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Ik en het en ik en jij

Ik ben ruim twee jaar getrouwd. Op zich helemaal niet bijzonder 
zou je zeggen. Maar – dat is het pijnlijke – uit statistieken (ook al 
zijn niet alle statistieken het met elkaar eens) blijkt dat van alle 
tweede huwelijken 60 % strandt. De achterliggende oorzaken zijn 
voor zover ik weet nog nooit onderzocht. Het kan te maken heb-
ben met de ingewikkeldheid van loyaliteiten, bijvoorbeeld omdat 
je allebei kinderen hebt – en dat je je zogenoemde stiefkinderen 
wel heel leuk en aardig kunt vinden, maar nooit zo’n intense band 
met ze gaat hebben als met je eigen kinderen. Maar wat ook ze-
ker meespeelt: je hebt er al een half leven opzitten. 
En daarin is van alles gebeurd wat je met je meedraagt: fotoboe-
ken vol. De ander, je nieuwe partner, was daar geen deelgenoot 
van. De overleden vader van mijn vrouw heb ik nooit gekend – 
mijn jaren in Brazilië en wat die voor mij nog steeds betekenen zijn 
voor mijn vrouw een ver van mijn bed show. 

En wat ook kan, en het komt overal voor: je leeft allebei je leven. 
Druk met werk, met mantelzorg of je hobby’s, maar wel langs el-
kaar heen. Ieder in zijn of haar eigen bubbel. En voordat je het 
weet spreek je elkaar niet meer echt.
Weg verbinding. Want dat is wat zo gemakkelijk gebeurt: we raken 
elkaar kwijt. En het enige wat ons dan te doen staat is te proberen 
om de verbinding te herstellen. Pijnlijk, maar noodzakelijk.
En we moeten op zoek. Op zoek naar wie wat bij de ander heeft 
geraakt, waar het mee te maken heeft, welke opmerking, welke 
gezichtsuitdrukking soms, pijn heeft gedaan. Vaak, en misschien 
wel altijd, zonder dat de ander het wil, maar je kent elkaar uitein-
delijk zo slecht, of je denkt er even niet aan dat sommige dingen 
bij de ander gevoelig liggen. En om elkaar weer te vinden, om het 
bij te leggen, de vrede terug te winnen, dat kost tijd. Daar moet je 
je best voor doen, je uiterste best doen.

Ik ben niet jij – zegt Martin Buber, schrijver, filosoof, bijbelkenner, 
psycholoog uit de vorige eeuw. Wij zijn verschillend. Ik ken je niet. 
Ik kan wel net doen alsof, maar ik heb geen flauw idee wat er in 
je omgaat. Terwijl het vaak onze neiging is om precies het omge-
keerde te doen: dat ik ga projecteren, maar ik weet wel wie jij bent, 
ik weet iets van je geschiedenis, en ik denk ook te weten wat de 
ander wil of verlangt of denkt. 
Ach, soms zul je gelijk hebben, maar ten diepste is het niet waar. 

Veel te gemakkelijk denken we dat de ander is zoals ik. 
Ja, de ander is wel zoals ik, een mens, met een geschiedenis, 
maar de ander is niet ik.
Maar wat zou het mooi zijn, wat zou het mooi zijn als we rekening 
zouden houden met het ‘anderszijn’ van elkaar – en dat we de 
ander veel meer zouden kunnen zien zoals de ander is. 
Geen plaatje, geen karikatuur, maar een mens met een verhaal.. 
Wat zou het verbinden als we naar elkaar zouden luisteren.
Als we zouden mogen vertellen.
Als we niets zouden hoeven achter te houden, als we niet bang 
zouden hoeven te zijn voor oordelen.

Buber maakt een verschil tussen ik-jij en ik-het. Ik ben geen Bu-
ber-kenner, maar wat ik er van denk te weten is dat als ‘het’ een 
‘jij’ wordt de dialoog begint. ‘Het’ is ver weg. ‘Het’ is iets waar je niet 
zoveel band mee hebt: ‘het’ bestaat uit feitjes, kleur, taal. ‘Het’ gaat 
naar de moskee, spreekt Turks of Marokkaans. ‘Het’ gaat naar een 
reformatorische kerk, draagt een rokje en heeft een gezin met 11 

kinderen. ‘Het’ kun je daarom wegzetten, oordelen, discrimineren, 
uitbuiten, vervuilen. 
Jij is anders. Met jij ben je verbonden. Ik word aan jij. Jij wordt 
aan mij.
Ik vind mezelf terug in de dialoog. Ik word pas mens als ik mens in 
verbinding ben. Alle werkelijke leven is een ontmoeting van twee 
mensen die elkaar niet kennen maar zich willen laten aanspreken 
door de ander.

Ja, het is waar: verbinding zoeken in je privérelatie is al moeilijk. 
Om het vol te houden, om mens te blijven, steeds meer te wor-
den, moet je investeren, tijd nemen, wandelen, communiceren en 
nieuwsgierig blijven.
 
Maar het is zo de moeite waard. In de ander ontmoet je jezelf, 
in de ontmoeting verander je, word je meer mens. Sterker nog: 
zonder jij besta ik niet. Het vraagt wat van je – om de ander te ont-
dekken en daarmee tegelijkertijd jezelf te ontdekken. Maar door 
te ontmoeten, door te verbinden – hoe kan het anders dat er dan 
tussen ik en jij, tussen mens en mens, tussen kerk en kerk, volk 
en volk iets van vrede gaat gloren.

J.P. Prenger

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 18-10-2020, Rwanda; Met zusters werken aan 
voldoende eten
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig 
procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig 
grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent on-
der de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het 
geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. 
Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boe-
rinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en 
boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen 
ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.
Veel boerengezinnen verbouwen maar één gewas op hun kleine 
perceel. Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden. Op de 
demonstratieboerderij van de zusters leren boeren en boerinnen 
uit verschillende dorpen diverse groenten en fruit verbouwen met 
moderne landbouwmethoden, zoals bonen, tomaten, aubergines, 
champignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete aardappel. 
Daarnaast ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, koeien, varkens 
en bijen houden. Ze praten ook over milieubescherming, spaar-
groepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouwverhoudingen 
en huiselijk geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun 
eigen dorp.
Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
19 euro: een composthoop aanleggen
54 euro: aanschaf demonstratie-gewassen voor 1 boer(in)
160 euro: 1 boer(in) trainen
700 euro: een boomkwekerij opzetten
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. 
zusters Rwanda of doneer online. Hartelijk dank!
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Bijbelrooster
Oktober
zo 18 Matteüs 21:18-22 Vruchteloos
ma 19 Matteüs 21:23-32 Bevoegd gezag
di 20 Matteüs 21:33-46 Wie krijgt de erfenis?
wo 21 Matteüs 22:1-14 Uitnodigingen
do 22 Matteüs 22:15-22 Belastingregel
vr 23 Matteüs 22:23-33 Levensantwoord
za 24 Psalm 110 Priester-Koning

zo 25 Bijbelzondag 
  Nehemia 7:72b-8:12 Persoonsregister gevonden
ma 26 Nehemia 8:13-18 Zijn de papieren in orde?
di 27 Nehemia 9:1-17 Droog je tranen
wo 28 Nehemia 9:18-28 Lessen trekken uit de 
   geschiedenis
do 29 Nehemia 9:29-10:1(28) Schuldbewust

vr 30 Nehemia 10:29-40 Contract
za 31 Psalm 43  Hoop op God
 
November
zo 1 Allerheiligen
  Psalm 24 Koninklijke intocht
ma 2 Matteüs 22:34-46 Kernvragen
di 3 Matteüs 23:1-12 Wel hun woorden, 
   niet hun daden
wo 4 Dankdag
  Psalm 67 Volkenbond
do 5 Matteüs 23:13-24 Schijnheiligheid
vr 6 Matteüs 23:25-39 Onwil
za 7 Daniël 7:1-14 Een blik in de hemel

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 moge-
lijk te maken. 

Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten geman-
keerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de 
geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk 
voor ons samen kerk-zijn. 
18 oktober 1e collecte Diakonaal Platform Ede  
  2e collecte - ZWO  
25 oktober 1e collecte wijkwerk 
  2e collecte - wijkdiaconie
1 november 1e collecte Diakonie algemeen 
  2e collecte - Kerk in Aktie najaarszending
4 november Dankdag voor Gewas en Arbeid. 

