (on)mogelijkheden.
De Wijkkerkenraad zal er op zijn beurt degelijk en met grote
betrokkenheid bij stilstaan, alles nog weer eens afwegend: de
berichten uit de wijk, de voorschriften vanuit Den Haag, de ontwikkelingen rond het aantal mensen dat besmet raakt met het Corona-virus, het gaandeweg toch weer toenemende aantal mensen
dat daar vervolgens (ernstig) ziek van wordt et cetera.
Leden van de WKR horen van gemeenteleden uiteenlopende
wensen over het houden (en eventueel bezoeken) van ‘echte’
kerkdiensten: velen geven aan, naar diensten uit te zien, maar er
niettemin niet aan deel te zullen nemen.
Anderen, ook binnen de WKR, vragen zich af, wanneer je ooit nog
diensten zult kunnen houden, als je er niet nu weer mee begint:
kan het ooit nog? Of kan het voorlopig niet – en ben je daarna de
mensen kwijt, is ‘de loop eruit?’
Als u nog niet naar uw mening gevraagd bent en die toch graag
wilt delen, aarzel niet: bel, schrijf of mail!
Houdt intussen berichten (eventueel ook via de mail) en berichtgeving (telefonisch?) in de gaten.
Via de website www.taborkerk.nl zijn nog steeds digitaal diensten
te beluisteren.
Leerhuis 7 en 14 oktober
In de vroege herfst van dit jaar staan er lezingen uit Ezra-Nehemia op het leesrooster, bij wijze van alternatief leesspoor. Normaalgesproken komen deze boeken (of dit boek, want het lijkt
eigenlijk één boek te zijn) in de roosters vrijwel nooit aan ‘de beurt’.
Een mooie aanleiding ze eens ter hand te nemen – en de inhoud
blijkt verrassend actueel: over identiteit gaan ze, over normen en
waarden, over de verhouding tussen leer en leven, over de relatie
tot andere opvattingen, rituelen en godsdiensten. Wie en wat is
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het Joodse volk te midden van de volkeren? En wij – wie zijn wij?
Twee avonden, steeds vanaf 20.00 uur in een van de zalen van
de Taborkerk.
In het vorige kerkblad (nummer 12) staat het een en ander over
het ‘inachtnemen van de veiligheid’.
Daar zullen we heel precies op zijn en zeker geen risico’s nemen:
wees daar zeker van.
We zullen zien hoe de opstelling van de stoelen zó kan zijn, dat er
toch een gesprek mogelijk is.
Want een Leerhuisavond is nooit en te nimmer een frontaal gegeven college: ‘Lernen’ gaat in dialoog!
Als het allemaal lukt, zou het prachtig zijn elkaar weer eens te
zien.
Ik maak van de gelegenheid gebruik hier te wijzen op een recentelijk verschenen boek over ‘de manier van bijbeluitleg’ van Karel
Deurloo (vorig jaar juni overleden), die ‘verrassend [was], actueel
en inspirerend.’
Joep Dubbink, de auteur, volgt het spoor van Deurloo’s publicaties, ‘ook om nieuwe lezers te stimuleren nieuwe wegen te gaan’.
‘Bijbellezen volgens Karel Deurloo – De Tekst mag het zeggen’.
Joep Dubbink, uitg. KokBoekencentrum 2020. Van harte aanbevolen! Geeft een aardig én inspirerend inzicht in het werk van mijn
bevlogen leermeester!
Overleden
Op 2 september 2020 is Gerrit Hendrik Flinterman overleden, 90
jaar oud.
Tot medio maart was hij lid van de Taborgemeente – hij woonde op de Appelenburg, tot zijn verhuizing naar Driebergen. Daar
kwam hij midden in die vermaledijde ‘lock down’ in het huis Sparrenheide terecht. De eerste tijd was hij dus verstoken van contacten met (klein)kinderen en bekenden – zijn wereld was een
tijdlang niet veel groter dan zijn kamer in dat voorlopig nog onbekende huis. Op Sparrenheide is hij overleden. Zijn vrouw Magteld
was hem in 2012 al voorgegaan. Hij wordt gemist door kinderen
en kleinkinderen – die tijdens een samenkomst in het Yardenhuis
met liefde over hun (schoon)vader en opa vertelden. Gerrit Flinterman hebben de meesten van ons de laatste jaren niet vaak in
de kerk gezien, maar hij is wel degelijk actief geweest in de kerk,
op en in de plaatsen waar hij heeft gewoond. Hij kon gloeiend
en boeiend over zijn lange leven, over zijn werk in maatschappij
en kerk vertellen, veel episoden daarvan had hij geboekstaafd
en in multomappen ondergebracht. Tientallen malen liep hij de
Vierdaagse – en dat tegen het eind van zijn leven het lopen maar
moeizaam ging, hield hij dus bij voorkeur wat uit het zicht.
Op 10 september hebben we hem in kleine kring bij zijn vrouw
Magteld begraven, op de Gemeentelijke Begraafplaats. Eerst was
er de al genoemde samenkomst, waarin de trouwtekst van het
echtpaar Flinterman nog één keer klonk: ‘Uw woord is een lamp
voor mijn voet en een licht op mijn pad.’
Moge in dat licht én met dat woord in de oren zijn gedachtenis tot
vrede en vreugde strekken!

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
Fijn, dat we weer diensten mogen hebben, zodat we als
gemeente echt om de familie heen konden staan. In een wijde
kring. Letterlijk, in de kerkzaal; maar ook verbonden met mensen thuis en anderen die later het aansteken van de kaars en de
muziek konden zien en horen via de video.
Ik ben erg blij dat we een groep mensen hebben die zich inzet
om dit zo goed mogelijk te verzorgen; en die er ook hard aan
werkt om te zoeken naar mogelijkheden om nog beter en directer onze verbondenheid als gemeente ook in de eredienst vorm
te geven.
En gelukkig gaan er zo meer dingen van start. In aangepaste vorm en heel zorgvuldig bedacht, maar toch. Alleen al in
een gespreksgroep hoor je wat deze tijd met mensen doet. En
hoeveel zorg er is om eenzaamheid bij mensen. En bij een bijeenkomst van Bespreek het Samen (dat ook weer van start is
gegaan!) ontmoet je even weer wat mensen van een andere
wijkgemeente en is er herkenning. Wellicht is er ook voor u een
kans of mogelijkheid om weer wat andere mensen voorzichtig te
ontmoeten.
Velen zijn begrijpelijk toch voorzichtig en wachten nog. Vaak om
gezondheidsredenen. Sterkte voor u!

