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Die ons zijn voorgegaan
Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Dan worden in veel protestantse gemeente de namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven
zijn. De reden om deze namen juist op deze dag te noemen is een
bijzondere. Door hun namen te noemen op de kerkelijke drempel
van oud naar nieuw dragen wij als het ware onze geliefden met
ons mee. Ze zijn niet weg. Ze zijn ons voorgegaan. Hanna Lam
dichtte zo prachtig:
‘De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.’
Zij die ons zijn voorgegaan hebben ons vaak van alles nagelaten.
En dan bedoel ik niet alleen materiële zaken. Dan bedoel ik ook
een levensmotto, een levenshouding, vertrouwen of geloof. Pa zei
altijd ….. Mijn moeder, die gaf nooit op……En soms gaat het nog
dieper. Niet zo lang geleden leidde ik een uitvaart. Kinderen, kleinen zelfs achterkleinkinderen waren aanwezig. Een slide-show met
prachtige foto’s van (overgroot)opa als baby, kind, puber, man,
vader en opa komt voorbij. En als ik zijn foto als puber zie, denk ik:
‘maar die jongen heb ik net gezien!’. Ik kijk op zij en ja hoor, daar
zit hij. Een achterkleinkind. Meer dan sprekend zijn overgroot-opa!
Uiterlijk kunnen we op onze voorouders lijken, maar ook innerlijk
is er zo vaak herkenning. En of het nu genen zijn of iets anders,
het geeft aan dat wij verbonden zijn met hen die ons zijn voorgegaan. Daar liggen onze wortels. Het is als de bodem waaruit wij
mogen opschieten en groeien en bloeien. En dat vind ik zo mooi.
We zijn geen op zichzelf staande individuen, we horen ergens bij.
We zijn aangelegd op verbinding en saamhorigheid.
In de kerk zijn we ons daarvan bewust: zij die ons zijn voorgegaan
op de weg naar God en zijn koninkrijk, zij laten ons een erfenis
na. ‘De wolk gebeden van wie zijn voorgegaan’ hangt ook in De
Open Hof. Ook ons kerkgebouw ‘draagt de sporen van wie maar
mensen zijn’. En door dat alles heen horen wij vertellen ‘wie God
voor ons wil zijn’ – Lied 280. Wij kunnen leren van de reden waarom zij geloofden.
Door hun namen te noemen op de kerkelijke drempel van oud
naar nieuw, dragen wij hen met ons mee als deel van onze eigen
dagen. We branden kaarsen, één voor één, allemaal lichtpuntjes
in ons leven. Want dat zijn ze, zij die ons zijn voorgegaan.
En we spreken die zondag nog een keer het geloof uit dat wij met
elkaar delen: De dood heeft niet het laatste woord, het laatste
woord is aan de God die leven geeft!
Dat is de reden dat wij hen die ons zijn voorgegaan op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken, als de nachten lang
en donker zijn. Want de zondag daarop begint al één kaarsje te
branden. En de zondag daarop twee....... en dan drie en vier......
We vieren Advent: wij verwachten dat een goddelijk Licht zal doorbreken dat al het duister zal verdrijven. In de geboorte van een
kind: Jezus, die de Christus genoemd zal worden. Hij is ons voorgegaan op de weg naar God en zijn koninkrijk. Met Hem zijn wij
verbonden.
Ds. Agnès Gilles

ALGEMEEN PLAATSELIJK
ZWO-collecte 22-11-2020, Pakistan; Opstaan voor een menswaardig bestaan
NOAD, het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling, zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren,
landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van
de voedselzekerheid verbetert NOAD de situatie van verstandelijk
beperkte kinderen.
70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een mannelijke loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt
slechts de helft. Daar kan niemand van leven! Daarom zoeken
deze mensen naar andere manieren om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-onderneming starten. NOAD organiseert voor 575 arme gezinnen
micro-ondernemersgroepen. De landloze arbeiders training,
technische kennis, klein startkapitaal en begeleiding voor een
micro-onderneming. De geplande micro-ondernemingen zijn o.a.
verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Hiernaast geven
zij ook veel aandacht aan het creëren van bewustwording voor
ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen.
Ook wil NOAD de situatie kinderen met een verstandelijke beperking verbeteren. In Pakistan wordt het krijgen van een kind
met een verstandelijke beperking door veel mensen gezien als
een schande of zelfs wel een straf van God. Ouders vinden het
moeilijk hun weg hierin te vinden. Zij houden hun kinderen vaak
verborgen. NOAD werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor deze kinderen met een verstandelijke beperking en
richt zich7 op het laten meedoen van deze kinderen in de gemeenschap. Ouders leren dat door liefde, zorg en aandacht hun
kinderen groeien in hun ontwikkeling. Ze krijgen een volwaardige plek in het gezin. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt.
NOAD ondersteunt met fysiotherapie, medicijnen en medische
controles. Revalidatiewerkers van NOAD bezoeken wekelijks de
gezinnen en geven eenvoudige therapeutische adviezen aan de
ouders. NOAD traint ook onderwijzers. Zij leren hoe kinderen met
een (lichte) verstandelijke en vaak ook een lichamelijke beperking
toch deel kunnen nemen aan het onderwijs.
De ZWO-commissie beveelt dit doel van harte aan. Maak uw
bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer W 009309. Hartelijk
dank!

Extra corona bijdrage
Via dit kerkblad en via persoonlijke brieven en e-mails hebben wij
in de afgelopen weken een beroep gedaan op onze gemeenteleden voor een extra financiële bijdrage. Dit vanwege het feit dat de
Protestantse Gemeente Ede, en dus ook alle zes wijkgemeenten,
als gevolg van de corona-crisis financieel in zwaar weer zijn terecht gekomen. Veel inkomsten zijn weggevallen terwijl de vaste
uitgaven gewoon door gaan.
Onze oproep heeft tot nu toe al het mooie bedrag opgeleverd van
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Bijbelrooster
November
zo
8 Daniël 7:15-28
ma 9 Daniël 8:1-14
di
10 Daniël 8:15-27
wo 11 Matteüs 24:1-14
do 12 Matteüs 24:15-28
			
vr 13 Matteüs 24:29-44
			
za 14 Daniël 9:1-14

Hogere dierkunde
De ram en de bok
Uitleg van Gabriël
Zware tijden
Iedereen zal de
Mensenzoon (h)erkennen.
Laat je niet overvallen,
maar verrassen
Verootmoediging

zo 15 Daniël 9:15-27
ma 16 Daniël 10:1-11
di
17 Daniël 10:12-11:2a

Nog zeventig weken
Indrukwekkend
Krachten

Inleveren kopij Kerkblad
Nr.		
Inleverdatum
16		
20 november
			
17		
11 december
			

Voor de zondagen
29 november, 6 en 13
december
20 en 27 december,
3 januari 2021
€ 15.000,-. Iedereen die daaraan
bijgedragen heeft willen wij hartelijk bedanken.
Als u nog niet gereageerd heeft
op onze oproep, dan kunt u dat
natuurlijk alsnog doen door een
bedrag over te maken naar
NL11 INGB 0000867584 t.n.v.
Protestantse Gemeente Ede
onder vermelding van
‘extra corona bijdrage’.