Als er dienst is worden deze collectes door de wijk ingevuld.
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar de doelen 
niet, behalve de 2e collectes, die kunnen door de wijken eventu-
eel 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

INFORMATIE UIT DE VERGADERING VAN DE 
ALGEMENE KERKENRAAD (AK)
Over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede is in de 
vergadering van 9 juli en die van 17 september uitvoerig gespro-
ken. Daarbij is communicatie en éénsgezindheid en betrokken-
heid naar elkaar toe is van groot belang.
Verder is besloten dat er per 1 januari 2021 een nieuw kerkblad 
in fullcolour komt, dat 1x per maand verschijnt. De voorbereiding 
wordt verder uitgewerkt.

Door het College van kerkrentmeesters (CvK) is een “Reglement 
Beheer en Exploitatie kerkgebouw” naar de wijken verzonden 
en op 17 september aangenomen . Dit reglement is bedoeld 
om een uniform model te hebben. Eén lijn voor alle gebouwen. 
In principe is er in alle gebouwen een Beheerscommissie. Als er 
geen Beheerscommissie is, valt het beheer onder het CvK.

Er is een Plan van aanpak geschreven en dit is door de AK aan-
genomen. Wat staat hierin?:

A-Doel
De Algemene Kerkenraad van de PGE heeft een aantal beslui-
ten genomen met het oog op de tekorten op de begroting. Daar-
toe aangespoord door het Classicaal College voor de Behande-
ling van Beheerszaken wil de AK dat de begroting in 2023 en in 
de jaren daarna in evenwicht is. Het streven naar een sluitende 
begroting staat in het kader van een bredere bezinning op de 
toekomst van de PGE. Hoe kunnen de wijkgemeenten waaruit 
de PGE bestaat met elkaar een gemeente van Jezus Christus 
zijn? Voorlopig wordt uitgegaan van het zelfstandig voortbestaan 
van alle wijkgemeenten. 

B-Door de AK genomen besluiten
1. De wijkgemeenten van de PGE zijn solidair met elkaar omdat 

zij dezelfde Heer dienen en samen gemeente zijn als leden 
van één lichaam. Die solidariteit staat voorop als we spreken 
over de eigen identiteit van elke wijkgemeente. De ruimte voor 
een eigen identiteit (solitariteit) zit vooral in het kunnen bepa-
len van de inhoud van de vieringen en het diaconale en pasto-
rale werk van de wijkgemeente.

2. In elke wijk moet gezocht worden naar een sluitende exploita-
tie door verhuur en zonodig verbouwing. 

3. In de periode 2021- 2023 neemt de beschikbare formatie voor 
predikanten en pastoraal werkers af.

 De berekende formatie is in 2023 3,5 fte en het aantal pre-
dikanten gaat van 6 naar 4. Dat betekent dat het werk in 6 
wijken door 4 predikanten en de pastoraal werker moet wor-
den uitgevoerd. Om te bevorderen dat dit in goede harmonie 
gebeurt, wordt voor hen een coaching traject georganiseerd. 

4. Als de pastorieën aan de Beatrixlaan en Cloeckendaal uiterlijk 
2021 leeg komen, kunnen deze panden verkocht worden ten-
zij de PGE het geld niet nodig heeft en verhuur meer oplevert 
dan wat banken aan rente betalen. 

5. Aan externe adviseurs wordt gevraagd studie te maken van de 
mogelijkheden die de Taborkerk en de Beatrixkerk bieden voor 
de eredienst en een breder gebruik van de zalen, mede gelet 
op de kosten van deze gebouwen in de toekomst. 

6. Na het vertrek van ds. Volgenant en ds. Westra worden de 

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
15  30 oktober 8,15 en 22 november
16  20 november 29 november, 6 en 13 december

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.
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beschikbare fte’s verdeeld over de wijken naar rato van het 
aantal leden per wijk.

7. Met behulp van externe adviseurs wordt in 2020 onderzocht of 
op het terrein van de wijkgemeente in Harskamp appartemen-
ten gebouwd kunnen worden zodat daaruit jaarlijks inkomsten 
worden verkregen. Voor de wijkgemeente moet passende huis-
vesting blijven bestaan. 

8. In 2023 worden de resultaten van de genomen besluiten geë-
valueerd en wordt opnieuw een commissie Toekomst inge-
steld.

C-Werkwijze
Voor de aansturing van de uitvoering van de besluiten heeft de 
AK een regiegroep ingesteld.
a. De regiegroep bestaat uit de leden van het moderamen van de 

AK. De regiegroep rapporteert regelmatig aan de AK.
b. Het streven naar een sluitende begroting gaat gepaard met een 

veranderingsproces in de PGE. Dat vraagt wat van de solidari-
teit. Wijken zullen moeten tonen dat ze solidair zijn met elkaar, 
begrip hebben voor elkaars wensen en bereid zijn met elkaar 
lasten te dragen. Van gemeenteleden wordt verwacht dat zij de 
eigen wensen kunnen relativeren in het licht van waar het in de 
PGE om gaat: het leven als geloofsgemeenschap waarin ieder 
lid wordt opgebouwd en zijn/haar bijdrage kan leveren.

c. Na het vertrek van de predikanten Volgenant en Westra heeft 
de PGE geen formatie over op basis waarvan predikanten van 
buiten aangetrokken kunnen worden. Door afname van het aan-
tal leden moet de bestaande formatie anders verdeeld worden 
over de wijken. Dat betekent o.a. dat de overige 4 predikanten 
en de pastoraal werker ook in de hele PGE moeten werken. Dit 
vraagt om samenwerking tussen de predikanten en afstemming 
met alle wijkkerkenraden. Aan elke wijk wordt zo mogelijk een 
vaste predikant of kerkelijk werker toegewezen, die tevens in 
een andere wijk kan werken.

d. Met het oog op de samenwerking wordt een coaching traject 
voor de predikanten georganiseerd. Daarnaast worden ge-
sprekken gevoerd met de predikanten afzonderlijk over hun 
plek binnen de PGE. Ook de AK zal zich sterker moeten richten 
op de PGE als geheel. In de vergaderingen van de AK komen 
de leden nog teveel op voor hun eigen wijk en te weinig voor 
wat goed is voor alle wíjken. Daarom zullen ook met de AK-le-
den afzonderlijk gesprekken gevoerd worden over hun visie op 
de PGE als geheel.

 In september treedt Peter van Veen terug als lid van de AK. Aan 
hem wordt gevraagd de gesprekken met de predikanten en de 
AK-leden te voeren en aan het eind van het kalenderjaar met 
conclusies te komen. 

e. Het verschil tussen de uitgaven voor de kerkgebouwen en de 
inkomsten die de gebouwen opleveren is te groot. Het zijn voor-
al de gebouwen Taborkerk, Beatrixkerk, Emmaüs en de kerk 
in Harskamp die relatief veel kosten. Voor Emmaüs wordt een 
oplossing gezocht door tot een andere kostenverdeling met de 
hurende geloofsgemeenschap te komen. In Harskamp worden 
extra inkomsten verkregen door nieuwbouw van appartemen-
ten op het parkeerterrein. Voor Taborkerk en Beatrixkerk vragen 
we advies over een zodanig gebruik van deze gebouwen dat 
inkomsten en uitgaven meer in balans zijn.