Met vrede gegroet!
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
Op 27 september is er weer een dienst, de derde
in de reeks Stap voor stap, steen voor steen. We
staan stil bij de vraag hoe wij ons eigenlijk opladen, in deze tijd, als mens. Een kunstwerk vanuit
Park de Hoge Veluwe, waar we een filmpje hebben opgenomen, doet deze vraag bij ons opkomen. Vanuit de bijbel zoeken we naar invulling.
Een oude rabbi vertelde: ‘Ieder mens is met God
verbonden door een draad. Telkens iemand een
fout maakt, breekt de draad. Maar als men spijt heeft van zijn
fout, dan maakt God de draad weer heel met een knoop. Daardoor wordt de draad wel korter dan voordien. En komt de mens
die fout handelde dus een beetje dichter bij God! Zo komen de
mensen van fout tot spijt, van knoop tot knoop steeds dichter bij
God. Zelfs zonden zijn dus nog ergens goed voor!’ (Naar een
Joods verhaal)
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Een bijzonder verhaal uit de kerkdienst van 13 september. Hopelijk raken we niet teveel in de knoop in deze tijden, maar ervaren
we wel de kracht van vertoeven in de nabijheid van God. Wat we
ook doormaken.
Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen
In de afgelopen tijd zijn twee mensen uit ons midden overleden,
Mevrouw Dien Wissink, en de heer Edzo Sportel. Mensen met
wie we als gemeente lange tijd hebben opgetrokken; ineens
moet je ze echt missen.
In memoriam Dien Wissink
Bij tante Dien, zoals ze door iedereen genoemd
werd, past dit beeld eigenlijk wel verbazingwekkend goed: een tuimelaartje, Dat is een eigenwijs figuur, die zich niet makkelijk van de baan
laat slaan en standvastig en duidelijk aanwezig
is. Alleen al als het ging om haar ziekte. Telkens
dachten we: het eind van haar leven is in zicht.
Zijzelf ook. Maar telkens opnieuw kwam ze overeind, ook zelf
verwonderd dat ze blijkbaar zoveel kracht in zich had. Maar ook
op andere terreinen in haar leven liet zij de kracht zien van soms
wankelen door wat er op je pad komt; maar dan toch de kracht
hervinden om sterk te zijn en weer rechtop te gaan staan. Een
tweede moeder te zijn voor al “haar kinderen”. Ze droeg ze op het
hart en met alle kracht die er in haar handen zat. Op foto’s zat ze
altijd op de grond, omringd door kinderen. Met haar eigen geheimen, met haar stoere doorzettingskracht.
Toch moest ze op het eind leren uit handen te geven. Ontdekken dat je soms ook weer rechtop kunt staan als ànderen voor je
zorgen. Die moeilijke levensles voor ons allemaal. Waar zou ze
zijn zonder de zorg van Mimie, van Dolf en Gerda, van heel haar
familie. Het hield haar echt, ook al lag ze in bed, op de been. En
de komst van Jurre, het zoontje van Karlijn…Haar levensboom
zat in de vreugde om al dat wonderlijke nieuwe vreugdevolle
leven. De nieuwe kringen van leven die jou als je valt weer overeind doen staan.
Ook geloof was een kracht voor haar die leert rechtop te blijven
of te gaan staan. Ze heeft er best vragen over gehad, maar ten
diepste was voor haar de hoop dat het goed zou zijn het kantelpunt om ook in geloofsvragen overeind te blijven. Het mooist
vind ik dat verwoord in haar eigen uitspraak. Toen we samen
aan het bidden waren hebben we gebeden voor haarzelf, om
kracht en vertrouwen en hoop. Ze liet dan haar stem horen ter
bevestiging en zei: ja. Maar als we aan het bidden waren voor de
kinderen en kleinkinderen en hun kinderen, dan was het hardop: JA!! Met nadruk, met hoofdletters. Dat was wat zij het meest
verlangde: dat ieder liefde zou voelen. Om ook zelf als mens
rechtop te kunnen
blijven staan. Of
weer opnieuw je op
te richten. Zolang
de liefde maar blijft
winnen…
Dit alles is op een
foto, gemaakt door
Gerda, ongelooflijk
kenmerkend weergegeven: zie het
hart in het oude hout. En de mooie natuur, die die boodschap
omringt en begrijpt…
Caroline Oosterveen
In memoriam Edzo Sportel
Geen schoner les en meer van kracht dan Micha zes en wel vers
acht……
Micha, wonderlijk genoeg een boerenprofeer; de uitbuiting van
de bevolking op het platteland was hem een doorn in het oog
Deze inhoud was wat ook Edzo Sportel zijn kinderen mee wilde
geven. Toen we nadachten over wat meneer Sportel tekent in
zijn bestaan, kwam zijn schoonzoon uit bij deze tekst. Recht
doen, betrouwbaar zijn en nederig te wandelen met God. Als
nuchtere Groninger herken je daar vast direct iets in. Gewoon je
handen uit de mouwen en verantwoordelijkheid nemen.
Recht. Hij kon niet tegen achterbaksheid. Kwam op voor zijn kinderen. Alle kinderen moeten kansen hebben in hun bestaan. En

