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Stof ben je en tot stof keer je terug… (Gen. 3:19)

Zie, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; 
het is met ons gedaan. (…) Zo zegt de Here HERE: zie Ik 
open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen (…) Ik 
zal mijn Geest in uw geven, zodat gij herleeft… 
(Ezechiël 37:12-14) 
De rubriek met liederen rondom Epifanie wordt in ons liedboek 
opgevolgd door de rubriek van liederen voor de 40-dagentijd. En 
die rubriek begint met het prachtige (en geliefde) lied ‘Alles wat 
over ons geschreven is’ (536). Het is mooi om dit lied te vergelijken 
met lied 556. Dat lied opent als het ware de Goede Week vóór 
Pasen. Het heeft precies dezelfde melodie en heet ook ‘Alles wat 
over ons geschreven is’. Alleen lied 536 gaat over ‘deze 40 dagen’ 
en lied 556 over ‘deze laatste dagen’. Na bijna 40 dagen wordt 
het al intenser en in de coupletten worden de elementen van de 
Goede Week zichtbaar. Mij gaat het nu even om dat lied wat aan 
het begin van de 40 dagen gezongen wordt. Het tweede couplet 
daarvan luidt: 
De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Willem Barnard, de dichter van dit lied verwijst met die laatste re-
gel naar de as van waaruit de 40-dagentijd begint. Op woensdag 
26 februari is het Aswoensdag. Een dag die voor mijzelf steeds 
meer aan betekenis toeneemt. Wereldwijd komen gelovigen op 
die dag bij elkaar – en ontvangen dan het kruisteken, met as.  Een 
gebruik wat velen van ons misschien niet zo kennen, hoe graag 
we dat lied van Willem Barnard ook zingen misschien. 

Wat is een askruisje dan eigenlijk?
Aswoensdag staat in het teken van ‘stil staan bij onze schuld’. De 
psalm die hoe-dan-ook een plaats heeft op deze dag is psalm 51. 
De psalm waarin spijt betuigd wordt. De psalm waarin David het 
smeekt, ‘God, ik heb verkeerd gedaan – maar neem Uw Geest 
niet van mij…!’ Samen met David en bijvoorbeeld ook de verloren 
zoon  uit de gelijkenis van Jezus bidden we tot God, ‘ik ben niet 
waard Uw kind te zijn, maar…’ En… ‘spreek slechts één woord…’  
We betonen op deze dag bewust spijt over onze fouten én staan 
stil bij onze beperkingen. We zijn ook maar stof… En Goddank, 
weet Hij dat… (Psalm 103) Vandaar de as: uiteindelijk zijn alle 
mensen stof. In de kerk houden we van dromen, visioenen en 
vergezichten, maar blijven we ook graag nuchter en sluiten we 
niet de ogen voor onze en deze aardse realiteit… 
Op Aswoensdag zijn er in veel gemeenten vespers, of soms zelfs 
hele diensten. We zingen, worden stil, luisteren naar Bijbelge-
deelten en bidden… In de Beatrixkerk houden we een soort ‘ves-
per-plus’. Een vesper, maar ook met een preek, ook een beetje 
omdat we niet allemaal zo thuis zijn in de gebruiken van deze 
dag. Soms kan een preek dan helpen om ‘dichterbij te komen, bij 
wat er gebeurt deze dag’. Tenslotte verlaten we de kerk – en wie 
wil gaat in de rij staan om een askruisje te ontvangen. Tot enkele 
jaren geleden wist ik zelf amper wat dat was of hoe dat er uit zag. 
Een soort dingetje van as in een doosje, om thuis op een tafeltje 
te leggen misschien? Nee – het komt dichterbij en is lijfelijker en 
tijdelijker… Met as wordt een kruisje op je voorhoofd getekend… 
Wie mogen er allemaal zo’n kruisje halen? 
In principe iedereen… Jong, oud, gelovig, zoekend, geheide kerk-
ganger, toevallige passant… Een gelovige die wel wat heeft met 