U kunt ook betalen via https://site.skgcollect.nl/136/ of via de Appostelapp (ga dan op de site of in de app naar ‘extra corona bijdrage’) of via onderstaande QR-code.
Het kan zijn dat ons e-mailbericht met de oproep is terecht gekomen in uw spambox. Kijk dan nog even in die spambox naar onze
mail van 15 oktober jl. met als onderwerp ‘Onze kerk en corona’.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Roel Kremers, voorzitter
Klinkenberg
Wanneer dit kerkblad verschijnt, ligt Allerheiligen en Allerzielen
alweer achter ons.
In mijn geboorteplaats in Limburg worden in deze week de graven
weer schoongemaakt en er komen verse bloemen. In mijn jeugd
waren het vooral witte chrysanten die de graven sierden. Het was
een grote bloemenzee.
Nog steeds vind ik dit een mooie traditie om stil te staan bij overleden dierbaren en een kaars te branden.
In verschillende kerken wordt erbij stilgestaan rond 1 november
en in andere gebeurt dit op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar, meestal eind november.
Dit jaar denken we ook vooral aan de velen overledenen door
Covid 19.
Dit virus laat ons nog steeds alert zijn en afstand houden. Steeds
meer bepalen mondkapjes het straatbeeld en in de winkels.
In tegenstelling tot het voorjaar mag ik de mensen in de Klinkenberg blijven bezoeken. Zij zijn blij en dankbaar voor een bezoek.
Het contact met de bijbelkring missen zij wel erg.
Daarom gaan de vrijwilligers van de bijbelkring door met wekelijks
een groet naar hen te sturen en zelf probeer ik hen allemaal te
bezoeken.
In deze tijd begint de natuur ook aan een rustperiode. De bomen
tooien zich in mooie herfstkleuren en je ontdekt tijdens een boswandeling vele paddenstoelen.

wo 18 Daniël 11:2b-12
do 19 Daniël 11:13-24
vr 20 Daniël 11:25-35
za 21 Daniël 11:36-45

Opgaan, blinken en verzinken
De een na de ander
Heilig verbond bedreigd
Zelfoverschatting

zo 22 Daniël 12:1-4
ma 23 Daniël 12:5-13
di 24 Psalm 97
wo 25 Matteüs 24:45-25:13
			
do 26 Matteüs 25:14-30
vr 27 Matteüs 25:31-46
za 28 Jesaja 1:1-9

Geheimhouding
Eindtijd
Hemeltaal
Wees goed voorbereid:
controleer je oliepeil
De volle honderd procent
Christelijk sociaal
Verlaten en verlaten worden

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.

Onlangs heb ik met een vriendin gewandeld achter de Planken
Wambuis. Hier is een mooie wandeling van van ca. 5 km die goed
is aangegeven. We hebben er bijzondere paddenstoelen gezien
waarvan ik foto’s heb gemaakt.
Onderweg drinken we een kop koffie die wij zelf meenemen. Samen genieten wij van de mooie natuur in de herfst met haar eigen
schoonheid en mooie kleuren.
Tenslotte: We denken aan het zorgpersoneel van de Klinkenberg
het ziekenhuis en alle andere zorginstellingen in Ede. Met deze
nieuwe besmettingen is het vooral voor hen weer een spannende
tijd. Zij hebben een zware taak en verantwoordelijkheid. Laten wij
hen in onze gebeden opnemen en bidden dat zij kracht, steun en
moed ontvangen van de Heer om vol te houden.
Herfstgedicht van Coletta van de Sande
Het gouden licht van
September, de herfst
met duizend kleuren
het geluk als je door
het bos loopt en geniet
een mens
heeft niet veel nodig
om gelukkig te zijn
als hij maar kan kijken.
Ik wens u allen Gods nabijheid toe.
Een hartelijke groet,
Marie-José Eberson
Bij leven en welzijn?
Nederlands Detachement Verenigde Naties 1950 - 1954
23 oktober is het jaar van herdenkingen ter gelegenheid van 75
jaar bevrijding afgesloten met de herdenking van 75 jaar Verenigde Naties in het Vredespaleis in Den Haag. In deze maand
november gedenken wij allen die zijn overleden, gesneuveld en
gestorven. Als kerkelijke gemeenschappen betrekken wij de nabestaanden familieleden en vrienden bij de diensten en nodigen
hen daarvoor uit.
Deze keer wil ik aandacht vragen voor de 123 gesneuvelde militairen van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties,
N.D.V.N. De huidige Korea veteranen voegen 40 Zuid-Koreaanse
soldaten toe, die bij het N.D.V.N. waren ingedeeld.
Afgelopen maandag 26 oktober was het 70 jaar geleden dat het
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Kerkdiensten
ZONDAG 8 NOVEMBER

ZONDAG 15 NOVEMBER

ZONDAG 22 NOVEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. P. Vellekoop, Maarssen
		
Noorderhalfuur online

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. E. de waard, Doorwerth
		
Noorderhalfuur online

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

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. A. Robbertsen, Rotterdam

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

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur online dienst

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. C. Oosterveen		

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
11.00 uur mevr. Marieke de Vries

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
11.00 uur ds. Jan-Peter Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Harskamp:
10.00 uur ds. O. Doorn, Nijkerk

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

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

Hartenberg:
10.00 uur geen dienst

Hartenberg:
10.00 uur geen dienst

De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst

De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst

Het Maanderzand:

Het Maanderzand:
10.30 uur weekopening

troepentransportschip ‘SS Zuiderkruis’ met het detachement van
629 mannen en twee vrouwen vertrok om op 23 november aan te
komen in de Koreaanse havenstad Pusan. Twee dagen na aankomst stortte China zich ook in de strijd. Er ontstond een gruwelijke oorlog en was er geen sprake meer van een vredesmissie, de
bedoelde ‘Peace-enforcing’ van de VN.
Minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, heeft de
Korea veteranen en de hele achterban via een videoboodschap
toegesproken. De Korea oorlog was lang ‘de Vergeten Oorlog’ zoals onze minister vertelde.
Ik tel uit Bennekom 2, uit Ede 39 en uit Lunteren 3 mannen die
toen met het N.D.V.N. in Korea zijn geweest. In de kerkelijke gemeenschappen heb ik door de jaren heen een aantal Koreaveteranen leren kennen. Met een paar die op hoge leeftijd zijn heb
ik contact. Hun thuisfront heeft van hen 70 jaar geleden afscheid
genomen en bij leven weer welkom geheten. Wij mogen deze keer
met hen stilstaan bij de oorlog in Korea en de wapenstilstand van
maandag 27 juli 1953 die tot vandaag voortduurt.
Het leed door oorlogsgeweld leeft voort en dat merk ik telkens
weer wanneer ik Korea veteranen en hun families ontmoet. Soms
in stille aanvaarding van wat geweest is en dan ineens in alle
heftigheid naar boven komt vanwege het onrecht, het geweld, de
haat en diepe teleurstelling. Deze oorlog heeft niet alleen bekend
gestaan in de geschiedenisboeken als ‘de Vergeten Oorlog’ maar
soms zijn mensen elkaar ook vergeten als echtgenoot, echtgenote, dochter of zoon. Het kind dat nooit zijn vader echt heeft leren
kennen en op zoek is naar zijn of haar vader, haar of zijn identiteit.
In Exodus 4: 24 – 26 staat de daad van moeder Sippora die de
voorhuid van haar zoon weg sneed en daarmee de voeten van
Mozes aanraakte om haar man te herinneren dat zij samen deze
bloedeigen zoon hadden om door alle strijd heen bij elkaar te blijven. God streed met Mozes, de tegenstribbelende leider van Zijn
volk, om vanaf het begin van de bevrijding van het volk Israël de
vrede te bewaren in het gezin van Mozes en Sippora. Dit als voorbeeld voor alle leiders klein en groot en elk van ons.
Ds. Peter ‘t Hoen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. J. Stomphorst
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 pastor Hans Boerkamp
Harskamp:
10.00 uur ds. A. Haaima, Ernelo
Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden
Hartenberg:
10.00 uur geen dienst
De Gelderhorst:
10.30 uur geen dienst
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur geen dienst
Het Maanderzand:

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl
Predikant:
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61
Scriba:
J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl
Autodienst:
Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28
Coördinator Ouderen-bezoekwerk:
Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79
Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor
NL22 RABO 0312 4647 89
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Gedachtenis
Allerheiligen, 1 november, viel dit jaar op zondag. Dat was bijzonder, maar betekende verder natuurlijk niet veel voor het mooie
gebruik om rond Allerheiligen de overledenen te gedenken. Dat
hebben we gedaan, zoals we dat inmiddels al weer een aantal
jaren gewend zijn.
We hebben namen genoemd:

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

Johanetta Susanna van Dijk – Nieman,
overleden op 3 januari 2020, 93 jaar
Johannes Cornelius Wesselink,
overleden op 29.4.2020, 88 jaar
Geurt van den Bovenkamp,
overleden op 1 mei 2020, 81 jaar
Jacoba Krielaart – Smits,
overleden op 20 september 2020, 92 jaar
Anna Bos – Kroezen,
overleden op 4 oktober 2020, 86 jaar
Wij gedenken ook allen die niet genoemd zijn, maar bij God en
in ons hart geborgen, dierbaar, geliefd, gemist tot op de dag van
vandaag.
Gedenken is wat anders dan herdenken. Gedenken is in de Heilige Schrift: present stellen -sachar. Gedenk dat je bent uitgeleid
uit Egypte, klinkt het tijdens het Joodse Paasfeest. Weet jezelf
bevrijd, op dit hoogsteigen moment, je wordt nu op jouw beurt
uitgeleid: ooit is nu. De toekomst van gisteren.
En namen noemen -namen roepen heet dat in de Schriften- is tot
leven roepen, in levende gedachtenis, vandaag.
Dat doen wij, wij noemen de namen. En die namen roepen een
leven aan het licht. Wij roepen ons een mens te binnen: wie hij
was, hoe zij was. Met alle tederheid die ze in zich had, met alle
verantwoordelijkheid die hij nam, met waarin ze groot waren en
waarin ze klein bleken, onze geliefden, met wat dierbaar was en
met wat ergerlijk kon zijn - vlees en bloed.
Vaders, moeders, mensen die ons voorgingen, die ons leidden
en begeleidden; heiligen-ons-voorgegaan noemt de ecclesia hen.
Wij ver-eren ze niet, wij eren ze. En gedenken ze in liefde en gemis. Het verdriet is groot, het leven en de liefde zijn groter...
De komende tijd
De Wijkkerkenraad houdt de vinger stevig aan de pols der dingen
en ontwikkelingen: is het al veilig en verantwoord weer diensten
te gaan vieren ‘in persoon’, waarbij de mensen lijfelijk aanwezig
zijn in de kerk?
Op het moment van schrijven zijn in Duitsland (waar de toestand
heel wat gunstiger is dan bij ons) en België (waar het erger voorstaat) net strengere maatregelen afgekondigd dan in ons land. Is
dat ook ons voorland? Wij weten het niet, maar wij zijn, waar het
bijeenkomsten betreft liever ietwat precies dan al te rekkelijk.
Wij gaan dus toch maar door op de noodgedwongen ingeslagen
weg, vooralsnog zónder fysieke diensten. Die worden gemist, het
zingen en de koffie vooral - horen wij. En bij dat gemis, missen
we ook elkaar.Gelukkig blijkt uit allerlei contacten, dat de mensen
terdege naar elkaar omkijken – hoe kan het ook anders in een
gemeente die van barmhartigheid weet!
De online diensten, te beluisteren via de website, worden goed
‘bezocht’ (aangeklikt) én gewaardeerd, net als de CD’s die er van
worden gemaakt en rondgebracht.
Wij zijn op zoek naar mogelijkheden om een en ander technisch
naar een nog wat hoger plan te tillen. Misschien dat we live gaan
streamen – wellicht is zelfs beeld mogelijk.
Intussen is het wel tijd, de mensen te bedanken die al sinds medio
maart de diensten technisch en inhoudelijk verzorgen. De techniek is in handen van Erik Velthuijs en Kevin Heimgartner. Gelezen en gezongen wordt door Megchelien v.d. Broek en Ant van
Donselaar (eerder ook door Ada Valk). Het orgel wordt meestal
bespeeld door Mieke van Dommelen. Veel dank!
Een boekje op komst
Voor de weken van Advent (‘komst’) en Kerst is een boekje op
komst, zoals dat er eerder was ‘naar Pasen toe’ en op weg naar
Pinksteren. Het wordt tijdig op de bekende adressen bezorgd.
Hebt u het gevoel dat u indertijd overgeslagen bent en hebt u
belangstelling: meld u s.v.p. bij de predikant.
Hopelijk zien we elkaar binnenkort – in goede gezondheid.
Weest allen gegroet!
Gerben H. Westra

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
Altijd kwamen ze samen naar de kerk, Thijs en Reina Kleiman.
Thijs’ zorgzame hand ondersteunde Reina. En, hoewel we door
ziekte van Thijs, zijn afscheid hier wel aan zagen komen, is er nu
een groot gemis voor Reina. En voor alle familie. Op 15 oktober
is hij overleden.
We hebben in de Beatrixkerk in een dienst afscheid genomen.
De boventoon was dankbaarheid. Voor wie Thijs was, voor hun
lange huwelijk, voor hun kinderen, voor al wie bij hen hoort. God
zij dank, mag je levensrefrein zo zijn...
Rondom zondag 8 november, zondag van de mantelzorg.
De Dag van de Mantelzorg, ook dit jaar op 10 november, is
bedoeld om erkenning en waardering te vragen voor het soms
zware werk van mantelzorgers. Het coronavirus, dat de wereld
nog steeds in zijn greep houdt, drukt zijn stempel op dit jaar. Alle
beperkende maatregelen hebben veel impact op de zorgverlening, zowel voor de professionals als voor de mantelzorgers en
vrijwilligers. Zo mochten mantelzorgers dit voorjaar ineens niet
meer op bezoek gaan bij een dierbare en veel mantelzorgers
werden en worden extra belast met zorgtaken. Deze onzekere situatie zorgt voor angst; om besmet te raken maar ook om
iemand die kwetsbaar is te besmetten. Deze zorg komt nog eens
boven op de zorg die mantelzorgers al dagelijks ervaren.
In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo’n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per
week en langer dan 3 maanden voor een ander. De meeste
mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste
te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het
bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan; is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en
maken veel mantelzorgers extra kosten. Ook zorg helemaal uit
handen moeten geven heeft grote impact.
Agnes van Loon schreef een mooie tekst over het symbool de
mantel.
Een mantel heeft de functie je te beschermen tegen regen en
wind. Het zorgt voor warmte, bescherming en veiligheid. Jij als
mantelzorger bent als een mantel die bescherming en gebor-
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genheid geeft aan degene die je verzorgt. Hiermee geef je de
ander een veilig gevoel en het gevoel dat degene er niet alleen
voor staat. Hoe fijn is dat? Zorgen geeft ook voldoening en zin
aan je leven.
Soms voelt de mantel voor jezelf misschien zwaar en soms lijkt
het wel of je hem nooit uit kan doen. Zou het niet heerlijk zijn als
je deze mantel af en toe eens even aan de kapstok zou kunnen
hangen? Hier zou je een dagelijks ritueel van kunnen maken.
Misschien voor je gaat slapen, even stilstaan en in gedachten
de mantel uitdoen. Hierdoor even afstand kunnen nemen.
In onze kerk staat er op deze zondag altijd een groot boeket
met bloemen. Iedereen neemt er één mee en geeft deze als een
klein blijk van dank voor inzet van mensen, en met een klein
gedichtje als teken van bemoediging, dan mee naar een mantelzorger. Dit jaar kan dat niet in deze vorm. Is het een mooi idee
als u dit vanuit uw huis zou kunnen doen: een kaartje sturen
met een tekst om iemand te laten weten dat er aan hem of haar
gedacht wordt op deze dag van mantelzorg. Als iedereen één
kaartje zou sturen... of een appje... of een telefoontje...
Hieronder enkele mogelijkheden voor (op/ bij) een kaart, maar
wie weet bedenkt u zelf goede woorden of beelden.
Ode aan de mantelzorger
Hoop in bange dagen,
geruisloos hangen ze hun jas van liefde
over de schouder van een ander
zonder ooit iets terug te vragen
een onbetaalbare jas, met rits
die de buitenwereld opent
en diepe zakken
om herinneringen te bewaren
en de twee mouwen van de jas,
steevast paraat om iemand te omarmen
mantelzorgers, onmisbaar
hulp, steun en toeverlaat
Eus Roovers
LICHT,
de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle duisternis,
maar vermindert wel haar macht.