in het verlengde ervan was hij actief in de diaconie in de kerk.
Maar ook een (t-) huis was voor hem belangrijk. Hij bouwde
eigenhandig een huis. En hielp waar hij maar kon bij de kinderen. De aarde is ons gegeven. Maak er iets moois van.
Trouw. In kerkgang, in doorzetten, in je inzet voor anderen. Niet
makkelijk. Hij heeft er weet van gehad dat juist de mensen die
weet hebben van kwetsbaarheid vaak degenen zijn die ook weet
hebben van veerkracht en doorzetten…ook tijdens zijn dialyse,
ook toen zijn geheugen hem veel deed vergeten.
Hij bleef trouw aan God. Vast in de overtuiging dat vaste
gewoontes ook je leven een goede vorm, een goed thuis kunnen
bieden.
Nederig wandelen. Dat deed hij eerst met zijn vrouw. Later
alleen, een ommetje naar de kinderen. Oneindig waardevol voor
hem. Maar ook in zijn geloofsleven wandelde hij met God. Hij
vertrouwde er vast op dat God met hem meewandelde, zelfs de
dood voorbij. Dat gaf rust.
In de kerk zat hij altijd achterin, op het hoekje. Niet op de voorgrond, bescheiden. Net als in het ziekenhuis en herkend bij de
thuiszorg. Een lieve man, zei iedereen.
In het hospice waar meneer Sportel de laatste dagen van zijn
leven naartoe ging vroeg ik: zullen wij bidden? Dat is goed, zei
hij. Met een knipoog zei ik, op z’n Grunnings: dat is goud……
Dat gaf herkenning. Ik denk in dubbele zin. Taal van oorsprong
en liefde, dat waar je het van moet hebben, werd herkend. Het
Groningse goud….Èn het weten: ook al weet je niet meer precies waar je bent en hoe je weg zal gaan: samen met God is het
goed. Heb je goud als glans voor heel je levenshuis in handen.
Herkenbaar ook in de liefde van alle familie om hem heen. Daar
was hij zo dankbaar voor. Die wenste hij ook: een gouden (t-)
huis! Net zoals hij zelf, in woorden uit psalm 23 die aan het graf
weerklonken en daar ineens anders klonken, geloofde: ik zal
weerkeren in het huis van mijn Heer……
Caroline Oosterveen
De kerkenraadsvergadering van 1 september 2020
De eerste vergadering in het nieuwe seizoen heeft, na een aantal digitale bijeenkomsten, weer in de Noorderkerk plaats gevonden. Wim den Ouden opent de vergadering met twee artikelen
uit kranten over “Kerk in coronatijd”. In het moment van bezinning wordt ieder gevraagd: “Wie beschouw je als iemand die je
scherp houdt en aan wie je jezelf kunt spiegelen.”
Er wordt afscheid genomen van Aljo Bos als diaken in de Noorderwijk. Wim den Ouden spreekt namens de kerkenraad de
grote waardering uit voor het vele werk dat Aljo heeft verricht
als diaken in de Noorderwijk. Ook zijn betrokkenheid bij door de
diaconie ondersteunde maatschappelijke organisaties en zijn
werkzaamheden voor de website van Noord worden genoemd.
Caroline Oosterveen onderstreept dit met de overhandiging van
een fraaie schaal.
De eerste fysieke kerkdienst op 30 augustus wordt geëvalueerd. De gedegen voorbereiding heeft er toe geleid dat de dienst
geheel conform de corona maatregelen kon verlopen. Er is veel
waardering voor het opnameteam, dat er voor zorgde dat de
gemeenteleden die de dienst niet konden bezoeken, deze toch
achteraf thuis konden bekijken. Na de dienst van 13 september
zal worden besloten hoe we verder gaan met de kerkdiensten
in de komende maanden. Het voorstel van de AK voor een vernieuwd kerkblad wordt besproken. De mogelijkheden voor directe uitzending van kerkdiensten via het internet worden bekeken.
Het gedenken op eeuwigheidzondag van gemeenteleden die in
het afgelopen jaar zijn overleden zal in verband met de coronamaatregelen op een andere manier worden georganiseerd.
De vergadering wordt besloten met “Geef rust en vertrouwen” uit
het magazine “Petrus”.
Tijmen Apeldoorn
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Wijk
Startzondag, 6 september, we hebben weer een mooie openluchtdienst gehad op het kerkplein. Gelukkig bleef het ook nu
weer droog. Na afloop konden we na lange tijd weer eens samen koffiedrinken omdat we met z’n allen in de openlucht waren.
Bij de koffie was er ook allerlei lekkers dat door gemeenteleden
was gebakken, echt een feestje. Iedereen die heeft meegeholpen,
dominee Tineke, Wieke en Berthilde Waaijenberg, catechisanten,
liturgiecommissie en KND/oppas, jullie allen hartelijk dank. Wel
jammer dat het zaterdagprogramma deze keer niet door kon
gaan, hopelijk volgend jaar weer.
De diensten in de kerk lopen, na wat opstartproblemen, inmiddels
goed. Inschrijven voor de dienst kan tot zaterdagmiddag 17.00 uur.
Helaas zullen we voorlopig beperkingen blijven ondervinden bij
veel activiteiten die we altijd zo heel vanzelfsprekend vonden.
Hierdoor missen met name de ouderen in onze wijk de onderlinge contacten die zo gewaardeerd werden. Gelukkig zijn er ook
andere manieren om te laten weten dat we aan elkaar denken,
laten we daar gebruik van maken, een kaartje of een belletje is in
deze tijden extra waardevol. Zo denken we ook aan iedereen voor
wie het dagelijks leven door andere redenen moeilijk en vol zorg
is. Laten we hen in onze gebeden blijven gedenken.
Een speciaal “dankjewel” deze keer voor Carina Roelofsen. Vele
jaren heb je meegeholpen met alles wat door de liturgiecommissie
werd gedaan. Helpen bij het organiseren van bijzondere diensten
bijvoorbeeld met de feestdagen, zaterdag- en zondagprogramma
tijdens het startweekend en natuurlijk niet te vergeten de Paasen Pinksterquiz tijdens de huidige coronaperiode, op menige plek
hebben de gladiolen prachtig gebloeid. Carina, namens ons allemaal heel hartelijk bedankt voor alles wat je gedurende vele jaren
voor wijk Harskamp hebt gedaan.
In de komende weken zijn er geen 80+ verjaardagen.
Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef
Catechisatie
We zijn gestart met het nieuwe catechisatie seizoen, waarin we
het thema “Het Goede Leven met de negen vruchten van de Heilige Geest” in mee nemen.
We hebben onze planning klaar en de volgende avond is op zondag 4 oktober om 18:30 uur.
Wil je nog aan sluiten, neem dan even contact op Rian of Jellie via
catechese@gereformeerdekerkharskamp.nl