‘katholieke gebruiken’ of meer een evangelisch gelovige, vrijzin-
nig of Gereformeerd orthodox… Dat maakt niet uit. Want juist op 
Aswoensdag is het alsof je met het askruisje ook iets belijdt: Kijk, 
wereld, zo ben ik. Ik ben as. En nu ga ik over 40 dagen vieren dat 
Jezus ook as wilde worden, net als ik.
Even inzoomen, wat betekent dat askruisje dus? En wat is de 
symboliek van Aswoensdag?
De symboliek van het askruisje is meervoudig. Een mens die een 
askruisje ontvangt zegt daarmee zoiets als: ‘Mijn leven is beperkt, 
ik maak fouten, maar ik hoor bij Jezus en ik wil het anders doen.’ 
As
As staat voor de dood: hoe ons leven als stof verwaait. De woor-
den die bij het askruisje worden uitgesproken zijn dan ook de 
woorden uit Genesis; ‘Je bent uit as gekomen en tot as keer je 
terug.’ 
In de Bijbel zie je dat mensen die rouw en boete doen as op zich-
zelf smeren als publiekelijk signaal, een beetje zoals wij tegen-
woordig zwarte kleren dragen bij een begrafenis. 
Kruis
Maar dat as wordt niet zomaar wat op een voorhoofd gesmeerd. 
Het wordt op het voorhoofd gegeven in de vorm van een kruisje. 
Dat is natuurlijk hét symbool van christenen wereldwijd en verwijst 
naar de kruisiging van Jezus. Daarmee zeggen we dus zoiets als: 
“Jezus werd onderdeel van dit sterfelijke leven, ook Zijn leven zal 
aan het eind van deze 40-dagen eindigen, maar Hij staat er uit 
op en geeft nieuw leven. De kern van het christelijke geloof is dat 
de kruisdood van Jezus daarmee ook een antwoord is op al ons 
falen en onze sterfelijkheid”.  
Voorhoofd
Als er iets op je voorhoofd staat geschreven, zegt dat zoiets als: 
kijk, dit ben ik, dit typeert mij helemaal. Als je een askruisje op je 
voorhoofd laat tekenen, zeg je dus zoiets als: kijk, wereld, zo ben 
ik. Ik ben as. En Jezus werd ook as. Toen wij vorig jaar met de 
jongeren de as op ons voorhoofd ontvangen hadden – gingen we 
toevallig diezelfde avond op excursie naar de moskee. We zouden 
met de jeugd in de moskee in gesprek gaan over hun vastentijd 
(de Ramadan) en onze vastentijd (de 40-dagentijd). Maar op ons 
voorhoofd stond opeens een askruisje… We werden er wat la-
cherig van… Was dat niet gek? Of provocerend? Opeens was 
heel zichtbaar dat wij bij dat christelijk geloof hoorden. Bij die Man 
van het Kruis. Die niet terugschrok voor ons as, voor ons falen en 
blunderen. Trouwens, in de Paasnacht krijgen we opnieuw een 
kruisje, maar dan met het doopwater…
Palmtakken
De as van het kruisje is gemaakt van de buxustakjes die een jaar 
eerder bij Palmpasen werden gebruikt. Op Palmzondag, 14 april 
2019, stonden we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hoe 
Hij op een ezeltje binnenreed, en hoe de mensen met palmtakken 
gingen zwaaien om dat te vieren. En hoe wij met de kinderen 
feestvierden – en onwennig en aarzelend nadachten, over hoe 
Jezus eigenlijk óns leven binnenkomt. En wat Hij dan gaat doen? 
De tempel reinigen? En gedood worden? En opstaan? Hoe dan 
ook,… we zwaaiden met takjes… En die hebben velen van ons 
thuis bewaard. Bij de Bijbel gelegd. Achter een foto of kruisje aan 
de muur gestoken… Als stille herinnering aan onze aarzelende 
of juist diepe blijdschap. Maar op Aswoensdag brengen we dat 
allemaal terug… En dan worden de takjes verbrand. Van die as 
worden dan de kruisjes op onze voorhoofden getekend. Het be-
tekent dus zoiets als: zelfs als we Jezus toejuichen en prijzen, 
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Bijbelrooster
Februari
zo 23 Exodus 2:11-22 Leven als een prins?
ma 24 Spreuken 5:1-14 Een gewaarschuwd man  
   telt voor twee
di 25 Spreuken 5:15-23 Wees trouw
wo 26 Aswoensdag     
  Matteüs 6:1-18 Niet voor de bühne
do 27 Matteüs 6:19-34 Denk en geloof niet te klein
vr 28 Matteüs 7:1-12 Inzicht
za 29 Psalm 51 Schuldbewust en   
   vernieuwingsgezind
Maart
zo 1 Exodus 2:23-3:10 Klagen helpt
ma 2 Exodus 3:11-22 Ja, maar ... 