Op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, gedenken we wie in ons midden zijn overleden
in het afgelopen jaar. Elk jaar een indrukwekkende viering.
Dit jaar kan het niet zoals we gewend zijn. Daarom hebben we in
deze tijd voorafgaand aan de viering al familie van mensen die
zijn overleden uitgenodigd om een kaars in de Noorderkerk aan
te komen steken. Bij de opnames daarvan staat een gedicht, een
herinnering, een verhaal, bijbeltekst of bijvoorbeeld symbool ook
centraal. De opnames krijgen een mooie plek in de dienst zelf.
Zo zijn we in zekere zin toch ook die dag met elkaar verbonden.
De link van de dienst kan ook worden opgestuurd naar familie,
die zich er zo ook bij betrokken kan voelen.
Voor sommigen blijkt het best een emotioneel gebeuren, omdat
er destijds niet met velen, niet in de kerk afscheid kon worden
genomen. Nu dan toch even een waardevol moment van samen
gedenken.
Een hele klus voor het opnameteam, de opnames, maar zo
dankbaar werk. Even weer stil staan bij het afscheid, bij wie
degene is in het licht van Gods liefde, wie wij zijn; bij verdriet en
ook weer hoop.
In de dienst gedenken we:
Sophia Hermina Melissen – van Duren
Cornelis Welbedacht
Jan Wijnand Werkman
Pieter de Jong
Marike Berger

Alberta Christina de With – van Eijk
Petronella Hendrika Boon - Evers
Berendina Hendrika Wissink
Edzo Sportel
Francina de Man - Alberti
Mathijs Kleiman
Nico van Reenen
Elk afscheid doet ons stilstaan
om te herinneren wat we zo licht vergeten.
zoals:
de gratie van wat in het leven
zomaar gegeven wordt
het onberekende van trouw
en vriendschap
de zegenende kracht
van tederheid
en welke kwetsbaarheid
ons toegemeten wordt in al het dierbare.
We hopen op een zinvolle en mooie bijeenkomst op 22 november. In de kerk en thuis, misschien wel samen met anderen.
In de dienst van 1 november hebben we afscheid genomen van
Aljo Bos, die lang diaken heeft willen en kunnen zijn in onze
gemeente. Ook vanaf deze plek willen we hem hartelijk danken voor alles en hem, samen met wie hem lief zijn, ook voor
de komende tijden toewensen wat hem toegezongen werd: Hij
schept jou hier een nieuwe dageraad, Hij roept jou aan: Ik zal jou
niet begeven. Uit lied 362.
In deze tijd waarin voor velen het onzeker is hoe alles zal lopen,
waar veel onrecht aan de orde van de dag is, waar meningen
vermoeid en vermoeiend lijken te verharden, tot slot een gedicht
dat moed geeft:
Psalm 23
De Heer is het die mijn tempo bepaalt.
Ik hoef mij niet op te jagen.
Altijd weer schenkt Hij mij een moment van stilte
een adempauze waarin ik tot mezelf kan komen.
Hij roept dan voor mijn ziel beelden op
die mij tot rust doen komen en kalmte geven.
Vaak zorgt Hij dat mij moeiteloos iets gelukt
ik kijk er zelf, blij verrast, van op
hoe vol vertrouwen ik dan kan zijn.
Ik merk het wel: het hart kent alleen rust
als het de Heer vertrouwen schenkt.
Elk uur is Hij aanwezig in alle dingen
het is niet nodig mijn innerlijke vrede te verliezen.
Midden in de drukte van het leven
doet Hij me iets ervaren dat moed geeft.
Dan is het alsof iemand mij een verfrissing aanbiedt
en ineens is daar de zekerheid: geborgen te zijn.
Japanse dichteres TOKO MIYASCHINA
Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen
In memoriam Thijs Kleiman
Psalm 43 ontroerde hem. Het is een psalm
die als een tweeluik hoort bij psalm 42. Het
is a.h.w. een tweegesprek tussen jou en je
ziel. Waar zoek je rust bij alles wat in het
leven op je afkomt.
Die vraag is Thijs, samen met zijn vrouw
Reina als ook in een tweegesprek, altijd
aangegaan.
Heel de dienst door, bij de prachtig verwoorde herinneringen van kinderen en
kleinkinderen, voelde je dat zij de levenskunst hebben verstaan
om daarbij de verbondenheid met elkaar voorop te stellen. Dat
werd hun lange leven lang, samen mét wie na hen gekomen zijn,
gedaan met humor en aanstekelijke lach, genieten van samen
eten, met gesprekken aangaan en vooral ook: veel voor elkaar
en anderen betekenen. Genieten van de mooie schepping, mensen die het moeilijk hebben een thuis bieden letterlijk bij jou
thuis, in actie komen voor wie zielenrust en geborgenheid mist.
Als diaken, als mens.
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Toen hij en Reina 50 jaar getrouwd waren kregen ze van hun
kinderen hierboven afgebeeld beeld. Elk mens zoekt zijn weg
door het leven, maar, zo laat de witte achterkant/ schaduw zien,
wordt daarbij gevormd en gedragen door wie hem voorging. In
familiekring. Én in geloofstraditie en bijbelmensen.
Het groen van je best doen en hoop, het wit van draagkracht en
bemoediging vanuit wie je zijn gegeven de tijden door. Twee kanten, weer. En je staat er met elkaar, niet alleen.
Een herkenbare levensinvulling voor en in familie Kleiman...
Ook nu zij zonder Thijs verder moeten gaan zal zijn liefde als
draagkracht en bemoediging met wie hier zijn met hen mee
gaan. Onder de overkoepeling van Gods liefde.
Heel indrukwekkend klonk het lied dat werd afgespeeld bij het
uitdragen; indrukwekkend qua muziek. En ook qua inhoud.
Waar zoek je rust, in leven en in sterven,
in verdriet en in dankbaarheid. ziel van ieder mensenkind?
Bij God, and God alone.
De tekst uit dit lied klonk troostend toen we aan het graf stonden
en ook mensen die de dienst niet konden bijwonnen toch even in
de open lucht langsliepen met een fleurige bloem als teken van
hoop en dankbaarheid.
God en God alleen,
Hij is ons Huis door alle eeuwen heen
een verfrissende fontein
een eeuwig samenzijn
God, en God alleen.

De afgelopen jaren was er in onze kerkdienst ook ruimte om voor
andere overledenen naar wie onze gedachten uitgaan een kaars
aan te steken. Veel gemeenteleden gaven op die manier uiting
aan hun verbondenheid met een overledene. Naarmate de tijd
verstrijkt kan het gemis des te meer voelbaar worden.
Door alle beperkingen is het dit jaar niet mogelijk persoonlijk een
kaars aan te steken. Toch willen we op deze zondag graag gelegenheid geven om een moment van aandacht voor een dierbare
overledene te creëren.

Caroline Oosterveen

Wijk
Zondag 22 november gedenken we mevrouw Everdina Hendrika
Jacobsen – Goor, zij overleed op 5 juni. We noemen haar naam
en door haar kinderen zal een kaars worden aangestoken.
Vanuit onze wijk zijn er op dit moment niet veel bijzonderheden te
melden. Vanwege alle beperkingen liggen de activiteiten, die anders in deze tijd van het jaar weer worden opgestart, nog steeds
stil en dit zal voorlopig ook nog wel zo blijven.
Dinsdag 3 november zal de kerkenraad vergaderen, daarbij zullen
ook de onderwerpen die in het vorige kerkblad zijn genoemd weer
aan de orde komen, als er meer bekend is hoort u van ons.

Ontvangen
Via dhr. Sander v Voorst €25,00 ontvangen voor het bloemen
potje.
Hartelijk dank voor uw gift!
Namens de commissie,
Elisabeth Verduijn

HARSKAMP GEREFORMEERD

Daarom vragen wij u om aan mij de naam door te geven van degene die u graag wilt gedenken. Die naam wordt dan genoemd
en de ouderling van dienst zal vervolgens een kaars aansteken.
U mag daarbij aangeven hoe u wilt dat de overledene genoemd
wordt. Bijvoorbeeld: mevrouw Janssen of moeder van Piet, of mijn
lieve man Klaas. U kunt mij mailen of bellen om dit door te geven.
Het noemen van een naam, het ontsteken van een lichtje, het zijn
maar eenvoudige handelingen. Maar ze kunnen ons een beetje
helpen om het uit te houden in moeilijke tijden.
Eeuwigheidszondag in de kerk is niet alleen een dag van rouw,
maar ook van hoop, uitzicht. Eeuwigheidszondag gaat ook over
het leven. Het leven met de Heer die leven geeft.
Hartelijke groet, ds. Tineke Volgenant – Beima
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
Tel.: 055-5331731

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef
Senioren
Tot nader bericht zullen er, vanwege de aangescherpte coronaregels, geen activiteiten voor de senioren worden gehouden. De in
het vorige kerkblad aangekondigde activiteit op 26 november a.s.
gaat dus ook niet door.
Hartelijke groet,
Janny en Elly

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl
Predikant:
Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
Scriba:
Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl
Eeuwigheidszondag
In november vieren veel Protestantse kerken een soort Oudejaarsdag: de Eeuwigheidszondag. Deze zondag is tevens de afsluiting van het kerkelijk jaar en valt dit jaar op 22 november. We
staan die zondag stil bij mensen die de afgelopen tijd zijn overleden. De namen worden genoemd, een licht ontstoken. Daarbij
wordt troost gevonden in de belofte van Gods zorg voor onze geliefden die er niet meer zijn, én hoop geput uit de belofte dat God
‘alles nieuw zal maken’.