Collecte voor Beiroet
Vorige maand hebben we gecollecteerd voor hulp aan de mensen
in Beiroet die zo zwaar getroffen zijn door de enorme explosie.
Deze collecte heeft in Harskamp en de Edese wijken bij elkaar het
prachtige bedrag van € 2100,- opgebracht, dit bedrag zal vanuit
de algemene middelen verdubbeld worden, totaal dus € 4200,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 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 verschillende doelen wilt geven en geef daarbij ook uw
wijk aan. De collectedoelen worden altijd in het kerkblad aangegeven.
Natuurlijk blijven giften voor de kindercollecte en de wijkkas ook
erg welkom.
Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick
Hallo jongens en meisjes
27 september – David neemt geen wraak
Koning Saul is nog steeds op zoek naar David.
Hij wil hem nog steeds doden. Toen hij hoorde dat David in de woestijn bij Engedi bevond,
koos hij drieduizend van zijn beste mannen
uit en ging met hen op zoek naar David. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door
een muurtje was afgeschermd. Saul ging er
naar binnen en deed daar gehurkt zijn behoefte. Achter in de spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen
zeiden tegen hem: ‘Dit is je kans! Dood hem! Neem je wraak!’
David stond op en sneed stilletje een reep van Sauls mantel af.
Zijn hart bonsde ervan. Hij zei tegen zijn mannen: ‘Ik kan hem
niets aandoen. Hij is koning van Gods volk.’ De mannen begrepen
hem. Toen Saul was opgestaan en weer naar buiten was gelopen,
haastte David zich ook naar buiten. Hij riep: ‘Mijn heer en koning!’
Toen Saul omkeek, knielde David en boog voorover. Hij zei: ‘Waarom luistert u naar al die mensen die zeggen dat ik u kwaad wil
doen? Vandaag had ik de kans om u te doden in de spelonk. Mijn
mannen zeiden dat ik dit moest doen. Maar ik heb dit niet gedaan,
omdat u de koning bent van Gods volk. Kijk zelf maar, ik heb een
stuk van uw mantel gesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet
u wel dat ik u niets aan wil doen? Ik heb u niets misdaan, maar u
wilt me wel doden.’ Koning Saul barstte in tranen uit. ‘Ik zal je met
rust laten. Ook al wilde ik jouw kwaad doen, jij hebt het goede
gedaan en mij niet gedood. Nu weet ik zeker dat jij koning zult
worden.’ Soms heb je heel weinig tijd om een beslissing te nemen.
Moet ik het doen of moet het niet doen? Is dit de kans die met beide handen moet aanpakken of moet die laten lopen? De mensen
om je heen geven dan vaak advies. Maar wat denk jijzelf?
David kon de verleiding weerstaan en heeft Saul niet gedood. Het
scheelde niets! Ken je dat gevoel? Heb je dat ook eens gehad?
Gelukkig dat ik daar niet op in ben gegaan. Dat ik daaraan niet
heb toegegeven.
4 oktober – David, Nabal en Abigaïl
David trekt weer verder met zijn mannen naar
de woestijn Paran. Hij kwam bij Karmel. Daar
woonde Nabal en zijn vrouw Abigaïl. Nabal was
schatrijk, maar hard en gewetenloos. Abigaïl was
verstandig en mooi om te zien. Toen David hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren,
stuurde hij tien van zijn knechten naar Nabal
met de boodschap: ‘Ik wens u en uw familie alle
goeds. Toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben wij hen
niet lastiggevallen. We hebben ze beschermd. Nu is het bij u feest.
Daarom verzoek ik om ons te geven wat u kunt missen.’ De mannen van David gingen naar Nabal toe en brachten de boodschap
over. ‘Wie is die David? Denken jullie heus dat ik mijn brood, water
en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken
aan de eerste beste onbekende ga weggeven?’ De mannen van
David brachten de boodschap over. David werd woest en riep: ‘Te
wapen!’ Daarop ging hij met al zijn mannen op weg naar Nabal om
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hem en zijn familie te gaan doden. Intussen was Abigaïl (de vrouw
van Nabal) door een van de knechten op de hoogte gebracht van
het bezoek van Davids mannen. Zij vond het niet goed wat haar
man had gedaan. David had hun immers beschermd. Daarom liet
ze een feestmaal klaarmaken voor David en zijn mannen en ging
op weg naar David. Bij een kloof komt ze David tegen. Abigaïl
knielt voor David en zegt: ‘Schenk alsjeblieft geen aandacht aan
die domme praatjesmaker van een Nabal. Had ik uw boden maar
zelf te woord kunnen staan. U hebt ons beschermd. Aanvaard de
geschenken die ik voor u en uw mannen heb meegebracht en vergeef me dat ik heb gefaald.’ David nam het feestmaal aan en zei:
‘Ga gerust naar huis; ik heb uw verontschuldigingen aanvaard.
Ook wil ik u bedanken. U hebt een oorlog voorkomen. Dit had God
niet zo gewild.’ Abigaïl ging naar huis en vertelde de volgende dag
aan haar man wat ze had gedaan. Nabal zakte in elkaar en tien
dagen later overleed hij. Toen David dit hoorde, stuurde hij een
bode naar Abigaïl en vroeg haar ten huwelijk.
11 oktober – Saul gedood door de Filistijnen
Heb je wel eens verdriet? Moet je soms ergens
om huilen? Wat doe je als je moet huilen? David
heeft ook verdriet. Hij heeft gehoord dat koning
Saul en zijn vriend Jonatan zijn gestorven. Ze
zijn gedood in de oorlog. Saul luisterde niet meer
naar God. Hij vond zichzelf belangrijker dan zijn
God. Dan gaat het vroeg of laat mis. David huilt en eet niet. Hij
verscheurt zijn kleren. Zijn beste vriend is er niet meer! Hij vertelt
over zijn verdrietige gevoel. Hij schrijft een lied over Jonatan en
Saul en alles wat zij voor mooie dingen hebben gedaan. Dat helpt
hem. Het geeft hem troost. Misschien vind je het raar dat David
ook verdriet heeft om Saul. Die heeft David lang bedreigd en achtervolgd. David is dankbaar voor wat Saul allemaal heeft gedaan.
Hij ziet hem als Gods knecht. Ken jij liederen of muziek die jou
troost geven?
Groetjes, Mirjam Rap
Rooster oppas en kindernevendienst :
27-09
Nicoline en Anouska
04-10
Philien en Marike
11-10
Hennie
18-10
Ria en Mark