di 3 Exodus 4:1-17 En als ... Ga!
wo 4 Exodus 4:18-31 Net op tijd
do 5 Exodus 5:1-18 Werkoverleg mislukt
vr 6 Exodus 5:19-6:13(-25)   Verzwaring
za 7 Matteüs 7:13-23 Kennen en herkennen

zo 8 Matteüs 7:24-8:1 Hogere bouwkunde
ma 9 Prediker 1:1-11 Kringloop
di 10 Prediker 1:12-2:11 Onderzoeksmethode
wo 11 Biddag Prediker 2:12-26 Wat maakt het verschil?
do 12 Prediker 3:1-15 Tijdsbeeld
vr 13 Prediker 3:16-4:3 Wat is de zin van het 
   bestaan?
za 14 Prediker 4:4-16 Niet alleen

heeft dat iets tijdelijks en juist dat typeert ons... Zoals Barnard het 
verwoordde: het vuur van bloed en ziel brandde tot as…

 

 
Moet je ook buiten lopen met dat 
askruisje?
Vorig jaar gingen de catechisanten 
na de Aswoensdagvesper dus naar 
de moskee. Anderen die de vesper 
bezochten haalden het kruisje maar 
weer weg, voor ze naar buiten gin-

gen. Dat is ook prima. De meeste Nederlanders kennen deze be-
tekenis ook niet meer. Anderzijds; veel mensen zullen het askruis-
je niet eens zien, omdat het al avond is en dus donker. Zelf vind ik 
het wel mooi om het askruisje te laten zitten en pas thuis, voor ik 
ga slapen, er af te vegen. Bij het tandenpoetsen herinnert het mij 
aan wie ik ben en wat ik geloof. 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

Allen een inspirerende, gezegende en opbouwende 40-dagen tijd 
toegewenst!

ds. Theo Pieter de Jong

P.S. Mocht je van plan zijn de vesper op Aswoensdag in de 
Beatrixkerk bij te wonen – weet je dan ook welkom om iets éérder 
te komen. Om 19.15 zullen we dan eerst de palmtakjes verbran-
den, buiten de kerk – bij de trap van de hoofdingang. Mocht je het 
takje van vorig jaar nog hebben, neem dat dan mee. 

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Veertigdagentijd campagne “Sta op!” 
De veertigdagentijd is een bijzondere tijd. We bezinnen ons en 
denken na over hoe Jezus zijn lijdensweg volbracht uit onvoor-
waardelijke liefde voor ons. Het thema “Sta op!” is een aanspo-
ring, een oproep die we ook veelvuldig in de Bijbel tegenkomen. 
De oproep kan een verschillende oorsprong hebben: als een aan-
sporing van God naar mensen, op andere plekken als een roep 
van mensen onder elkaar en ook van mensen naar God. 

Op 1 maart, de eerste zondag van de veertigdagentijd staat hulp 
aan christelijke arbeidsimmigranten in de Golfstaten centraal. 