Collecteren
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
8 november – Druiven uit de wijngaard
Jezus vertelt een gelijkenis: Er was eens een
landheer die een wijngaard aanlegde en hem
omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen huurde
hij wijnbouwers in om voor zijn wijngaard te
zorgen en ging op reis. Tegen de tijd van de
druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de
wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te
nemen. Want het was immers zijn wijngaard. Maar de wijnbouwers laten dit niet gebeuren. Ze grepen de knechten en mishan-
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delden hen. Daarna stuurde de landheer andere knechten naar
de wijngaard, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden
ze hetzelfde. De landheer dacht na: ‘Voor mijn zoon zullen ze wel
ontzag hebben.’ En daarom stuurde hij zijn zoon naar de wijnbouwers toe. Toen de wijnbouwers de zoon aan zagen komen, zeiden
ze onder elkaar: ‘Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem
doden en zo zijn erfenis opstrijken!’ Ze grepen hem vast, gooiden
hem de wijngaard uit en doodden hem.
Ze zijn hun eigen baas. Kan dat zomaar? Is dat eerlijk? Jezus
zegt: de wijngaard is de wereld, de eigenaar is God en Ik ben de
Zoon. De wereld is van God. Wij mogen van deze wereld genieten.
Wij moeten voor deze wereld zorgen als Zijn knechten en dan
mogen wij daarin gelukkig leven.
15 november – Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom
Jezus vertelt een gelijkenis: Het zal met het koninkrijk van de hemel zijn als tien meisjes die
hun olielampen hadden gepakt om de bruidegom tegemoet te gaan. Vijf meisjes gingen gelijk op weg, maar de andere vijf vulden ook hun
kruiken met olie. Het duurde even voordat de
bruidegom kwam en de meisjes werden slaperig. Ze dommelden allemaal in slaap. Midden in
de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga
hem tegemoet.’ De meisjes werden wakker en pakten hun olielamp. De vijf meisjes die geen olie bij zich hadden zeiden tegen
de anderen: ‘Geef ons eens wat van jullie olie, want onze lampen
gaan al uit.’ De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog
te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en
koop zelf olie.’ Terwijl de dwaze meisjes op zoek gingen naar olie,
arriveerden de bruidegom en de wijze meisjes gingen met hem
mee naar het bruiloftsfeest. Waarna de deur gesloten werd. Enige
tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, heer,
laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet.’
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op
welk tijdstip hij komt.
In deze gelijkenis gaat het eigenlijk over Jezus die terugkeert op
de aarde. Eens komt Hij terug. Wij wachten op de Here Jezus die
alles nieuw en mooi maakt. Wanneer Jezus terugkomt, weten we
niet, maar we leren van Jezus’ gelijkenis dat wij altijd klaar moeten
staan. De gelijkenis van de tien meisjes laat zien hoe moeilijk het
kan zijn. Allemaal wachten ze, maar niet alle tien zijn ze er klaar
voor. Jammer, want die missen het feest.
22 november – De koning en zijn kudde
Heb je wel eens een kudde schapen gezien?
Er is altijd een herder in de buurt die oplet. Die
herder weet wanneer de schapen moeten eten
en drinken en wanneer ze rust nodig hebben.
Hij weet wanneer de kudde verder moet trekken.
Die herder weet wat goed, maar ook wat slecht
voor hen is. Sommige schapen laten zich gemakkelijk onrustig maken. Dan moet de herder
ingrijpen. Soms helpen de schapen ook elkaar, maar het is goed
dat er een herder is. Die ziet alles en kent de gevaren. Zo’n herder
hebben wij ook nodig. Ons leven lang! Christus wil dat voor ons
zijn.
Groetjes, Mirjam Rap
Rooster oppas en kindernevendienst:
08-11 Jannieke en Gea
15-11 Nicoline
22-11 Marike en Philien
29-11 Hennie

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 e scriba@beatrixkerk.nl
t 0318-639049
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
In Memoriam
Op 21 oktober overleed Rijk Peelen in de leeftijd van 71 jaar.
Rijk was getrouwd met Mirjam, vader van twee dochters en een
schoonzoon en de trotse opa van een kleinzoon en een kleindochter. Rijk was een geboren en getogen Edenaar. Hij heeft
jarenlang als melkman in Ede melk bezorgd, eerst met een karretje, later met een grote winkelwagen. Een man die voor iedereen klaar stond, altijd tijd had voor een praatje, volop bezig met
zijn hobby’s. Zijn gezondheid was broos maar hij bleef actief. Hij
was een trouwe kerkganger, met een eigen plekje in de één-nalaatste rij in de Beatrixkerk.
De herdenkings- en troostdienst moest van Rijk kort en duidelijk zijn en niet zwaar. De dochters staken een kaars aan en vertelden met warme woorden over een bijzondere vader. Mirjam
zocht de liederen uit: een lied over het licht van Pasen, daarna
een lied vol vertrouwen ‘Abba, Vader’, gevolgd door psalm 23,
over die Herder die steeds bij zijn mensenkind blijft en we kwamen uit bij een roep vanuit het duister “Blijf mij nabij”. Een roep
die overgaat in “Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.”
Het wordt weer licht, Pasen. In het vertrouwen op Gods liefde
in leven en dood hebben we Rijk te ruste gelegd op de begraafplaats.
Ds. Tineke Werner
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Vanuit Proosda Beatitudinum
Hier in de pastorie beleven we erg onwerkelijke tijden. Vorig jaar
hebben we ons aangemeld bij een organisatie voor pleegzorg.
In de landelijke media was een campagne waaruit wij begrepen
dat er grote behoefte was aan meer pleeggezinnen. Een grondig voorbereidingstraject volgde, wat we ongeveer in juni afgerond hadden. Sindsdien stonden we op de lijst van beschikbare
pleegouders en konden we dus gebeld worden. Dat bleek tien
dagen geleden het geval. Een heel bijzondere week volgde, en
vanmorgen een telefoontje dat er een meisje geboren is. Morgenochtend zullen we haar ophalen en komt het bij ons wonen
voor zolang het nodig is. Het is verdrietig dat er ouders zijn die
dit kindje moeten afstaan. Om de privacy van de ouders en het
kindje te waarborgen kunnen we daar uiteraard ook geen mededelingen over doen. Tegelijk voelen wij ons verwonderd dat dit
kindje ons wordt toevertrouwd en willen we ons best doen haar
een liefdevol en veilig thuis te bieden.
De babykamer is in een paar dagen tijd ingericht, er zijn flesjes,
luiers, kleertjes en wat niet al in huis gehaald. We zijn ontroerd
door de lieve berichten en gebeden die in de gemeente opgezonden worden voor dit kindje en allen die bij haar horen. Heel
veel dank daarvoor!
Mijn pleegzorgverlof gaat maandag in, en vanaf 7 december
hoop ik dan weer te werken.
Een hartelijke groet, ook van Maarten,
ds. Theo Pieter de Jong
Bij de diensten
De laatste drie zondagen van het jaar zijn de zogenaamde eeuwigheidszondagen. De lezingen richten zich op de toekomstverwachting van de gemeente van Jezus Christus. Bijzonder toepasselijk dit jaar, nu ons thema ‘met het oog op morgen…’ is!
Op zondag 8 november, de eerste zondag van de Voleinding,
hoopt ds. Bram Robbertsen uit Rotterdam de dienst te leiden.
Samen met Bram studeerde ik in Utrecht. Ik bewaar goede herinneringen aan de contacten die we destijds hadden, vaak reizend in de trein van Ede naar Utrecht, want ook Bram kwam uit
Ede, net als ik die in die tijd na de studie aan de CHE nog een
kamer op de Nieuwe Maanderbuurtweg had. We zien uit naar
een goede dienst!
Op zondag 15 november, de tweede zondag van de Voleinding,
verwelkomen we graag ds. Keegstra uit Bennekom weer als
voorganger. Ds. Keegstra is geen onbekende in ons midden. Het
jaar neigt naar het einde, we luisteren naar Gods woord voor
onze tijden. Een goede dienst allen toegewenst!
Vanwege mijn pleegzorgverlof is een vervanger gezocht voor
zondag 22 november, de derde zondag van de Voleinding, met
de prachtige naam ‘zondag Christus Koning’. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zou ik zelf voorgaan in de eredienst
maar deze zal nu geleid worden door Jeroen Stomphorst. Kort
na zijn stage in ons midden is Jeroen getrouwd en samen met
zijn vrouw in Amsterdam gaan wonen. Daar zijn zij betrokken
geraakt bij een missionaire gemeente waar zij beiden nu nog
als vrijwilliger werkzaam zijn. Inmiddels heeft Jeroen zijn opleiding afgerond. Vorig jaar is Jeroen twee keer voorganger in een
dienst in de Beatrixkerk geweest en we zijn blij dat hij vandaag
opnieuw bereid is voor te gaan. In het kader van ons jaarthema
zal de lezing uit het boek Handelingen zijn, hoofdstuk 17, vers
22 t/m 34. De vraag die centraal staat is ‘wat zegt het evangelie eigenlijk over de toekomst’? Vers 33 lijkt daarop een rechtstreeks antwoord te geven. We wensen elkaar een goede dienst!
Gift
Bij een huisbezoek ontving ik.20 euro voor de cantorij. Ik heb het
dankbaar aan onze penningmeester doorgegeven. Dit geven van
giften bij een pastoraal bezoek is een goed gebruik, wat niet in
alle gemeenten/kringen even bekend is. De dominee is gelukkig
ook geen collectant die giften bijeen haalt (pastoraat is gratis…!)
maar het uiten van dankbaarheid via giften is een waardevol is
en het overwegen waard…!
ds. Theo Pieter de Jong
Van de kerkenraad
Kennismaken met de Beatrixkerk
Sinds 1 oktober mag ik voorzitter van de kerkenraad zijn. Ik zie
het als een mooie en uitdagende taak in Gods kerk, maar voel
ook de verantwoordelijkheid. Wat mij daarbij helpt is dat ik merk