 Na voor 1 september het advies ontvangen te hebben, neemt 
de AK een besluit. Er ligt een toezegging aan de wijkgemeente 
Tabor dat zij het gebouw tot 2027 mogen gebruiken. Daar kan 
alleen met instemming van de wijkkerkenraad van afgeweken 
worden.

f. De meerjarenbegroting die is opgenomen in het rapport Toe-
komstbestendig laat voor de jaren 2023 en volgende nog tekor-
ten zien. Het CvK overlegt met de beheerders en de beheers-
commissies over de mogelijkheden meer zalen te verhuren en 
vrijwilligers in te zetten. 

g. Een ander takenpakket voor predikanten en wijzigingen in het 

Kerkdiensten
ZONDAG 18 OKTOBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. N. van Tellingen, 
  Noorderhalfuurtje via internet

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

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  Online dienst

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  ds. J. Dam  

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
11.00 uur  ds. E. de Waard

Harskamp:
10.00 uur  ds. T. Volgenant-Beima

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. A.J. Metske, Arnhem

Hartenberg: voorlopig geen diensten,
wel via youtube: zie onderaan 

De Gelderhorst:
10.30 uur. Geen dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur Geen dienst

Het Maanderzand:
weekopening 10.30 uur 

ZONDAG 25 OKTOBER

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur  ds. J. Scheurwater, 
  Noorderhalfuurtje via internet

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T. Werner

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  Online dienst 

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
11.00 uur  pastor W. Laverman

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

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. A. Groeneveld, Almere 

Hartenberg:

De Gelderhorst:
10.30 uur  Geen dienst 

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  Geen dienst

Het Maanderzand:

ZONDAG 1 NOVEMBER 

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

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

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  Online dienst

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

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

Harskamp:
10.00 uur  Ds. K. Santing

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

Hartenberg:

De Gelderhorst:
10.30 uur  Geen dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  Geen dienst 

Het Maanderzand:
weekopening 10.30 uur 

Hartenberg
https://www.youtube.com/channel/UCHfpqB2FQJyBCUEYaXSFmDA
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gebruik van kerkgebouwen vragen om grote zorgvuldigheid van 
de AK. Hoewel het begrotingstekort noopt tot snel ingrijpen, 
wil de AK voor het veranderingsproces voldoende tijd nemen. 
Niets is zo schadelijk voor de PGE als predikanten die taken 
tegen hun zin moeten uitvoeren en een gefrustreerde geloofs-
gemeenschap. Gelukkig heeft de PGE voldoende reserves om 
tekorten op te vangen. Dat mag er echter niet toe leiden dat 
het doel voor 2023, t.w. een begroting in evenwicht, uit het oog 
wordt verloren. Het begin van de weg naar een begroting zon-
der tekort ligt in 2020. 

D- Planning
2020
- Besluiten AK als reactie op het rapport Toekomstbestendig:   
 17 september
- Advies deskundigen over Beatrixkerk/Taborkerk: wordt aan   
 gewerkt 
- Overleg met wijkkerkenraden door AK/CvK: 
 september/oktober
- Besluit AK over advies deskundigen
- Publicatie in kerkblad van besluiten en mogelijkheid van   
 gemeenteleden om te reageren ( oktober)
- Start coaching traject (september-december)
- Onderzoek naar nieuwbouw in Harskamp: gereed in 
 september 2020. Overleg met wijkkerkenraad in oktober;   
 besluit AK in november
- Gesprek met huurder Emmaüs (tweede helft 2020)
- Besluit over voorziening Harskamp na vertrek ds. Volgenant

2021
- Conclusies Peter van Veen (januari)
- Conclusies coaching traject
- Besluit over verkoop pastorieën: zomer 2021
- Overleg met predikanten over verdeling van het werk in de   
 wijken (najaar 2021)
- Voorstel verdeling werk: AK neemt voorlopig besluit en legt   
 het voor aan de wijken
- Gesprekken met gemeenteleden in de wijken m.m.v. 
 regiegroep en WK
De planning moet in de loop van de tijd worden aangepast en 
meer gedetailleerd gemaakt 
op basis van gemaakte afspraken. 

E-Communicatie
Het veranderingsproces vereist goede communicatie tussen de 
AK, wijkkerkenraden en gemeenteleden. Mede op grond van 
ervaringen in het verleden denken gemeenteleden al snel dat de 
AK over en zonder hen beslissingen neemt. Daarom zal de AK 
- regelmatig publiceren in het kerkblad over nieuwe 
 voornemens en besluiten
- wijkkerkenraden en gemeenteleden ruimte bieden om hun   
 mening te geven en die mening serieus nemen 
 (zie ook Kerkorde, art. 4.8)
- beschikbaar zijn om te luisteren naar gemeenteleden die   
 moeite hebben met bepaalde besluiten
  
Met de volgende groepen en personen wordt tijdens het proces 
gecommuniceerd.
 Gemeenteleden
 Leden AK
 Predikanten/pastoraal werker
 Andere personen met een betaald dienstverband
 Wijkkerkenraden
 Externe groepen (samenwerkingspartners, buren)
Op basis van de planning kan worden vastgesteld wanneer met 
wie moet worden gecommuniceerd.

Ad 1) Uiteindelijk is de betrokkenheid van gemeenteleden het 
belangrijkst. Het gaat om hun geloofsgemeenschap die deel 
uitmaakt van de PGE. Zij denken mee over de toekomst van 
de PGE en van hun wijk binnen de PGE. Middel: gemeente-
avonden georganiseerd door de WK met inbreng van verte-
genwoordigers van de AK. Ook het kerkblad dan wel de wijk-
brief kunnen van betekenis zijn mits er eenduidigheid is in de 
berichtgeving. 

Ad 2) Het moderamen overlegt in september of november met de 
AK over een antwoord op de vraag: Hoe kunnen de wijkge-
meenten van de PGE met elkaar een gemeente van Jezus 
Christus zijn? Dit gesprek is gericht op bewustwording en 

gedragsverandering binnen de AK en vervolgens binnen de 
wijken. 

 De regiegroep informeert de AK leden in elke vergadering 
over voortgang en eventuele belemmeringen.

Ad 3 )Doel van de communicatie met de predikanten/pastoraal 
werker is het creëren van betrokkenheid. Dat kan door per-
soonlijk contact en wellicht ook via het ministerie. Start: sep-
tember 2020

 Ad 4) Doel van de communicatie is ook hier het creëren van be-
trokkenheid. Middel: persoonlijk contact. Start: september 
2020. Uitvoering: CvK

Ad 5) Doel: creëren van betrokkenheid. Wijken (WK) denken mee 
over de toekomst van de PGE en van hun wijk binnen de 
PGE. Middel: via vertegenwoordigers van de AK. De verte-
genwoordigers van de AK stemmen hun boodschap op elkaar 
af zodat elke wijk dezelfde informatie krijgt. Regelmatig wor-
den A4-tjes met vragen opgesteld en ter bespreking meege-
geven voor de wijkkerkenraden. 

Ad 6) De presentatie van de PGE naar buiten wordt verbeterd. 
Het CvK zorgt ervoor dat in overleg met de beheerders een 
voorstel wordt ontwikkeld voor naambordjes op de gebouwen 
waaruit blijkt dat de wijkgemeente tot de PGE behoort. De 
wijknaam kan eronder staan.

 Hetzelfde geldt voor de websites van de PGE en van de wijk-
gemeenten. Een meer eenduidige uitstraling is wenselijk. Aan 
de webmasters wordt gevraagd met een voorstel te komen. 

 In 2021 wordt gestart met een heel nieuw kerkblad. Het kerk-
blad informeert gemeenteleden over wat er in andere wijken 
gebeurt en over bovenwijkse activiteiten. 

Behandeld en aangenomen in de vergadering van de Algemene 
Kerkenraad van de PGE op 17 september 2020.
Wijziging leden van de AK. Peter van Veen heeft zijn voorzitter-
schap van de wijkkerkenraad van de Beatrixkerk over gedragen 
aan Klaas Kopinga. Peter van Veen wordt bedankt voor zijn in-
breng in de AK.

Greet Vink-Schouwstra
scriba AK van de Protestantse Gemeente Ede

Kerkbalans 2021 regelen op PC, 
laptop, tablet of smartphone.Doet 
u ook mee?
In 2021 zal de Actie Kerkbalans 
plaats vinden van 16 januari tot en 
met 30 januari. Het thema van de 
actie zal zijn ‘Geef vandaag voor de 
kerk van morgen’.
Vele gemeenteleden hebben de 
afgelopen jaren het gemak ervaren 
van het regelen van Kerkbalans op 
hun PC of laptop (via SKG Collect) 

of op hun tablet of smartphone (via de Kerkgeld app, sinds kort 
Appostel app) . Via een zeer gebruiksvriendelijk systeem hebben 
zij eenvoudig digitaal hun toezegging en betaling(en) kunnen 
doen.