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo 
afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfsta-
ten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmi-
granten uit landen als India, Nepal en de Filippijnen. In deze rijke 
Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor 
een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te 
kunnen sparen voor een betere toekomst. Maar ze weten nauwe-
lijks te overleven. De meesten van hen zijn analfabeet. Veel van 
hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel. Maar 
hoe doe je dat als je niet kunt lezen of schrijven of daar simpel-
weg niet van houdt? Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint 
voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interac-
tieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld. 
De gastarbeiders krijgen het verhaal op verschillende manieren te 
horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat 
de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken 
naar hun eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 280 voor-
gangers en gemeenteleden in Koeweit en de Verenigde Arabische 
Emiraten trainen in de storytelling-methode. Elk jaar worden op 
deze manier ongeveer 5500 gastarbeiders actief betrokken bij de 
Bijbel. “Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo 
te delen dat het mensen raakt. Het is een grote zegen voor ons.” 
vertelt Jelyn. Desgewenst kunt u uw gift rechtstreeks overmaken 
naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. het project. 
Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, Noord en 
de Open Hof gecollecteerd. 

Op 8 maart, de tweede zondag van de veertigdagentijd staan 
mensen, die weinig tot nooit in de kerk komen, centraal. Voor 
mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om 
zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evan-
gelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze men-
sen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de 
mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de men-
sen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn 
die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten 
de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap 
waarbij de boodschap van het evangelie niet wordt losgelaten, 
maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse 
Kerk ondersteunt startende pioniersplekken, zoals in de wijk Am-
sterdam Oud West. Toen de laatste twee protestantse kerken in 
de wijk hun deuren sloten begon er een zoektocht naar nieuwe 
inspirerende manieren om gelovig aanwezig te zijn. Pioniersplek 
“Heilig Vuur West” ontstond en de verschillende activiteiten, zoals 
maandelijkse café-bijeenkomsten, inspiratieavonden en buurt-
maaltijden worden door steeds meer mensen bezocht. Een be-
zoeker zegt: “Al zijn pioniersplekken klein, ze zijn waardevol. Al 
zitten er maar vier mensen in de dienst of bij een buurtmaaltijd, 
die vier mensen komen wel hun huis uit om te ontmoeten, te delen 
en om samen te bidden”. Desgewenst kunt u uw gift rechtstreeks 

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
4  6 maart 15, 22 en 29 maart
5  27 maart 5, 12 en 19 april

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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overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. het project. Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, 
Harskamp, Noord en de Open Hof gecollecteerd. 

Namens de ZWO bestemmingscommissie, 
Breus Versteeg 

 

 www.bespreekhetsamen-ede.nl

De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. Wanneer u 
ook nog wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website. U bent 
van harte uitgenodigd!

 

 
Op donderdag 20 februari 2020 om 19:30 
uur in de Noorderkerk door het trio: vd Berg 
- piano, Post - fluit, Westphal - cello & Oos-
terveen als verteller 
Een rondje Bach, -muzikale verfrissing 
van de ziel. 
In ruim een uur tijd maken we tijdens dit lite-
rair concert in klanken en verhalen een mu-

zikale reis door de kamermuziek van de grote Johann Sebastian 

Bach. We beluisteren composities van zijn hand en ook van musi-
ci die door hem geïnspireerd zijn.

Op zondag 23 februari 2020 om 17:00 uur in de Beatrixkerk door 
BHS Projectkoor & orkest Evensong
De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks 
in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Op woensdag 4 maart 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal 
door dr. Wouter Klouwen
Brief aan de Hebreeën
Van de apostolische brieven staat de Hebreeënbrief misschien 
wel het verste van ons af. Het evangelie van Jezus Christus wordt 
er verkondigd in uitdrukkelijke relatie met de verkondiging die in 
de cultus van het Oude Testament besloten ligt.