dat we het in de kerk samen doen.
Om de kerk te kunnen besturen wil ik graag in contact zijn.
Elkaar kennen en van elkaar weten. Daarom ben ik begonnen
met het bezoeken van verschillende groepen in de kerk. Dit
levert boeiende ontmoetingen op en is voor mij als een hernieuwde kennismaking met de Beatrixkerk. Zo was ik bij de
groep Verlangen naar meer… Zij komen 4 jaar lang met doopouders bij elkaar om er voor elkaar te zijn bij de geloofsopvoeding
van de kinderen. De groep Wees Weer Welkom helpt ons om in
deze corona tijd veilig en verantwoord bij elkaar te komen. Ik ben
verbaasd over de vele dingen die we als kerk doen, ook in coronatijd, en heb veel waardering voor de mensen die zich met hart
en ziel inzetten om ‘hun’ activiteiten te realiseren. Bij het besturen
van de kerk vraag ik mij af hoe we in deze veelheid aan activiteiten kunnen ontdekken wat we als kerk gezamenlijk toevoegen
aan de samenleving in Ede en ver daarbuiten. Ik word graag uitgenodigd om ook jouw groep in de kerk te bezoeken.
Corona wordt veel besproken en niemand weet hoe het verder
zal gaan. Daarom wil ik benadrukken hoe waardevol het is dat
veel mensen, in deze lastige periode, zich vaak extra inzetten
om veel dingen in de kerk toch, digitaal, mogelijk te maken. Zo
zijn we een paar weken geleden begonnen met “zoomen op zondag”. Aansluitend aan de kerkdienst elkaar, onder het genot van
koffie en thee, spreken. Verrijkend is het om in 30 minuten een
aantal mensen echt inhoudelijk en gezellig te ontmoeten. Een
nieuwe vorm van kerk zijn die een mooie waarde heeft.
Klaas Kopinga

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
Actueel nieuws
Dit keer weinig ‘nieuws’ uit De Open Hof. Dit betekent niet dat er
ook weinig gebeurt. Maar het is in deze tijd heel lastig vooruit
te plannen. Aangescherpte maatregelen kunnen zo weer roet in
het eten gooien. Daarom verwijzen wij u voor actuele informatie
over De Open Hof en haar activiteiten naar de Kijk op de Wijk en
onze website. Voor de Kijk op de Wijk kunt u zich aanmelden via
onze website: www.openhof-ede.nl
Op de website staat naast alle informatie over De Open Hof,
een actuele agenda. Ook verschijnt daar elke week een nieuwe
‘Dauwdruppel’. Dit is een persoonlijke bezinning van mij op een
Bijbeltekst die je alleen of samen kunt lezen, bijvoorbeeld na een
maaltijd. Het sluit af met een vraag over jouw geloof(servaring).
De komende weken komen de dauwdruppels uit ‘De brief van
Jakobus’.
Ds. Agnès Gilles
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Collecte doelen van de komende weken in de Open Hof
Zondag 8 november
De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk.
Blijven jullie dit doel steunen nu de wekelijkse collecte opbrengsten veel minder zijn dan anders?
De tweede collecte is voor Kerk in Actie – “kinderen opvoeden
doe je niet alleen”
Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen
heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en
ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek
waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun
opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door
anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het
geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat
de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens
wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond
het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken
ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. Door je gift steun je het jeugdwerk van de
Protestantse Kerk Nederland.
Zondag 15 november
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 gezamenlijke diaconale activiteiten t.b.v. de lokale samenleving in Ede.
De tweede collecte is voor de eigen wijk diaconie met als doel
de Voedselbank van Ede. 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 en winkels. Met je gift ondersteun je de Voedselbank
financieel voor o.a. de huur van hun gebouw en de auto die
nodig is voor het ophalen van voedsel
Zondag 22 november
De eerste collecte is ook deze week voor het eigen wijkwerk
Blijven jullie dit doel steunen nu de wekelijkse collecte opbrengsten minder zijn dan anders?
De tweede collecte is voor Kerk in Actie met als doel “Versterk
landloze arbeiders” in Pakistan In het Punjabgebied heeft 70%
van de plattelandsbevolking geen eigen land. Een inkomen verdienen zonder eigen land is moeilijk. Mensen zoeken daarom
naar andere manieren om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud, bijvoorbeeld als dag-arbeider tegen het schamele
loon van €1,50 per dag. Daar kan niemand van leven! Daarom
zoeken deze mensen naar andere manieren om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een
micro-onderneming starten. NOAD, de partnerorganisatie van
Kerk in Actie, organiseert voor 575 arme gezinnen micro-ondernemersgroepen. In deze groepen krijgen de landloze arbeiders
training, technische kennis, klein startkapitaal en begeleiding om
een micro-onderneming op te zetten in bijvoorbeeld de verkoop
van groenten of het repareren van mobiele telefoons en fietsen.
Met je gift help je arme boeren en landloze arbeiders in Pakistan.
Dank!
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: - eerste
/- tweede 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
Actie Voedselbank Ede loopt, vergeet het niet!
Ook dit najaar organiseert de ZWO cie. 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 en winkels. Op de zondagen
1, 8 en 15 november maar ook op zaterdag 7 november (ten
tijde van de oud papier actie) word je uitgenodigd om lang houdbare producten, zoals conserven in pot of blik, pasta’s en pastasaus, houdbare melk, koffie en thee, bloem, olie (zonnebloem
of olijf) mee te nemen naar de Open Hof. Maar ophalen door ons
bij je thuis is ook mogelijk. Daarvoor mailen naar Marc Hamminga – email adres: marchamminga7@gmail.com
Wil je de Voedselbank financieel steunen? Dat kan via de collecte van 15 november in de Open Hof maar natuurlijk ook rechtstreeks aan de voedselbank zelf: NL 54 ABNA 04 3236 6806
Voor informatie of tips of vragen:
Janneke Odie, odie.janneke@gmail.com, 0318-635040
De ZWO cie. De Open Hof
15 november Mantelzorg zondag
Net zoals voorgaande jaren willen we de mantelzorgers onder
ons in de bloementjes zetten. Dat doen we op zondag 15 november dan is het mantelzorgzondag. Een mantelzorger zorgt onbetaald vaak langdurig voor een (chronisch) zieke of gehandicapte
partner / familie lid, vriend of buurtbewoner.
Mantelzorg is meestal intensief en heeft veel invloed op je leven.
Mantelzorg is geen vrijwilligers werk waar je zelf voor kiest maar
komt “als vanzelf” op je levensweg. Ken je een mantelzorger
of ben je dat zelf? We willen graag de namen (met adres) ontvangen van alle mantelzorgers in onze Open Hof gemeente. Dit
jaar niet via een formulier in de kerk omdat samen komen in de
kerk nu heel erg beperkt is. Maar wel via de mail of per telefoon.
Namen doorgeven kan tot 9 november aan: Dilly Harkema: 0318632 660 / 06 509 680 76 of dillyharkema51@gmail.com
Ook voor meer informatie en tips kan je haar bellen of mailen.