Heeft u begin dit jaar nog een schriftelijk toezeggingsformulier 
ingeleverd en wilt u in januari 2021 nu ook Kerkbalans op uw 
PC, laptop, tablet of smartphone regelen? Registreer u dan in 
het Digitale Portaal van de Protestantse Gemeente Ede. Dat kan 
als volgt:
- Voor PC of laptop: Ga naar www.skgcollect.nl/136. Lees de tekst 

van het menu-onderdeel ‘Introductie’ en maak een account aan 
bij SKG Collect op de aangegeven wijze.

- Voor tablet en/of smartphone: Download de Appostel app via de 
App Store (Apple) of Google Play (Android). Vul bij ‘Gemeente 
Koppelen’ in: ‘Digitaal Portaal Protestantse Gemeente Ede’ en 
registreer vervolgens een eigen account.

Gemeenteleden die zich registreren ontvangen in januari 2021 
geen Kerkbalansenvelop meer, maar een e-mail met alle infor-
matie over de Actie Kerkbalans 2021 en over de wijze waarop 
een toezegging kan worden gedaan.

E-mail adres nog juist?
Heeft u al een account bij SKG Collect en heeft u in de loop van 
dit jaar een nieuw e-mailadres gekregen? Wijzig dan uw e-mail-
adres in het Digitale Portaal van de Protestantse Gemeente Ede. 
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Ga daarvoor naar www.skgcollect.nl/136 - Mijn account – Uw 
gegevens – Wijzigingsformulier. En/of wijzig uw e-mailadres in 
de Kerkgeld app of Appostel app.
Geef het nieuwe e-mailadres ook door aan 
kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl

College van Kerkrentmeesters

VN SDG-bus in Ede tijdens de vredesweek
Op maandag 21 september feliciteerde koning Willem Alexander 
de Verenigde Naties voor haar 75 jarig bestaan. ‘s Middags was 
de bus met de 17 Doelstellingen in Ede bij ‘de Schuilplaats’ en 
hadden studenten van de CHE inwoners geënquêteerd in het 
centrum van Ede. Hierdoor werd ontdekt dat 70 % van de onder-
vraagden geen weet heeft van de VN Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen. Voor de overheid en wijzelf ligt de uitdaging om 
de doelen uit te dragen en bekend te maken. Daarom dit schrij-
ven voor ons kerkblad en gemeente. 
De studenten hebben zich opgegeven voor de minor SDG’s 
aan de CHE. Zij zullen veel leren over de doelen met praktische 
opdrachten in Ede. Bijbel, geloof, kerkgang en betrokkenheid 
bij onze Edese samenleving en interesse voor en zorg om de 
wereld waren gesprekspunten bij de onderlinge ontmoetingen 
met de jonge mensen. 
De eerste twee van de 17 doelstellingen: Armoede en Honger 
staan bovenaan en overschaduwen de andere 15. Daags daar-
voor was het echter Vredeszondag met de oecumenische pro-
fetenlezing uit het boek Jona. De gewelddadige stad Nineveh 
voorkwam haar eigen verwoesting dank zij God. De profeet Jona 
tegen wil en dank, als overlevende van rampspoed en crisis, 
kreeg de kans te kiezen voor nieuw leven; dank zij God. Jezus 
de Christus is de Nieuwe Mens; dank zij God.
Bijzonder was dat wethouder Max-Merijn Terpstra van het jonge-
ren college van Ede aanwezig was en met de CHE studenten en 
ons kennis maakte. 

Ds. Peter ´t Hoen

Klinkenberg 
Maandag 28 september heb ik aan het rechteroog een staarope-
ratie ondergaan.
Het was toch wel een beetje spannend, maar ik ben dankbaar 
dat de operatie goed is verlopen. Met het rechteroog heb ik weer 
volledig zicht. 26 oktober is het linkeroog aan de beurt. 
Daardoor heb ik de week erna geen bezoek gebracht aan de 
Klinkenberg.
Gelukkig helpen de vrijwilligers mij met het wekelijks insturen 
van een groet en/of gedicht voor de mensen van de bijbelkring, 

welke ik dan doorstuur naar de Klinkenberg.
Inmiddels heb ik vernomen dat binnen Vilente twee besmettin-
gen zijn geconstateerd, deze zijn echter niet binnen de Klinken-
berg. 
Dit betekent dat de regels weer zijn aangescherpt, bezoek is wel 
mogelijk, maar alleen met het verplicht dragen van een mond-
kapje. Dit geldt ook voor de vrijwilligers.
Inmiddels heb ik de bezoeken weer hervat met in inachtneming 
van de gepaste afstand en het dragen van een mondkapje.
Helaas is het virus niet klaar met ons en moeten wij alert blijven. 
Het is onze plicht om, waar het in onze macht ligt, onze mede-
mens en onszelf te beschermen tegen het coronavirus. 
Om mijzelf te beschermen en contacten te minimaliseren kijk 
en luister ik op zondagmorgen naar kerkdiensten via ‘kerkdienst 
gemist’.
Er is een rijk aanbod om uit te kiezen; maar meestal is het een 
dienst van de Oude Kerk of de Beatrixkerk. Af en toe afgewisseld 
met de viering op tv. Zo zittend op de bank kan ik goed mee bid-
den, zingen en luisteren naar de verkondiging zonder afgeleid te 
worden.
Zo ben ik op afstand toch betrokken bij de diensten en vieringen. 

Ik wens u allen Gods nabijheid toe.
Een hartelijke groet,
Marie-José Eberson

Mogen we uw Ede Doet bon?
Hartelijk bedankt voor alle bonnen die we reeds mochten ontvan-
gen. Voor de Passie 2021 hebben we al 99% opgehaald en voor 
de Heideweekviering al 72%. Erg fijn! Voor degene die misschien 
nog een bon heeft liggen, mogen we die nog hebben?
Nu we niet in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten om ze fy-
siek in te leveren, willen we u vragen of u de code of een foto/scan 
van de code wilt sturen naar Mariëlle Jellema: info@ajellema.nl of 
naar Erna Hulstein: wimenerna@hulstein.eu
Hartelijk dank hiervoor namens de Raad van Kerken te Ede.

www.bespreekhetsamen-ede.nl

“De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats”, 
zo beginnen we de Bespreek het Samen stukjes meestal. 

Helaas kunnen we dit, in deze tijd van strengere maatregelen op 
het gebied van elkaar ontmoeten, voorlopig niet zeggen. 
We volgen het dringende advies van de PKN: 
tot en met 22 oktober zijn alle activiteiten geannuleerd.
“Graag tot ziens!“ Dat blijven we wél zeggen! En we hopen met u 
dat dat niet tè lang gaat duren.

Het Bespreek het Samen team

Messiah C.O.V. Excelsior
In samenwerking met Bespreek het Samen, houdt COV Excel-
sior Ede een educatieve presentatie over de Messiah van George 
Friedrich Händel. Vanwege de Coronacrisis dit jaar geen live uit-
voering in de Lutherse kerk, maar wordt de presentatie opgeno-
men in De Kei en uitgezonden door Bespreek het Samen op don-
derdagavond 15 oktober om 20:00 uur. Tijdens deze presentatie 
worden enkele delen van het beroemde werk van Händel uitge-
voerd door het koor onder leiding van dirigent Gerben Budding. 
Deze zal tevens een toelichting geven op de uit te voeren delen, 
vertellen over de componist en uitleg geven over de relatie tussen 
tekst en muziek. De pianobegeleiding wordt verzorgd door Dick 
Meijer.
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Autodienst:
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Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor 
NL22 RABO 0312 4647 89

Diensten in deze tijd
En wéér was het houden van ‘fysieke’ diensten onderwerp van 
gesprek tijdens een vergadering van de Wijkkerkenraad, dit keer 
op 22 september. Net als eerder werden de voors en tegens ge-
wetensvol tegen het licht gehouden, werd er betrokken en ernstig 
gesproken over wat mogelijk was en verstandig. Na ampel beraad 
viel het besluit: we gaan weer ‘echte’ diensten houden. 
Er werd één serieuze kanttekening gemaakt: de ontwikkelingen 
zouden nauwgezet in het oog gehouden worden, want in die da-
gen begonnen de aantallen besmettingen weer ietwat te stijgen. 
En het was niet de bedoeling te starten om vrijwel meteen weer 
te moeten stoppen.