Op vrijdag 6 maart 2020 om 19:30 uur in - nader te bepalen - door 
ds Caroline Oosterveen 
Wereldgebedsdag
Al jarenlang bestaat wereldwijd de traditie, dat op de eerste vrij-
dag van maart  door christenen over de gehele wereld wordt ge-
beden voor vrede en gerechtigheid.

Op zondag 8 maart 2020 om 15:00 uur in de Taborkerk door ds. 
Carel ter Linden Bijbelse miniaturen

Kerkdiensten
ZONDAG 23 FEBRUARI

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur ds. M. Hameete, Renswoude

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. L.E. Bassa, Voorst
17.00 uur Pastor H. Lucassen, Evensong

woensdag 26 februari: Aswoensdag
19.30 uur ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. M. Dijkstra  

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur ds. K.A.E. de Waard  

Harskamp:
10.00 uur Kap. Van Dijk, Leger des Heils

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur drs. E. de Fouw, Vlaardingen
  viering Heilig Avondmaal  

Hartenberg:
10.00 uur ds. D.C. Floor
14.30 uur Jan van Riessen jr.
  vertelviering  

De Gelderhorst:
10.30 uur. ds. A.D. Poortman 
  Heilig Avondmaal.

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur dhr. J. Kroon, Barneveld 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 22 februari
19.30 uur ds. A. Romein
23 februari
ds. M. Zielman, Heilig Avondmaal

ZONDAG 1 MAART

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur ds. E. v.d. Veen, Oldemarkt

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

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra 

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur mevr. J. Bron  
   Maaltijd van de Heer

Harskamp:
10.00 uur ds.D.de Jong, Voorthuizen

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur prof dr. S. Hiebsch  

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Reiling, 
   Maaltijd van de Heer  
14.30 uur Wynette Schouten,
   zangviering 

De Gelderhorst:
10.30 uur  nog niet bekend 

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. C. Hendriks, Ede. 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 29 februari
19.30 uur  ds. M. Jongejan 

ZONDAG 8 MAART  

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. C. Oosterveen
M.m.v. oud-leden van Marturion
Thema: Waar wegen (weer) kruisen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. J. ter Avest, Arnhem  

woensdag 11 maart
Biddag voor gewas en arbeid
13.30 uur  ds. T.P. de Jong
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. K. Santing

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

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

Harskamp:
10.00 uur  ds. T. Volgenant-Beima 

woensdag 11 maart
Biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur  ds. O. Doorn, Nijkerk

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

Hartenberg:
10.00 uur  ds. L. van Rouendal  
14.30 uur  Gert Sleeuwenhoek,
  vertelviering 

De Gelderhorst:
10.30 uur  ds. J. Swager

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur mevr. E. Kwakkel-Vroegop

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 7 maart 
nog niet bekend 
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Bijbelse verhalen zijn niet het exclusieve bezit van 
de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed 
van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt 
bij het Bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om 
unieke, niet-historische, bééldende verhalen met 
een verborgen wijsheid.

Op woensdag 11 maart 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal 
door dr. Peter Blokhuis 
Twee verhalen over Ethiek
Over de ethische vraag in hoeverre  een mens goed kan zijn en 
wat de zin is van de gedachte dat de mens geneigd is tot alle 
kwaad.

Op donderdag 12 maart 2020 om 20:00 uur in het Kerkelijk Cen-
trum Emmaüs (ovb) door Aart Mak 
Reis van de ziel
Een mens is een wezen met een hart, een ziel en een verstand 
en ook kracht - staat in de bijbel. Noem het vitaliteit, geestkracht, 
denkvermogen en spierkracht.

Op zaterdag 14 maart 2020 om 20:00 uur in de Evangelisch 
Lutherse kerk Ede door the Valley Four
The man in black
Gedurende zijn leven heeft zanger Johnny Cash nooit een ge-
heim gemaakt van zijn geloof. Niet alleen in zijn liedjes, maar ook 
in zijn woorden en daden was Johnny Cash een christen. The 
Valley Four nodigt u uit om het verhaal van The man in black te 
beleven.