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Pastoraat en Overlijden
Breus Versteeg 0318 634 338
Janny Westmaas 0318 625 268
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rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33
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VANAF PROOSDA BEATUDINUM:
De eerste drie werkweken na mijn vakantie zitten er weer op. Het
was goed elkaar weer als moderamen en kerkenraad te ontmoeten (op veilige afstand…). Dit jaar nog meer dan andere jaren
merk ik dat ik die ontmoetingen nodig heb om gevoed te worden
in het besef dat we aan elkaar gegeven zijn, ook om elkaar tot
steun te zijn.
Het was goed om een paar weken uit te rusten, eenzaam te
wandelen in de Zuid-Limburgse heuvels, te zwemmen in de
Oosterschelde of te fietsen in de Drentse bossen. We leven in
een prachtig land…!
Dankbaar kijk ik terug op de startzondag van afgelopen zondag, hoewel ik onverminderd blijf verlangen naar de tijd waarop
de kerk er weer wat ‘vriendelijker uitziet’. Nu lijkt het onbedoeld
soms toch wat op een crime-scene, waar mensen zijn die elkaar
vrezen en angstig anderen op afstand houden. En als alle kaken
tijdens de dienst dan ook nog passief op elkaar blijven, voelt het
voor mij in het voorgaan soms wel als ‘extra hard werken en trékken’… Maar de ogen, die zeggen vaak genoeg.
Hoe dan ook liggen er genoeg uitdagingen voor ons in dit nieuwe seizoen. Om de hoop levend te houden. De contacten met
elkaar te onderhouden. Te zoeken naar alternatieve bemoedigende activiteiten die het geloof en de vreugde versterken. Om
extra aandacht te hebben voor hen die tussen-wal-en-schip
raken. Om de balans tussen veiligheid en gastvrijheid in onze
kerk(en) goed in het oog te houden. Om de financiën van onze
gemeente gezond te houden nu de inkomsten zo drastisch kelderen. Om de kinderen, jongeren en gezinnen nabij te zijn nu
het zo zwaar is, en overbelasting en eenzaamheid reële gevaren
zijn.
Vanuit de pastorie leven Maarten en ik mee, doen wat we kunnen en bidden om wijsheid.
Een hartelijke groet en Gods nabijheid toegewenst, met name
voor hen die ziek zijn, verdriet hebben of zich eenzaam voelen,
Ds. Theo Pieter de Jong

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
Janny Pastink e scriba@beatrixkerk.nl
t 0318-639049

Geboren
Het rijtje geboortekaartjes in studeerkamer blijft maar groeien.
Het ontroert me is en een regelrecht teken van hoop. Inmiddels
staan er al vijf kaartjes op rij van ‘nog te dopen kindertjes’…
Op 9 september was maar liefst in twéé gezinnen uit onze wijk
blijdschap om een broertje/zusje…!
Bij Johan en Roos, aan de Bodenheimstraat 10 werd Abel Lev
Kool geboren. Abel is het broertje van Hugo. Van Abel, de zoon
van Adam en Eva in de Bijbel lezen we dat Heer hem en zijn
offer zag. We bidden dat God ook deze Abel goedgunstig in het
oog zal hebben. Lev, is het Hebreeuws voor ‘hart’. Moge zijn hart
steeds vol zijn van liefde voor God en zijn naaste. Johan & Roos,
van harte gefeliciteerd!
Ook Jordy en Jannita, Ermerzand 30, werden opnieuw vader
en moeder. Jayh werd de trotse broer van Chloé Jannie Aleida van Veenenaal. We feliciteren ook jullie van harte! Wat een
zegen! Precies dat betekent ook één van Chloé’s namen; dat
God goed is. Daarnaast verwijzen de mooie namen van Chloé
naar een nobele afkomst en een Ierse rivier… Hoe Chloé’s leven
ook zal verlopen, we bidden met jullie om Gods zegen over haar
leven en zijn dankbaar voor het goede wat zij in onze gemeente
indraagt.
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Bij de diensten
Zondag 27 september, de 16e zondag na Trinitatis zou aanvankelijk een catechese/jeugddienst worden. In deze ingewikkelde
tijden is toch besloten om dat naar het volgende jaar te verschuiven. Gevolg daarvan is dat achteraf toch ook in deze dienst de
wisseling van de ambtsdragers wel had kunnen plaatsvinden in
plaats van in de Startdienst. Maar de symboliek van de wisseling van ambtsdragers in de startdienst aan de Tafel met brood
en wijn was voor velen nu ook wel heel bemoedigend. In ieder
geval zal de dienst op 27 september nu een ‘rustige dienst’ zijn
waarin er weinig anders zal zijn dan ‘gewoon’ de concentratie op
Gods woord. En dat op zichzelf is ruim voldoende…! We zien uit
naar een dienst waarin we weer met de kinderen meelezen (of
zij met de volwassenen?). Voor deze zondag geeft ons leesrooster Mattheus 8:23-37 aan, en Psalm 44. Het stormt op het meer.
En Jezus slaapt. ‘Waak op! Waarom slaapt U, Here!? Ontwaak!’
zo schreeuwt psalm 44. Van harte welkom in de dienst…!
In de middag zal er weer een Evensong zijn, om 17.00 uur. Het
kerkmuziek Ensemble Arnhem zal dan zingen, en voorganger is
ds. Maarten Diepenbroek.
Zondag 4 oktober, de 17e zondag na Trinitatis, zijn we blij als
voorganger ds. Caroline Oosterveen weer te kunnen verwelkomen. Zondag 4 oktober is op de kerkelijke kalender een ‘bonte
zondag’, het is Bijbelzondag, het is de dag van Franciscus van
Assisi (dus dierendag) en het is ook de dag waarop we als Protestantse Kerk stil staan bij onze onopgeefbare verbondenheid
met Israël. We zien uit naar deze zondag en wensen elkaar een
gezegende dienst toe.
Op zondag 11 oktober, de 18e zondag na Trinitatis, mogen we
weer drie kinderen uit onze gemeente dopen. Vanwege de huidige beperkingen en om juist bij doopdiensten genoeg ruimte voor
gasten te hebben is er besloten niet meer dan drie kinderen per
doopdienst te dopen. In deze dienst zullen dat zijn: Chris Ittman,
Joshua van Dokkum en Thirza van Engelenhoven. (De volgende
doopdienst staat dan voor 22 november gepland). Deze zondag
zouden we ook meedoen met de landelijke ‘kerkproeverij-zondag’. Dit jaar loopt dat natuurlijk anders. Zie www.kerkproeverij.nl
. In het kader van ons jaarthema ‘met het oog op morgen’ lezen
we in deze dienst Genesis 1:26-31, en Openbaring 21:1-8. We
denken na over deze aarde. Wat verwachten wij voor deze planeet, voor Gods goede schepping?
Evensong 27 september 17.00 uur in de Beatrixkerk
We gaan weer starten met de Evensongs! Gelukkig, wat ons
betreft!
Op 27 september is onze voorganger ds. Maarten Diepenbroek,
organist is Margret Spelt en verder wordt medewerking verleend
door het Kerkmuziek Ensemble Arnhem o.l.v. Klaas Spijker.
In verband met corona gelden echter wel beperkingen:
- Er vindt geen samenzang plaats
- Maximaal 4 personen (koorleden) mogen zingen
- Excl. vaste functies mogen er maximaal 90 personen
aanwezig zijn
- Alleen bij uitzondering kan gebruik worden gemaakt van het 		
toilet
- Iedereen moet zich aanmelden / u krijgt bericht of u aanwezig
		kunt zijn - Aanmelden geschiedt via www.beatrixkerk.nl
In verband met de korte tijdspanne (Kerkblad verschijnt 25 sept)
is aanmelding mogelijk tot 25 september 22.00 uur
Doordat we geen grotere koren / ensembles in kunnen zetten en
ook vanwege verwachte lagere collecte-inkomsten is het aantal
Evensongs het komend seizoen teruggebracht naar vijf bijeenkomsten.
Voor uw agenda: 20 december, 28 februari, 25 april en 27 juni
zijn de volgende diensten.
Van harte welkom!
En… ondanks corona wordt er bij de uitgang gecollecteerd!
Werkgroep Edesche Evensongs