Inmiddels zijn we een aantal weken verder, is de pandemie al-
thans in de tweede week van oktober niet meer onder controle 
en is de toestand vrijwel nergens zo beroerd als in Nederland. Ter 
illustratie: in de hier veelvuldig bespotte USA zijn er momenteel 
dagelijks 45.000 besmettingen. Met meer dan 320.000.000 inwo-
ners wonen daar 18 maal zoveel mensen als in Nederland. Naar 
Nederlandse verhoudingen vertaald zouden dat er 18 maal 6000 
moeten zijn: 108.000. De VS doen het beter dan wij!
Goede raad is soms volstrekt niet duur – al kan ze pijn doen: de 
WKR heeft besloten niet tegen een om zich heen slaande pan-
demie in te gaan. Géén fysieke diensten dus, nog niet. Dat is een 
akelig besluit, maar wél een verstandig besluit. 
De dringende adviezen vanuit ‘Den Haag’ én uit ‘Utrecht’ (het 
hoofdkantoor van de PKN) zijn meer dan duidelijk. Minister Grap-
perhaus zei het vrijdag 9 oktober (na wéér een gesprek met ‘de’ 
kerken) nog maar eens: blijf in je eigen biotoop, blijf thuis. En een 
paar dagen eerder zei de heer Rutte iets dergelijks, waar hij voor 
wat kerkdiensten betreft aan toevoegde: ‘liefst op video.’
‘Utrecht’ heeft dringend geraden alle niet noodzakelijke bijeen-
komsten af te gelasten. Dat roept meteen de vraag op: hoe nood-
zakelijk is een kerkdienst? Zeer noodzakelijk, uiteraard – ieder 
ander antwoord zou aan de reden van bestaan van de gemeente 
knabbelen. Maar: noodzakelijk zonder mitsen en maren? Zonder 
de mogelijke risico’s in ogenschouw te nemen? Wij denken dat 
een dierbare en zeer goede gewoonte het denken niet in de weg 
moet zitten: let wel – dat is ónze afweging. Anderen besluiten an-
ders. Soms zelfs héél anders. 
Wij doen het voorlopig op ónze manier, vooral met het ook op 
ónze mensen, die vrijwel zonder uitzondering tot de risicogroepen 
behoren: wat ouder, met ‘onderliggende problemen’ etc. 

Wij willen niet alleen de lofzang gaande houden (zij het voor even 
‘digitaal’) maar ook de mensen!

Overleden
Op 20 september 2020 is Jacoba (Co) Krielaart – Smits gestor-
ven, op de leeftijd van 92 jaar. De laatste jaren woonde ze in het 
Maanderzand, eerst met haar man Jacob, na zijn overlijden al-
leen. Op 25 september hebben we haar, na een dankdienst voor 
haar leven, begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats in Ede. 
Jacob en Co zijn in de jaren die ze in Ede woonden zeer betrok-
ken geweest bij de wijk Tabor, ouderen zullen zich hen herinneren 
als trouwe kerkgangers. Voor Co was muziek belangrijk – doch-
ter Ineke vertelde hoe er in huize Krielaart op talloze momenten 
gezongen en gemusiceerd werd. Dat gebeurde ook in de dienst: 
zoon Marco speelde Mendelssohn op het orgel, dochter Ineke 
speelde met schoonzoon Gert een stuk van Telemann, dochter 
Henny zong samen met haar man Arend Jan en een dochter de 
liederen – die uiteraard slechts door een paar mensen gezon-
gen mochten worden: onder andere lied 23c, een bewerking van 
psalm 23.

We lazen uit psalm 139: ‘Gij doorgrondt mij en Gij kent mij.’ In 
woord en toon is Co’s leven én haar vertrouwen in de Eeuwige 
liefdevol herdacht.
Overigens mag niet onvermeld blijven, dat er in huize Krielaart 
dagelijks een ‘stille tijd’ was!

En dat Pasen voor Co het allerbelangrijkst was, als motief en lei-
draad – het licht van de Paasmorgen omstraalt haar leven en haar 
gedachtenis! Samen met de ‘verwondering, dat nóg uw naam niet 
onderging, maar opnieuw geboren is uit water en uit duisternis.’ 
Lied 655 – couplet 5 stond op de rouwannonce: ‘wij zullen naar 
zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid en zingen bij zijn we-
derkeer een nieuw gezang voor God de Heer.’
Moge zo haar gedachtenis tot vrede en vreugde zijn!

Met goede groet,
Gerben H. Westra 

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
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http://ede.protestantsekerk.net
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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
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Uit de wijk
Je kunt veel kwijtraken onderweg.
Je wilde haren.
Grote zekerheden.
Illusies en verwachtingen.
En zelfs het pantser
waarvan je dacht
dat het je voor kwetsuren
zou behoeden.
Niemand wordt wijs
zonder de leerschool 
van verliezen.

Maar wat er ook gebeurt
bewaar
wat in de diepste lagen van jezelf
als bronader verborgen ligt:
de stille kracht van
Gods liefde
verweven met die van jou
voor anderen en jezelf.

Troosten is niet in één keer en 
voorgoed, maar telkens opnieuw… 
Wie merkt niet hoe waar dat is in 
deze tijden. Even is er hoop, ope-
ning naar een stukje vrijheid, een 
kiertje licht. Dan weer een keer-

punt, toch iets van wanhoop, vermoeidheid om vast te komen 
zitten, een duister zicht als je naar voren kijkt. En dan gaat het 
niet alleen over coronamaatregelen; maar daarbij om dingen die 
we meemaken in ons dagelijks bestaan. Je krijgt bericht dat je 
onherstelbaar ziek bent, je moet verhuizen want je hebt meer 
zorg nodig (lees: je wordt afhankelijker), iemand die je lief is, is 
troosteloos verdrietig. Maar ook: iemand vindt innerlijke kracht 
om een stap te zetten, een ander durft hulp toe te laten en ont-
dekt hoe fijn dat kan zijn, weer een ander begrijpt je verdriet.
Alles lijkt tegenwoordig wel intenser dan anders. Nu kerken 
beperkt toegankelijk zijn hebben we nieuwe verbindingslijnen 
nodig. Mooi om te zien hoe een ieder daarnaar zoekt. Toch. En 
hoopvol.

Binnen wordt kleur gebracht
en goede wil opnieuw
bijeen gesprokkeld.
Soms is een ster te zien.
Soms geeft het vuur
de warmte die we zochten.

Dat het herfstlicht vaal in de bomen
maar onverwacht soms kristallijn
ons toewendt naar vertrouwen en inzicht.
Dat God ons behoede.

(Vrij naar Kris Gelaude)

In memoriam Francina de Man- Alberti
Op zaterdag 3 oktober hebben we in Veenendaal afscheid geno-
men van Francien. Ze mocht 95 jaar worden. Afscheid nemen 
doet een ieder op eigen wijze. Zelfs als één moeder sterft neem 
je van verschillende moeders afscheid, als kinderen. Elk met 
eigen verhalen en eigen herinneringen. Mooi, dat dat gedeeld 
kon worden. Het is een goed huis, waar mensen open naar 
elkaar kunnen zijn.
Zelf heeft mevrouw de Man veel verdriet meegemaakt, die de lij-
nen van haar levenshuis wel scherp hebben beïnvloed. Als je op 
jonge leeftijd in de oorlog in één klap je ouders, broer en ouder-
lijk huis verliest tekent dat diepe en eenzaam makende lijnen 
van verdriet.
Als je je zoon, Ries, verliest, kerft ook dat diepe lijnen van rouw. 
En niet minder in dat van de andere twee kinderen, hun levens-
huizen, en alle familie.
Op de kaart staat de tekst geschreven uit Johannes 14: In het 
huis van mijn Vader zijn vele woningen bereid. De trouwtekst 
van haar en haar man: zo ga je op zoek naar hoe dit geloof jou 
mag begeleiden op je weg door het leven. Het geloof daarin is 
voor haarzelf, zoals ze altijd zei, het lijntje naar boven geweest 
dat ze nooit kwijt heeft hoeven raken. Om daarbij die lijnen ook 
te kunnen en durven uitzetten in het dagelijks bestaan met de 