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
Voedselbank Ede
Zoals u of jij wellicht weet, zamelen we samen met de Kleopas
gemeente boodschappen in voor de voedselbank. Ook nu is er
een grote behoefte aan levensmiddelen. De actie wordt gehouden in de maanden november en december. Ook nu weer staan
er kratten klaar, dit keer buiten vóór de kerk. Op de woensdagavonden van 19:00-20:00 uur bent u welkom om uw levensmiddelen te brengen. We starten op 4 november en de laatste inzamelingsavond is op 30 december.
Wat wel: Wasmiddelen, koffie, thee, aardappelen, lang houdbare
producten in blik of glas (alleen met geldige houdbaarheidsdatum).
Wat niet: dranken of producten met alcohol en producten die
over de houdbaarheidsdatum zijn. Doet u weer mee? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en namens de deelnemers van de
Voedselbank zeggen wij u en jou hartelijk dank!
Namens de werkgroep Dienst aan de Wereld van Kerkelijk Centrum Emmaüs:
Inge Voorbij en Dik Groenendijk
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De reiger en de schildpad: een
boek over springlevende oud-oosterse fabels en sprookjes

Op eerste paasdag 2020 overleed
plotseling mijn vroegere collega en
vriend Meindert Dijkstra. Het laatste waaraan hij gewerkt had, was
de controle van de drukproeven van
een boek waar hij jaren aan gewerkt
had. Op 2 oktober 2020 verscheen
dit boek met een kleine vijftig fabels
uit het oude Nabije Oosten, door
Dijkstra vertaald en toegelicht, onder
de titel De reiger en de schildpad.
Sprookjes en fabels uit de oude Oriënt. Tijdens een mooie herdenkingsplechtigheid in Ede – afgesloten met een evensong – werden de eerste exemplaren aan
zijn vrouw en kinderen aangeboden. Het bijzondere van dit boek
is gelegen in het volgende. Wanneer teksten uit oude culturen
worden vertaald, valt de keuze meestal op de hoge cultuur: heldensagen – bijvoorbeeld Gilgamesh – of een scheppingsepos.
Met zijn vertaling van oud-oosterse fabels kiest Dijkstra een
andere route. Hij is op zoek naar de volkscultuur en het gewone
leven en biedt daarmee een venster op het alledaagse leven van
mensen met hun zorgen en begrenzingen.
Fabels zijn zo oud als de mensheid. Ze gaan terug naar de tijd
voor de uitvinding van het schrift (zo rond 3000 v.C.). Overal ter
wereld maken fabels deel uit van de volkscultuur. Zij functioneren
als een spiegel. Wie daarin kijkt, ziet het menselijk gedrag met
alle tekortkomingen en hebbelijkheden uitgetekend. Ik stel me
zo voor dat fabels werden doorverteld bij het kampvuur van de
stam of van het dorp. Op school leerde ik destijds dat de fabels
uit het Oude Perzië kwamen. Dat is echter een fabeltje. In het
Oudperzisch – de taal van koningen als Cyrus en Darius – zijn
geen fabels overgeleverd.
Een fabel is een korte vertelling. Meestal spelen dieren of planten een hoofdrol. Fabels drukken levenswijsheid uit en houden
de lezer een spiegel voor, want de dieren zijn precies als mensen. Fabels komen ook in de Bijbel voor. Het bekendst is de
fabel van Jotham in Richteren 9. Met zijn verhaal over de bomen
die een koning zochten en bij de nietsnut Doornstruik uit kwamen, bekritiseert hij het streven van Oud-Israël naar een koning.
In 2 Samuël 12 gebruikt de profeet Nathan een fabel om indirect aan David te laten zien hoe fout de koning zat met zijn
gedrag ten opzichte van Bathseba en haar eerste man Uriah.
Maar fabels zijn ouder dan de Bijbel. De Bijbelschrijvers hebben
gebruik gemaakt van het reservoir aan oud-oosterse fabels en
ze soms omgevormd om ze te laten aansluiten bij hun boodschap.
Met zijn mooie boek plaatst Dijkstra de door hem vertaalde
teksten in hun toenmalige oud-oosterse context. Ik moet me
inhouden om niet dozijnen voorbeelden te geven en beperk me
tot een fabel uit de Aramese spreuken van Achiqar (450 v. Chr.
gevonden in Elephantine, een eilandje in de Nijl bij de zuidgrens
van Egypte):
De [doorn] struik zond de granaatappel een boodschap:
Zo zegt de doornstruik tot de granaatappelboom:
‘Wat heb je aan de lengte van je doornen voor hem die je vrucht
aanraakt?’
De granaatappel antwoordde en zei tegen de doornstruik:
‘Jij bent als geheel doornen voor wie je aanraakt!’
Dijkstra geeft hierbij de volgende toelichting: ‘De fabel verraadt
in al zijn kortheid nog duidelijk de basisvorm van het dispuut dat
we vinden in veel oud-oosterse fabels. Twee planten of dieren
gaan met elkaar in discussie over de vraag wie van beide het
meeste nut heeft voor mensen en goden. (…) De doornstruik
acht zichzelf beter geoutilleerd om zich tegen planteneters te
beschermen, maar de granaatappelboom vraagt zich af wat voor
nut de doornstruik nog kan hebben als ze een en al dorens is.
Het gaat blijkbaar over het belang en nut van ‘stekeligheid’, een
kruidje-roer-me-niet te zijn en afstand te bewaren in het menselijk verkeer, het opbouwen van relaties en dergelijke. Wie echter
volstrekt onbenaderbaar is, zet zich in de sociale omgang buiten
spel. Een dergelijke uitleg past goed bij de teneur en bedoeling

van de meeste spreuken en verhaaltjes in dit soort onderricht,
namelijk een subtiele leidraad te zijn in het intermenselijk verkeer en vooral de delicate omgang met de koning, zijn hofhouding en de magistratuur.’
Wie de vertalingen van Dijkstra leest, zal onmiddellijk allerlei
motieven uit latere sprookjes en fabels herkennen: egoïstische
vossen, een berg die een muis baart, een raaf die de andere
dieren te slim af is. De stof van de fabels is constant, al wisselen
de dieren soms per cultuur van functie. Al deze fabels zijn subtiele verwoordingen van menselijke kleinheid, hebzucht en onkunde, op basis van scherpe waarneming en helder inzicht, soms
van duizenden jaren geleden. Ze zijn letterlijk ‘van alle eeuwen’
te noemen.
De reiger en de schildpad is een boek om bij stukje en beetje te
lezen en om telkens jezelf in te spiegelen!
Bob Becking
Meindert Dijkstra, De reiger en de schildpad. Sprookjes en
fabels uit de oude Oriënt, Utrecht: Kok/Boekencentrum, 2020,
€ 19,90
Gezocht:
Zelfstandige huurwoning in de omgeving Ede. Dit kan zijn in en
tussen de volgende plaatsen: Bennekom, Ede, Ederveen, de
Klomp, Lunteren en Wekerom.
Ik ben een jonge vrouw die nu al 8 jaar in Ede woont, maar
waarschijnlijk niet lang meer kan wonen waar ik nu woon. In
verband met inkomen zoek ik naar een woning met een huurprijs onder de huurtoeslag. Weet u iets/heeft u iets gezien?
Neem contact met mij op via hammingtineke@gmail.com of bel
06-18435078.
Ik zie uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Tineke Hamming