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
De start van een nieuw seizoen!
Afgelopen zondag 20 september zijn we officieel van start
gegaan met het nieuwe seizoen.
Hieronder een overzicht van wat u en jullie allemaal kunnen verwachten:
Kindernevendienst
Zondag 6 september is de kindernevendienst na lange tijd weer
‘live’ van start gegaan! Maandenlang hebben wij de kinderen
door alle corona-maatregelen niet in de kerk kunnen ontvangen.
Gelukkig was er een tijdlang ‘ZOOM’, en konden we de kinderen
digitaal ontmoeten.
Maar vanaf nu dus weer helemaal in het echt, in De Open Hof!
WELKOM allemaal!
Bij binnenkomst mogen de kinderen direct naar de eigen ruimte, rechtsaf, de grote zaal (Cimbaal) in de hoek. Daar vangt de
leiding van de kindernevendienst hen op. De hele dienst blijven
ze daar om een Bijbelverhaal te horen en samen iets leuks te
doen. Net voor het einde van de dienst komen de kinderen dan
even de kerkzaal binnen, want de zegen van God is natuurlijk
ook voor hen. Daarna verlaten ze als eerste de kerk en wachten
ze buiten op hun ouders.
AL-diensten
We merken dat de zondagse kerkgang om allerlei redenen voor
gezinnen ook (nog) niet vanzelfsprekend is. Zelf vinden we het
ook jammer dat de ingezette lijn van AL-diensten (Alle Leeftijden) door tussenkomst van het Corona-virus is gestopt. En dat
bij elkaar opgeteld heeft de wijkkerkenraad het volgende doen
besluiten:
1 x per maand, op de vierde zondag van elke maand, zal er om
11.00 uur een AL-dienst gehouden worden in de kleinere kerkzaal (Omega) in De Open Hof! Daar hopen we alle jongeren, kinderen en gezinnen te mogen ontmoeten om samen te vieren dat
God naar ons omziet. Deze viering zal er echt anders uitzien dan
de wekelijkse viering om 10.00 uur. Er zal ook daar niet gezongen worden, maar mooie (door jullie zelf aangedragen) liederen
klinken, die we via geluidsapparatuur afspelen.
De eerste viering zal zijn op zondag 25 oktober.
Op de vierde zondag van de maand gaat het dan als volgt: om
10.00 uur is er de wekelijkse viering in de grote kerkzaal. In- en
uitgaan gaat zoals het nu ook gaat. Om 11.00 uur volgt dan de
AL-dienst in de kleine kerkzaal, daarvoor wordt dan de aparte
ingang gebruikt.
Vind je het leuk om mee te helpen bij het organiseren van deze
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diensten vooraf of op zondag? Meld je dan alsjeblieft bij mij aan.
Vele handen maken licht werk en … hoe meer zielen, hoe meer
vreugde!
Ds. Agnès Gilles
Basiscatechese groep 7 en 8
Er vinden dit jaar wat vernieuwingen in de Basiscatechese
plaats. De belangrijkste is wel dat deze catechese vanaf dit jaar
op zondagmorgen gegeven gaat worden en wel tijdens de kerkdienst. Elke tweede zondag in de maand mogen de kinderen
bij binnenkomst in De Open Hof meteen naar hun eigen ruimte.
Daar worden ze opgevangen door Theo en Petra Harkema. Zij
gaan met de kinderen in gesprek over geloof en kerk. Alle kinderen van groep 7 en 8 mogen meedoen.
Meer informatie? Of aanmelden? Stuur een mail naar:
openhofdoehetsamen@gmail.com. Vermeld in ieder geval je
naam. En heb je een mobielnummer? Geef dit dan ook door,
dan word je aan de appgroep toegevoegd!
Soos
Ook de Soos gaat weer van start. Ben je 12 jaar of ouder, dan
ben je op zaterdagavond welkom in De Open Hof …… of op een
andere plek. Want we gaan het dit jaar iets anders doen dan je
misschien gewend was. We komen 1 keer in de maand bij elkaar
en gaan dan met elkaar een leuke activiteit doen. De eerste keer
zal zijn op zaterdagavond 31 oktober. En dan trappen we het seizoen af in een gymzaal……. Wil je meer weten? Kijk dan op de
website of neem even contact op met Elja van Koesveld.
Jongerenkring 16+
Elke vierde zondag van de maand komt een aantal jongeren van
16 jaar en ouder samen om met elkaar en de dominee bezig te
zijn met Bijbel en geloof. Ben je 16 jaar of ouder en heb je zin
om mee te doen? Meld je dan aan bij ds. Agnès Gilles:
ds.gilles@openhof-ede.nl of via de app: 0641866969
Ontmoeten doet goed
20-45
Voor de zomervakantie hebben we een aantal jongeren (20-45
jaar) uitgenodigd voor een gezellige ontmoeting in De Open Hof.
Omdat de groep door alle corona-maatregelen niet te groot kan
zijn hebben wij een twintigtal jongeren persoonlijk uitgenodigd.
De jongeren gingen graag op onze uitnodiging in en het leidde
tot twee geanimeerde avonden waarop bekenden en onbekenden elkaar ontmoetten.
Hier willen wij heel graag mee door gaan! Daarom nodigen wij
iedereen tussen de 20 en de 45 jaar - die graag leeftijdgenoten
in de kerk wil ontmoeten - uit zich bij mij te melden. Stuur een
mail naar: ds.gilles@openhof-ede.nl en vermeld daarbij je telefoonnummer. Of stuur een app naar 0641866969. Dan bellen we
je op en plannen we samen met jullie een datum in waarop we
samenkomen. Zo eenvoudig is het! We hopen velen van jullie te
mogen begroeten op deze gezellige borrelavondjes!
45+
Het blijft lastig: dat ik veel gemeenteleden die je anders altijd
even op zondag zag, nu al een tijd niet gezien hebt. Velen beleven elke zondag de dienst vanachter het beeldscherm mee,
maar ‘live’ hebben we elkaar al tijden niet gesproken, al was het
maar een zwaai en een groet. Uiteraard hoop ik dat het u goed
gaat.
Mocht u het fijn vinden elkaar weer eens echt te spreken, laat
het mij dan weten! Dit kan per mail of een telefoontje. Ik kom
graag een keer langs! Ontmoeten doet goed!
Ds. Agnès Gilles
Collecte doelen van de komende weken
Zondag 27 september
Eerste collecte: eigen wijkwerk
Het kerkelijk seizoen is weer gestart, voorlopig anders dan voorgaande jaren.
Blijf dit doel steunen want ook in deze bijzondere tijd willen we er
voor elkaar zijn.
Tweede collecte: Kerk in Actie vredeswerk
Vrede verbindt verschillen. De Protestantse Kerk steunt via Kerk
in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd.
Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun

trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen
hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en
terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie
van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een
organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd
geweld tegen vrouwen.
Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse
Kerk.
Zondag 4 oktober
Eerste collecte: eigen kerkelijk jeugdwerk.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Met uw gift ondersteunt u het jeugdwerk van de Open Hof.
Tweede collecte: “kerk en Israël”
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een
essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken
van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en
bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoorden in de relatie
is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar
buiten toe.
De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met
de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een
gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods
Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten
mogelijk.
Zondag 11 oktober
Eerste collecte: eigen wijkwerk
Tweede collecte: eigen wijkdiaconie
Elke week wordt er ook voor het kinderdoel “Vakantie week Ede”
gecollecteerd
Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!!
Een warme oproep aan de “thuiszitters” om toch via een andere
weg, dan de verzamelpotten in de kerk, geld te geven en wel via
een bankoverschrijving.
Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84
t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van:
- 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel.
Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het
kerkelijk buro met vermelding van maand en wijkgemeente de
Open Hof.
Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van
die maand
Het diakenen-team de Open Hof
Voedselbank Ede
Ook dit najaar organiseert de ZWO-commissie een actie voor de
voedselbank.
De voedselbank is nog belangrijker geworden dan eerder omdat
er meer mensen op aangewezen zijn door de corona crisis. Verder is onze inbreng hard nodig daar de voedselbank minder vers
eten dan eerst krijgt van de horeca / restaurants. In de maand
oktober (vanaf zondag 18 oktober) wordt u uitgenodigd om lang
houdbare producten mee te nemen naar de Open Hof. Maar
ophalen door ons bij u thuis is ook mogelijk.
De ZWO commissie

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS
SAMENWERKENDE KERKEN

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl
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Pastor:
Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
Secretariaat Cora:
Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl
Bij de vieringen
De viering op zondag 27 september wordt geleid door Loes van
Laar. Zij was jarenlang voorganger bij de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Ede en we zijn erg blij dat ze nog steeds bij ons
wil voorgaan! Susan speelt op de piano.
Zondag 4 oktober is Elly de pianiste en lezen we een parabel
over een wijngaard en een eigenaar, Mattheus 21: 33-43. De
eigenaar is in het buitenland en stuurt knechten om de vruchten van de oogst in ontvangst te nemen, maar deze knechten
worden door de wijnbouwers gedood. Daarna gebeurt hetzelfde nog een keer, en tenslotte stuurt de eigenaar zijn zoon, met
de gedachte dat ze deze wel met rust zullen laten. Maar ook
deze wordt gedood. En de vraag wordt gesteld: ‘Wat moet er nu
gebeuren met de wijnbouwers, de mensen die zijn knechten en
zijn zoon hebben gedood?’
De vorige gave-viering kon niet doorgang omdat het net aan het
begin van de Corona-tijd was, maar nu ziet het ernaar uit dat op
11 oktober de viering weer helemaal wordt voorbereid en uitgevoerd door verschillende Emmaüsgangers.
Trouwens: omdat we nog geen enkele viering een “volle bak”
hebben gehad, willen we de komende weken experimenteren om het reserveren achterwege te laten. Je hoeft dus geen
plaatsje meer te reserveren om een viering bij te wonen! De
overige maatregelen en protocollen blijven echter onverminderd
van kracht! Dat betekent dus ook dat er nog steeds niet meer
dan 70 personen in de kerk aanwezig mogen zijn. Je zult worden gevraagd je aan de deur te registreren. Dit is nodig voor een
mogelijk contactonderzoek bij een gebleken besmetting. Zo houden we meteen bij hoeveel mensen er binnen zijn. Als de limiet
van 70 in zicht komt, moeten we helaas “nee” verkopen. Wil je
zeker zijn van een plekje, kom dan dus vroeg naar Emmaüs.
In memoriam: Kick Meij
Op 8 augustus is Kick Meij op 91 jarige leeftijd overleden. Eigenlijk heette hij Pieter, maar iedereen in Emmaüs noemde hem
Kick. Hij zichzelf ook trouwens.
Ondanks het feit dat hij pas op latere leeftijd naar de Rietkampen
verhuisde en zich bij Emmaüs aansloot, heeft hij veel voor ons
betekend. Zo was hij in het begin koster en werd hij de man van
de kruisjes en de kaarsen.
Kick was heel blij met het oecumenische van Emmaüs. En ook
al voelde hij zich hier echt thuis, het was niet zo dat het in het
begin heel eenvoudig was om, na al die jaren in Amstelveen, zijn
eigen plekje te vinden in deze gemeenschap.
Kick was een creatieve man, heel handig met hout. Hij maakte
van alles, ook voor de kinderen en kleinkinderen.
Hij was breed geïnteresseerd, wist veel.
Creatief ook met de piano. Zo speelde hij een keer na een kerstviering ineens op de piano. Prachtig, vloeiend, uit zijn hoofd.
Hij was ruim 65 jarig getrouwd met Erna. 5 Kinderen werden er
in hun huwelijk geboren, 5 schoonkinderen, 12 kleinkinderen en
11 achterkleinkinderen kwamen erbij, waarvan de laatste net
geboren is en er ook nog eentje op komst is.
Kick was begaan met iedereen, nieuwsgierig hoe het met hen
ging, pratend vol liefde over al zijn kinderen en kleinkinderen.
En hij was blij met Erna en dankbaar voor al die jaren samen.
De laatste maanden ging het langzaam aan minder, en dan ging
het weer wat beter, maar uiteindelijk in vrede weggegleden uit dit
leven. En het was goed.
Maar hij wordt gemist.
We wensen Erna, Wimmie, Gerjan, de andere kinderen, kleinen achterkleinkinderen Gods nabijheid toe.
Studie
Sinds afgelopen woensdag ben ik in het kader van de voor predikanten verplichte ‘Permanente educatie’ begonnen met een
vervolgstudie Contextuele hulpverlening. Eerst even iets over de
Permanente Educatie: vroeger was het zo dat je als predikant
binnen de Protestantse kerk één keer in de 5 jaar voor een periode van 3 maanden was vrijgesteld van het ‘gewone’ gemeentewerk en je helemaal kon richten op studie. Meestal doken de