mensen om haar heen, is wel een soms moeilijke zoektocht 
gebleven. Verlies bleef als een schaduw aan haar zijde. Maakte 
soms ook scherp, deed pijn.
Ontroerend is het beeld van mevrouw de Man, de laatste tijden. 
Ze had een tasje, dat, zo zeiden ook haar kinderen, haast aan 
haar vastgekleefd zat. Waar herinneringen verdwenen kon zij het 
tasje openen en ze haast terughalen. Het tasje zat vol met foto’s, 
momenten in beeld gebracht van wat en ook wie voor haar 
wezenlijk waren om toch een gevoel van thuis te kunnen hebben.
In de dienst heeft haar familie die veelzeggende momenten 
in beeld gebracht. Een lijn van een lang leven trok voorbij. Én 
liet zien hoe waardevol herinneringen zijn. Mooie en droevige 
momenten, ze horen bij je….en vormen je op je levensweg.
Zorgzaam stond familie om haar heen toen haar reis hier ten 
einde liep. En kwam uit het buitenland om haar uiteindelijk naar 
haar laatste woonplek hier op aarde te brengen. Het graf waar 
ook haar man ligt begraven. Daar klonken woorden van Vasalis:
 SUB FINEM
 En nu nog maar alleen
 het lichaam los te laten -
 het leven en de mensen laten gaan 
 alleen nog maar het sterke licht
 het rode, zuivere van de late zon
 te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
 Het werd, het was, het is gedaan.
Dat de rode zon van Gods liefde over de levenshuizen moge 
stralen van wie afscheid nam.
Dat ook voor jullie telkens opnieuw ergens een schuilplaats, een 
huis is en blijft bestaan waar liefde de boventoon voert.

Ds. Caroline Oosterveen

Herfstheidewandeling 2020
Met spijt heeft de kerkenraad besloten om de herfstheidewan-
deling op 31 oktober te schrappen. De heidewandeling liefheb-
bers moeten nu ‘alleen’ op stap. Maar we beloven dat zodra een 
‘noordgroepswandeling’ weer kan, wij er als de kippen bij zullen 
zijn. Alle goeds voor de komende tijd, 

Jan Klok, Jan van ’t Hof en Sander van Voorst

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk 
van 6 oktober 2020
Tijmen Apeldoorn opent de vergadering met een gedeelte uit de 
column “ Complot denken is niet religieus” van Welmoed Vlie-
ger. In het moment van bezinning wordt gevraagd aan te geven 
“Wat hebben we volgens of mét jou in handen gekregen om met 
elkaar te kunnen delen?”. Veel tijd wordt besteed aan de bespre-
king van het rapport over Live video streamen van Auke Jelle-
ma. Besloten wordt om de aanbevelingen uit dit rapport over te 
nemen. Dit zal worden voorgelegd aan het College van Kerkrent-
meesters. De begroting van de PGE voor 2021 en de begroting 
van de wijkdiaconie worden besproken. De fysieke kerkdiensten 
van de afgelopen periode zijn heel goed verlopen en zullen 
zoveel mogelijk in de komende periode op dezelfde wijze wor-
den voortgezet. De kerkenraad heeft veel waardering voor het 
vele werk dat het opnameteam in de afgelopen periode heeft 
verzet. Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen is 
het pastorale werk op afstand helaas nog steeds lastig. Veel bij-
eenkomsten en gespreksgroepen kunnen nog niet worden gere-
aliseerd. Op eeuwigheidzondag gedenken we ook dit jaar weer 
de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Dat zal 
dit keer echter op een andere manier worden ingevuld. De verga-
dering wordt besloten met het gedicht “De Morgen die komt” van 
Han Pol.
 

Tijmen Apeldoorn
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Wijk
Dinsdag 6 oktober j.l. hebben we als kerkenraad weer vergaderd. 
De laatste keren kwamen we op gepaste onderlinge afstand weer 
in de kerk bij elkaar, maar deze keer hebben we toch weer digitaal 
alles besproken wat op de agenda stond. Hiermee geven we ge-
hoor aan de adviezen die door de PKN worden gegeven. Gelukkig 
waren de digitale verbindingen deze keer heel goed, alles verliep 
prima.

Nu het einde van het jaar dichterbij komt, hebben we alvast voor-
uit proberen te kijken naar speciale momenten en vieringen die in 
deze periode van het jaar plaatsvinden.
Zondag 22 november is het eeuwigheidszondag, de dag waarop 
we hen gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. In deze 
dienst is er altijd, voor iedereen die dat wil, gelegenheid om een 
kaars aan te steken voor een geliefde die nog altijd wordt gemist. 
Deze mogelijkheid zal er deze keer niet zijn omdat we dan te veel 
bewegingen in de kerk krijgen waarbij het bijna ondoenlijk is om 
de onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen. Erg jammer 
maar we hebben in de huidige situatie geen andere keus. Wel 
zullen we mevrouw Jacobsen gedenken die 5 juni jl.. is overleden.
Ons werd ook gevraagd of het adventsproject en de gezinsdienst 
rond de kerst dit jaar kan doorgaan. Natuurlijk kunnen we niet in 
de toekomst kijken maar als we realistisch zijn dan moeten we 
concluderen dat het er niet naar uit ziet dat dit kan doorgaan, er 
zal daarom niet gestart worden met de voorbereidingen.
In de volgende vergadering zal het wel op de agenda staan moch-
ten er toch onverwacht grote positieve veranderingen zijn, maar 
als we zien hoe het zich nu ontwikkeld dan ligt dit niet voor de 
hand.

Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan hebben de meesten van 
ons de jas weer uit de kast gehaald. Wij vragen u om de jas mee 
te nemen naar uw zitplaats omdat we anders bij het verlaten van 
de kerk met z’n allen weer veel te dicht bij elkaar komen rondom 
de kapstokken. De kapstokken zullen om die reden verwijderd 
worden.
De diensten in de kerk verlopen prima, gelukkig worden we, prak-
tisch gezien, niet beperkt door de aangescherpte RIVM regels 
omdat we tot nu toe niet meer dan 30 bezoekers in de kerk heb-
ben. We werden deze week blij verrast door een bericht van Rian 
en Yeb. Zij konden zien dat de laatste weken gemiddeld 30 perso-
nen de zondagse dienst mee beleven, een prachtig bericht !
Nu zoveel mensen de dienst vanuit huis digitaal bezoeken en om-
dat er ook verzoeken zijn, zal onderzocht worden of er een ac-
ceptabele mogelijkheid is om de diensten ook met beeld te gaan 
uitzenden. Ook zal worden uitgezocht of we via de beamer nog 

iets kunnen toevoegen aan de dienst, bijvoorbeeld met een lied, 
een filmpje enz. Ook dit was een goed idee vanuit de gemeente.
Tot zover de berichten vanuit de kerkenraad.

Woensdag 4 november is het dankdag voor gewas en arbeid, er 
zal om 19.30 uur een dienst worden gehouden waarin dominee 
O. Doorn zal voorgaan.
Op 24 oktober mag dhr. R. van Amerongen zijn verjaardag vieren 
en op 5 november mag mw. M.G. Rap-Melissen haar verjaardag 
vieren. Wij wensen u beide een goede verjaardag toe en Gods 
zegen voor het nieuwe levensjaar.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Senioren
Naar aanleiding van onze vorige bijeenkomst, toen nog buiten, 
willen wij u uitnodigen om elkaar weer te ontmoeten in de kerk. Wij 
hadden gedacht om dat op 26 november vanaf 14.30 uur te doen. 
We beginnen met koffie of thee en doen er een bingo bij. Heeft u 
vervoer nodig, laat het ons weten dan wordt u opgehaald. Wij zien 
u graag op 26 november om half 3.
 