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 christelijk leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis,
Ds. Wim Scheltens, 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’ NOVEMBER 2020
9 november 2020
Interview met Wim Drost over zijn boekje “Met de bakfiets naar
Canada”. Lied van de Week: “Wat mensen doen, wat mensen
zijn”. Columnist: Gert Visser. Muzikale fragmenten.
16 november 2020
In de rubriek “In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast
over treffende lectuur in kerk en samenleving. Lied van de Week:
“Elke korrel goudgeel graan”. Column: Cora Otter. Intermezzo’s:
muziek en zang.
23 november 2020
Gesprek met Nicolette van Essen over “Het Leger des Heils”.
Lied van de Week: “God zal met je meegaan”. Column: Arnold
Versteeg. Vocale en instrumentale muziek.

11
30 november 2020
Gesprek met Johan Snel over “Abraham Kuyper en zijn invloed
op het christendom in Nederland”. Lied van de Week: “Een loflied voor de Heer –psalm 147” uit Psalmen voor Nu. Boekbespreking. Muzikale intermezzo’s.
René de Reuver spreekt schuldbelijdenis uit tijdens Kristallnachtherdenking
Meer over Synode Kerk & Israël
Op 8 november 2020 om 16:00 uur wordt de jaarlijkse Nationale
Kristallnachtherdenking gehouden. De herdenking wordt live uitgezonden vanuit de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam.
Scriba René de Reuver spreekt tijdens deze herdenking een
schuldbelijdenis uit. De tekst van de schuldbelijdenis wordt na de
Kristallnachtherdenking op deze site geplaatst.
In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland
duizenden synagoges en winkels van Joden vernield. Tijdens
deze door de nazi’s georganiseerde pogrom, die de geschiedenis in zou gaan als de Kristallnacht, kwamen bijna 100 Joden
om. Zoals ieder jaar herdenkt het Centraal Joods Overleg (CJO)
deze massale uitbraak van antisemitisme, die de voorbode was
van Hitlers pogingen het Joodse volk te vernietigen.
De sprekers dit jaar zijn:
Frans Timmermans, vicepresident van de Europese Commissie
Ds. Rene de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland
Rabbijn en Shoa overlevende Ies Vorst
Eddo Verdoner, Voorzitter Centraal Joods Overleg
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Maarten Ornstein en
Tony Overwater.
Dit jaar kan de herdenking alleen online worden bijgewoond. U
bent hiervoor van harte uitgenodigd. Kijk mee via:
https://www.livestream-service.nl/kristallnachtherdenking2020.
Gebed voor Frankrijk
Ds. Ruth van der Waall van de Nederlandse Protestantse Kerk
in Parijs schreef een gebed naar aanleiding van de aanslagen
in Frankrijk: “Hartverscheurend worden wij geconfronteerd met
haat”. De Raad van Kerken zal - mede namens de Protestantse
Kerk - in gezamenlijkheid met de andere partners van het OJCM
(Overleg Joden, Christenen en Moslims) condoleances aanbieden aan de ambassadeur van Frankrijk.
Levende God
We willen iets zeggen tegen u
maar hebben we wel woorden?
We zijn ontsteld
Opgeschrikt
door de aanslag in Nice
op een plaats, in uw huis,
waar mensen bemoediging, troost, proberen te vinden
woorden van dankbaarheid geuit worden
mensen een kaars opsteken
Hartverscheurend worden wij geconfronteerd met haat
We worden getroffen in wie we zijn
ons lijf is verkrampt
Levende God
Omringd door verdriet, wanhoop, boosheid
bidden wij u
Verberg uw gelaat niet, wees met uw ontferming in ons midden
Help ons elkaar vast te houden
in verbondenheid met onze broeders en zusters
of we nu geloven of niet
en wat we ook daaronder verstaan
wij bidden u dat humaniteit in ons allen mag wortelen
Dat we staande mogen blijven tussen hoop en vrees.
Heer ontferm U

Raad van Kerken - Condoleance
Net als vele anderen spreekt ook de Raad van Kerken zijn
afschuw en verslagenheid uit over de recente aanslagen in
Frankrijk. Eerst de moord op leraar Samuel Paty; nu op de koster en twee vrijwilligers van de Notre-Dame-basiliek in Nice. De
Raad zal in gezamenlijkheid met de andere partners van het
OJCM (Overleg Joden, Christenen en Moslims) condoleances
aanbieden aan de ambassadeur van Frankrijk. Zo wil de Raad
zijn medeleven uitspreken en overbrengen aan alle nabestaanden.
STEF BOS ZINGT EIGEN VERSIE VAN ‘STILLE NACHT’.
BESTEL DEZE CD ALS KERSTGROET
Meer over Advent & Kerst
Stef Bos heeft het bekende kerstlied ‘stille nacht’ herschreven
tot een inspirerende moderne versie. Via daaromkerst.nl kunnen
gemeenten de cd met dit lied bestellen voor slechts 2,50 euro
per stuk. Voor kinderen is er een cd met liedjes van Elly en Rikkert over hoop, verbinding en feest.
De Protestantse Kerk, initiatiefnemer van Daarom Kerst, wil mensen in Nederland op deze toegankelijke wijze bekend maken met
de christelijke betekenis van het Kerstfeest.
Het grootste cadeau
Over de hele wereld wordt in december Kerst gevierd. Kerstbomen, kerstcadeaus en wintermarkten bepalen voor een groot
deel onze kerststemming. Voor christenen draait het niet om
bomen of lichtjes. “Wij vieren met Kerst de geboorte van Jezus
Christus. Zijn geboorte is het grootste cadeau van Kerst en daar
willen we graag van delen,” aldus organisator Daan Damsteeg.
“Daarom is er ook in 2020 weer een nieuwe actie. Net als vorig
jaar kunnen mensen gratis een kerstcd bestellen. Een cd die
mensen hopelijk bepaalt bij waar Kerst echt over gaat, namelijk
de geboorte van Jezus.”
Geef Licht - Stef Bos
Dit jaar is gekozen voor een cd van artiest Stef Bos onder de titel
‘Geef Licht’. Stef zingt intense liederen die in de huid kruipen van
bijbelse personages, zoals alleen Stef Bos dat kan! Ook heeft
Stef Bos het bekende kerstlied ‘stille nacht’ gecoverd, waardoor
het opnieuw gaat leven en blijft inspireren.

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

Kijk, het wordt licht - Elly & Rikkert en
vrienden
Wat een feest voor kinderen! Elly & Rikkert
hebben samen met vele vrienden een vrolijke, meeslepende en persoonlijke cd voor
kinderen gemaakt met liedjes over hoop,
verbinding en feest. Tegelijkertijd een cd
die de luisteraar een spiegel voorhoudt.
Het legt de relatie tussen kinderen die het
kerstfeest vieren in Nederland en gevluchte kinderen die het kerstfeest vieren in een
vluchtelingenkamp in Griekenland.
Een gratis cd voor uzelf of om weg te
geven
Op daaromkerst.nl zijn de CD’s gratis te
verkrijgen voor uzelf of om bijvoorbeeld
cadeau te geven. Scholen of kerken die
een grote oplage willen bestellen om uit
te delen, betalen een onkostenvergoeding
van € 2,50 per stuk. Kijk voor meer informatie op https://daaromkerst.nl/bulk/.

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