predikanten dan na Pasen, in de maanden april, mei en juni in
de boeken. Een aantal jaar geleden is dat veranderd in een meer
doorgaande manier van leren. Het is de bedoeling dat je vaker
gaat studeren, maar dan wel korter natuurlijk. Op die drie maanden studie per 5 jaar is niet beknibbeld, want iedereen vindt het
nog steeds heel belangrijk dat pastores blijven studeren, maar
de periode is opgedeeld in kleinere stukjes. Dus geen drie
maanden achter elkaar, maar bijvoorbeeld ieder jaar een paar
weken, of ieder jaar een aantal studiedagen, of – in mijn geval –
gedurende twee jaar iedere twee weken één dag een opleiding
volgen. Ik ben ongeveer om de week ’s woensdags in de CHE.
Contextuele therapie (CT) is één van de manieren om naar je
werkelijkheid te kijken. De CT gaat ervanuit dat ieder mens in
een context geboren is. De context bestaat uit de plek waar je
geboren bent (in een dorp of in een stad bijvoorbeeld, in een flat
of op de boerderij), de omstandigheden (in een rijk gezin of in
een gezin waarin de touwtjes aan elkaar geknoopt moesten worden, in een autochtoon of allochtoon gezin, gestudeerd of werkend enz.), maar vooral – en daar wordt op gefocust binnen de
CT, in de context van je gezin, je familie. Eigenlijk weet iedereen dat wel: je verhouding met je familie heeft impact. Er gebeurt
zoveel tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen – en
dat heeft allemaal gevolgen voor hoe jij doet, voor wat je voelt,
voor wie je bent geworden. Voor sommige dingen ben je dankbaar maar sommige dingen zitten je juist in de weg. Het gaat
over loyaliteiten, parentificatie, het kind van de rekening, de zondebok in een familie, de balans van geven en nemen, vergeving,
over rechtvaardigheid en over bijvoorbeeld wie heeft jou gezien
toen jij zo hard werkte om het gezin bij elkaar te houden…
Het is de bedoeling dat de Permanente educatie ten goede komt
aan de predikant/e én aan de kerk in de breedste zin van het
woord, dus niet per sé alleen aan de eigen (wijk)gemeente. Vandaar dat ik ook hier in de komende twee jaar met enige regelmaat iets zal schrijven over het contextuele gedachtengoed.
ds. Jan-Peter Prenger
ALGEMEEN
Vrijwilligerswerk bij Het Maanderzand
Op zoek naar een leuke werkplek voor vrijwilligerswerk?
Bij woonzorgcentrum. Het Maanderzand bent u van harte welkom als vrijwilliger!

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

Wij hebben o.a. plaats voor:
Lieve, vrolijke maatjes
U komt op afspraak op bezoek bij een
bewoner, voor een praatje, wandeling of
fietstochtje op de duofiets. Op dit moment
zijn we óók specifiek op zoek naar iemand
die een bewoner kan helpen bij het gebruiken van haar i-pad. (op afstand)
Muzikanten en voorzangers Zondagse
viering/weekopening
Tijdens onze weekopening (zondag ochtend, om de week) willen we graag luisteren naar mooie liederen. Hiervoor zijn we
op zoek naar muzikanten / muziekgroepjes
en voorzangers.
Ook vrijwilligers die bewoners kunnen
ophalen en van koffie voorzien zijn welkom. Frequentie in overleg.
Receptionisten avond/ weekend
’s avonds (incl. weekend) van 16.00-20.00
en zaterdag en zondag van 12.30-16.00 is
er plaats voor receptionisten. Bent u gastvrij, duidelijk in uw communicatie en heeft
u ervaring met Office 365? Misschien is
vrijwilligerswerk achter onze receptie dan
iets voor u!

Vrijwilligers avondmaaltijd weekend
U ondersteunt bij de avondmaaltijd in de
Brasserie, en eet gezellig een boterham
met ons mee. Zaterdag/zondag 16.3018.30
Kijk voor meer vrijwilligersvacatures op
www.maanderzand.nl/vrijwilligerswerk
Iets gevonden? Onze coördinator vrijwilligers (Marieke Rodenburg) vertelt u graag
meer over de mogelijkheden!
mariekerodenburg@maanderzand.nl
0318-685318 (maandag)
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.
Herhaling: zondag 9.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER.
Herhaling: zondag 11.00 en 22.00 uur.
20.00 uur: ZINGEND GELOVEN.
Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

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

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’
SEPTEMBER/OKTOBER 2020
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.
5 oktober 2020
Gesprek met Irene Waanders over “Zin
zondag” Lied van de Week: “Wie op uw
woord vertrouwt, o God” Columnist Kika
IJsselmuiden. Vocale en instrumentale
muziek.
12 oktober 2020
Het onderwerp van het Interview is nog
niet bekend. Lied van de Week: “Vol zorgen leggen wij”. Columnist Cora Otter.
Muzikale fragmenten.