Hartelijke groet,
Janny en Elly

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

Hallo jongens en meisjes

18 oktober – Vergeven …. en vergeten
Petrus en de leerlingen zitten bij Jezus als Pe-
trus vraagt: ‘Heer, als iemand iets verkeerds bij 
mij doet, hoe vaak moet ik dan vergeving schen-
ken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: 
‘Niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal 
zeven. Daarna vertelde Jezus hen een gelijke-
nis: ‘Er was eens een koning. Hij had iemand 
bij zich laten roepen die hem tienduizend talent 
schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen 

zei de koning tegen hem: ‘Verkoop alles wat je hebt, om je schuld 
te kunnen betalen.’ Toen ging de man op zijn knieën en smeekte: 
‘Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.’ De koning kreeg 
medelijden, liet de man vrij en zei dat hij de schuld niet meer 
hoefde te betalen. De man liep naar buiten en kwam een andere 
man tegen die hem honderd denarie schuldig was. Hij werd woest 
en zei: ‘Betaal me alles wat je schuldig bent!’ ‘Heb geduld met mij, 
zei de andere man, ik zal je betalen.’ De man wilde daar niets van 
weten en liet hem gevangen nemen tot de ander de hele schuld 
betaald zou hebben. Toen de koning dit hoorde riep hij de man bij 
zich. ‘Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijt 
gescholden, omdat je er om smeekte. Dan had je toch ook me-
delijden moeten hebben met de persoon die jouw geld schuldig 
was?’ De man werd in de gevangenis gezet, totdat zijn schuld van 
tienduizend talent helemaal was afgelost. ’God vergeeft ons onze 
fouten. Hij komt er niet meer op terug. Hij geeft je steeds een nieu-
we kans. Maar Hij vindt het wel belangrijk dat wij andere mensen 
ook vergeven wat zij ons hebben aangedaan. In je klas, bij jou 
thuis, op de sportclub. En dat is best moeilijk. Het leven wordt veel 
mooier als wij het verkeerde echt kunnen vergeven en vergeten. 

25 oktober – De rijke jongeman
Er komt een rijke jongeman naar Jezus toe en vraagt: ‘Mees-
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ter, wat moet ik doen om voor altijd bij God te 
horen?’ Jezus antwoord: ‘Houd je dan aan zijn 
geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen over-
spel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon 
eerbied voor uw vader en moeder en ook: heb 
uw naaste lief als uzelf. De jongeman zei: ‘Daar 
houd ik mij aan. Wat kan ik nog meer doen?’ ‘Ga 
naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de 
opbrengst aan de armen. Kom daarna terug en 

volg mij.’ Dit kan de jonge man niet. Hij vindt zijn geld en spullen 
heel belangrijk. Verdrietig gaat hij naar huis.’ Rijkdom, geld, wat 
je bezit weggeven? Maar dan ben je toch alles kwijt? Dat lijkt zo, 
maar je krijgt er iets veel mooiers voor terug. Het is Gods liefde 
voor jou, het is het leven voor de Here Jezus. Jezus noemt dat: 
een schat in de hemel. Dat is veel meer waard.

1 november – Twee heel verschillende zonen
Jezus geeft les aan de hogepriesters, oud-
sten en Farizeeën. Hij vertelt hun een ge-
lijkenis. ‘Wat denkt u van het volgende? Ie-
mand had twee zonen. Hij zei tegen de een: 
‘Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan 
het werk.’ ‘Ik wil niet!’ zei de zoon. Maar later 

bedacht hij zich en ging alsnog aan het werk. Tegen zijn andere 
zoon zei de man hetzelfde. Zijn zoon antwoordde: ‘Ja, vader. Ga ik 
doen.’ Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn 
vader gedaan?’ vroeg Jezus. De mensen om Jezus heen zeiden: 
‘De eerste.’ 

Wanneer zeg jij ja? Wanneer zeg je nee? Als je ja zegt moet je 
het ook doen. Wie heeft het in het verhaal volgens jouw goed 
gedaan? Niet alleen wat je zegt is belangrijk; ook wat je doet. Zeg-
gen dat we van God houden, tot hem bidden en zingen is niet zo 
moeilijk. Maar gedraag je je daar dan ook naar? Kunnen mensen 
niet alleen aan je horen dat je gelovig bent, maar dat ook zien en 
ervaren? Bidden en zingen voor Hem vindt God fijn, maar Hij wil 
ook dat je doet wat Hij in de Bijbel aan ons vraagt. 

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
18-10  Ria en Mark
25-10  Petrie en Elly
01-11  Nathalie en Alice
08-11  Jannieke en Gea

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:
Janny Pastink
t 0318-639049
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
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.

Herdenken
Zondag 1 november a.s. is het de Zondag van Herdenken. 
Om die reden willen wij in de morgendienst de gemeenteleden 
die in het voorbije jaar gestorven zijn gedenken.
Hun namen worden genoemd...

Naam    Leeftijd
Woutertje Geertruida Maria de Bondt   75 jr.
Hendrika Gerda van Binsbergen-Dixon   84 jr.
Catharina Egbertina van der Giessen-Cornelissen  99 jr.
Alida Grondman-Sellies   85 jr.
Engelina Tillema-Niemeijer   96 jr.
Froukje Wierda-Baas   88 jr.
Koop Wierda   89 jr.
Meindert Dijkstra   74 jr.
Coenraad Ernst Stolker   90 jr.
Hendrikje Peelen-Juffer   64 jr.
Cornelia Barbara Overweel   93 jr.
Francina Magdalena Hoogendoorn-Sopaheluwakan 95 jr.
Jan Bolleman Koopmans   91 jr.
Lubbert Pol   92 jr.
Pieter Cabout   85 jr.
Hendrik Siert Kooi   76 jr.

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
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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

Actualiteit
We maken allerlei plannen: Al-diensten, ontmoetingsavonden 
voor jongeren en ga zo maar door. Maar helaas worden we 
steeds weer door de actualiteit ingehaald. Op het moment dat ik 
dit schrijf is het advies 30 mensen in de kerk. Maar over 4 dagen 
is er weer een persconferentie en kan zomaar alles weer anders 
zijn. Daarom schrijf ik op deze plek nu maar 1 ding: houd voor 
de actuele informatie de Kijk op de Wijk in de gaten. Mocht u die 
nog niet per mail ontvangen? Op de website www.openhof-ede.
nl staat hoe u zich daarvoor kunt aanmelden. 
Het is een moeilijke tijd. Steeds meer mensen worden ziek. Hele 
gezinnen in quarantaine. De dagen worden korter, de avonden 
lang en donker. Zeker voor alleengaanden niet makkelijk. Ik 
wens iedereen goede moed en hoop dat we elkaar hoe dan ook 
in het oog kunnen houden. Neem in ieder geval gerust contact 
met mij op mocht er behoefte zijn aan contact!

Met een hartelijke groet, 
Ds. Agnès Gilles

In Memoriam Adriaan Willem Ras
Maandag 5 oktober is Adriaan Willem Ras overleden in de leef-
tijd van 79 jaar. Hij laat vrouw, kinderen, klein – en achterklein-
kinderen achter. Toen Ad zijn vrouw Coby leerde kennen, had 
Coby al 4 kinderen. Ad nam de kinderen met liefde aan als de 
zijne. En de kinderen waren blij met hem en noemden hem bin-
nen de kortste keren papa. Samen kregen ze nog een dochter. 
Ad was een duizendpoot. Wat zijn ogen zagen, konden zijn han-
den maken. Hij had een drukke baan, altijd tijd voor een verbou-
wing, speelde viool, orgel, piano, las graag en veel theologische 
boeken, deed van alles en nog wat. Maar had bovenal altijd tijd 
voor zijn kinderen en kleinkinderen.
Ad vertelde mij dat hij eigenlijk niets kon met wat in de kerk 
geleerd werd. De wetenschap die hij hoog had, stond daar zo 
lijnrecht tegenover. Maar toch liet God hem niet los. Zoals hij zelf 
zij: ‘het bleef kietelen’. En toen ontdekte hij de joodse uitleg van 
de Bijbel. Er ging letterlijk een boek voor hem open. Het kreeg 
zijn interesse en zijn liefde en zijn tijd. 
En hij ontdekte dat de kern van het geloven ligt in het doen van 
de Thora. In het Bijbelboek Deuteronomium staat die kern prach-
tig verwoord: ‘de geboden zijn heel dichtbij, in uw mond en in uw 
hart om het te volbrengen’. 
Coby, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen zullen Ad mis-
sen. Hij laat een lege plek achter. Coby las tijdens de crema-
tieplechtigheid een tekst van Dietrich Bonhoeffer over zo’n lege 
plek. Een lege plek doet pijn. Pijn om het nooit meer. Maar die 
leegte moeten we niet zoeken op te vullen. Want die pijnlijke 
leegte vertelt ons wie hij voor ons was en meer nog, wat hij voor 
ons heeft betekent. Zo blijven we voor altijd met elkaar verbon-
den. Dat dit allen die hem liefhadden tot troost mag zijn.
Donderdag 8 oktober heeft de herdenking en de crematie in 
besloten kring plaatsgevonden. 

Ds. Agnès Gilles

Collecte doelen van de komende weken in de Open Hof

Zondag 18 oktober
De eerste collecte is voor het Diaconaal Platform Ede
Het DPE rekent het tot zijn taak enerzijds de eigen diaconale 
taak van de afzonderlijke
kerken te versterken en anderzijds een spil te zijn in de geza-
menlijke diaconale
activiteiten t.b.v. de lokale samenleving in Ede.
De tweede collecte is voor de ZWO - “Met zusters werken aan 
voldoende eten” in Rwanda
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeven-
tig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te wei-
nig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent 
onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in 
het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwo-

ners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren 
en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boe-
ren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en ver-
dienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten 
gaan.

Zondag 25 oktober
De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk
Blijven jullie dit doel steunen nu de wekelijkse collecte opbrengs-
ten minder zijn dan anders?
De tweede collecte is voor de eigen wijk diaconie met als doel 
Stichting Hadassa Hoeve
Deze stichting is opgericht om jonge vrouwen die niet zelfred-
zaam zijn, vanwege bijvoorbeeld een turbulente jeugd of een 
sociale beperking, te helpen, met een begeleidingstraject, naar 
een zelfstandig leven. Wij creëren voor hen een veilige en pret-
tige woonsituatie. Tijdens het verblijf op de Hadassa Hoeve krij-
gen de vrouwen een begeleidingstraject, met als doel dat zij hun 
talenten (weer) ontdekken en deze gaan inzetten. Eind doel is 
dat de vrouwen er na zelfstandig verder kunnen leven.
Met de opbrengst van deze collecte willen we de activiteiten van 
de Hadassa hoeve steunen.

Zondag 1 november
De eerste collecte is voor de centrale PGE diaconie met als doel 
“vakantie weken voor minder draagkrachtigen” van onze eigen 
PGE
De tweede collecte doel Kerk in Actie - “kerk met vrouwen in de 
hoofdrol” in Indonesië
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrij-
ke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden 
waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn 
de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de socia-
le en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie 
ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo 
ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol 
spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygië-
ne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.
Steun het opleiden van deze vrouwen met uw gift (najaarszen-
dingscollecte)!
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 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

Voedselbank Ede
Ook dit najaar organiseert de ZWO cie. een actie voor de voed-
selbank.
De voedselbank is nog belangrijker geworden dan eerder omdat 
er meer mensen op aangewezen zijn door de corona crisis. Ver-
der is onze inbreng hard nodig daar de voedselbank minder vers 
eten dan eerst krijgt van de horeca en winkels. Op de zondagen 
1, 8 en 15 november maar ook op zaterdag 7 november (ten 
tijde van de oud papier actie) wordt u uitgenodigd om lang houd-
bare producten, zoals conserven in pot of blik, pasta’s en pas-
tasaus, houdbare melk, koffie en thee, bloem, olie (zonnebloem 
of olijf) mee te nemen naar de Open Hof. Maar ophalen door ons 
bij u thuis is ook mogelijk. Daarvoor mailen naar Marc Hammin-
ga – email adres: marchamminga7@gmail.com
Voor informatie of tips of vragen: Janneke Odie – email adres: 
odie.janneke@gmail.com / telefoonnummer 0318-635040

De ZWO cie. De Open Hof
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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). 

Bij de vieringen
Zondag 18 oktober heten we ds. Erik de Weerd van harte wel-
kom! Andere Erik zorgt voor de muziek.
Zondag 25 oktober speelt Elly en zal namens de katholieke kerk 
pastor Wytze Laverman voorgaan. 
Zondag 1 november is onze gedachteniszondag. We gedenken 
de Emmaüsgangers die in het afgelopen jaar zijn overleden, 
maar ook familieleden, vrienden en mensen die niet tot onze 
directe leefomgeving behoren. Het is pijnlijk dat er maar weinig 
mensen in de kerk mogen komen, terwijl we zo gewend zijn om 
juist deze dienst met z’n allen te vieren, samen te zingen, samen 
de namen te noemen en samen kaarsjes aan te steken. Voor dat 
laatste, het aansteken van de kaarsjes, hebben we een soort 
van alternatief gevonden: als u/jij graag voor iemand een kaarsje 
aan zou willen steken, geef dan zijn of haar naam door (jpcpren-
ger@gmail.com) en wij zullen in de viering hem/haar noemen en 
een kaarsje aan het Licht ontsteken. Maar u kunt thuis natuurlijk 
ook kaarsen ontsteken. Tijdens de viering zullen we dit kostbare 
moment markeren. 
Tanja speelt op de piano, enkele zangers/zangeressen van het 
koor zullen (als het dan nog mag) de liederen zingen en Paula 
zingt ‘Zevenmaal om de aarde’, een gedicht van Ida Gerhardt. We 
lezen Mattheus 5: 1-12 – ‘de zaligsprekingen’.

Kerstattenties
Ieder jaar net voor kerst is het een gewoonte om kerstattenties 
uit te reiken aan mensen die om welke reden dan ook een groet 
krijgen namens de kerk. Vaak een teken van medeleven.
Onze vraag is als volgt: wilt u mee helpen denken waar de 
kerstattenties namens de kerk naar toe mogen? 
In deze rare tijd van corona, is het mogelijk om u suggestie te 
doen via mail of telefoon. 
Wij zouden het op prijsstellen wanneer u de kerstattentie zelf 
weg brengt. Via de mail of telefoon krijgt u van één van ons dan 
bericht waar en wanneer u de kerst attentie kunt ophalen.
Voorheen lagen de kerstattenties in de kerk die niet weg werden 
gebracht door onze contactpersonen, en die dan door gemeen-
teleden werden weggebracht. Maar door corona zijn er veel min-
der gemeenteleden in de kerk, dus zoeken wij ook gemeente-
leden die de kerstattenties willen weg brengen. MELD U AAN, 
SAMEN KUNNEN WIJ DEZE KLUS KLAREN.(aanmelden via 
onderstaande mogelijkheden ).
Inleveren kan t/m 6 december 2020.
• E-mailen kan naar; 
 riapasman@gmail.com of e.brouwer-berghege@hetnet.nl
• Telefonische mag ook Ria Pasman,0318-641165

Namens de commissie: Thea ‘t Hart en Ellen Brouwer

ALGEMEEN

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

Programma’s elke maandagavond: 
18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en 
Cees Kwint. 
Herhaling: zondag 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
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, 
Ds. Wim Scheltens, Anton Kanis en Daan Laban. Presentatie: Sij-
nie 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.

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!

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ 
OKTOBER 2020

19 oktober 2020
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactie-
leden en/of een gast over treffende lectuur 
in kerk en samenleving. Lied van de Week: 
“Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn 
God” 
Column: Wim Eikelboom. Intermezzo’s: 
muziek en zang. 

26 oktober 2020
Gesprek met Carel de Vries over de visie-
nota van de PKN “Van U is de toekomst” 
Lied van de Week: ‘Rust en ruimte - psalm 
14” uit Psalmen voor Nu 
Boekbespreking. Zang en muziek.

2 november 2020
Gesprek met Ria Scheltens over “Gods-
dienstonderwijs op openbare scholen”. 
Lied van de Week: “Onder de hoede van 
de hemel” Columnist: Jolanda Nooteboom
Vocale en instrumentale muziek. 

Dank
Beste vrienden van onze gemeente,
Wij zijn getrouwd op 10 september jl. en 
willen iedereen bedanken voor de felicita-
ties en aandacht die wij mochten ontvan-
gen voor onze trouwdag.

Wij hebben genoten van een ieder die 
aanwezig was en van de vele kaarten die 
wij mochten ontvangen. Wij hebben een 
schitterende dag gehad en wij ontzettend 
van genoten. Vanaf nu gaan wij als man 
en vrouw door het leven.

Wilt u de trouwdienst terugkijken dan kunt 
u dat doen op www.kerkdienstgemist.nl 
Beatrixkerk - trouwdienst 10 september.

Nogmaals bedankt voor alle schitterende 
en liefde volle reacties.

 Lieve groet van ons, 
 Diny Meurs en Piet van der Hagen

 