Graag tot ziens! 
Het Bespreek het Samen team  

 
Inloop- Open kerk 
De komende drie donderdagen is er in 
“Ons Huis” bij de Taborkerk weer een 
inloopochtend. 
Op 27 februari komt pastoor Hans Lucas-
sen. Het onderwerp deze morgen is: 
“Samenspraak, over het gebruik van kleur 
en symbolen in de liturgie”. 

Op 5 maart is er een gezamenlijke broodmaaltijd. 
Op 12 maart komt de heer Leo Penning met het onderwerp “De 
aarde en haar omgeving” Vanaf 9.30 staat de deur open. Ieder-
een die belangstelling heeft is van harte welkom. 

Werkgroep Kerk en Buurt

 
Jouw inzet geeft mensen vrijheid! Doe jij ook mee met de collec-
teweek in 2020?
In Ede kunnen we nog (veel) collectanten gebruiken voor de col-
lecte week, dit jaar van 9 tot 14 maart. 
Meld je aan bij Jan Wams per mail:  staal.wams@planet.nl  

Namens het A.I. collecte team 2020
Ad Tukker

Zojuist verschenen: ‘U heb ik vrienden genoemd’.
Ik wil de aandacht vestigen op het boekje met 10 preken van de 
in mei 2014 overleden predikant ds. W. J .van Asselt. In deze pre-
ken staat de vriendschap tussen God en mens centraal. 
Ik hoop dat de lezer iets zal proeven van de vriendschap en de 
vreugde die hij wilde delen met de gemeente die op zondag bij-
eenkomt. 

Het boekje is voor € 14,90 te koop bij de boekhandel met 
ISBN nr.: 9 789492 433572 
of bij Marian van Asselt tel. 0318 – 623 874, 
m.vanasselt-debruijn@telfort.nl
 

Met vriendelijke groeten, 
Marian van Asselt-de Bruijn

Vanuit de kerkbank vanaf de orgelbank (4)
De drie-eenheid van Noord - in memoriam Nico van Reenen.
Het was op een winderige dag in oktober 2010 dat de drie orga-
nisten van Noord een cd mochten opnemen op hun orgel in de 
Noorderkerk. Het was een emotionele dag, want toen wisten we 
nog niet wat er te gebeuren stond met de Noorderkerk én het 
orgel. De geluidsman was al vroeg aanwezig om alles te instal-
leren en ons uitleg gaf hoe één en ander zou gaan verlopen …...
Het was voor Nico van Reenen, Jacob Tuinstra en mij de eer-
ste keer dat we een cd-opname gingen maken. Dus enigszins 
nerveus waren we wel. Aan de solostukken kon nog geknipt en 
geplakt worden maar het samenzanggedeelte moest er in één 
keer op. Op die momenten leer je elkaar pas goed kennen. We 
zijn toen ook een hechtere club geworden – de drie-eenheid van 
Noord. We hebben elkaar die dag gesteund van begin tot het 
einde. Tussendoor hadden we nasi besteld en sindsdien gingen 
we 1 of 2 keer per jaar naar ‘de Chinees’. En dan herinneringen 
ophalen. Nico met zijn woordgrappen en altijd vrolijk, gezellig. 
Ze zullen hem missen bij ‘New Garden’. Net zo goed als wij hem 
zullen missen.
Eerder al heeft Jacob Tuinstra de orgelbank van Noord moeten 
verlaten door zijn ziekte. Een gemis. We konden met z’n drieën 
mooi elke maand vullen. Ieder speelde zoals hij gebekt was en 
dat werd gewaardeerd. Afwisseling doet goed.
Nu Nico zo plots overleed is er weer een lege plek ontstaan op 
de orgelbank van Noord. Met Kerst heeft hij nog met Eric, zijn 
zoon, op de hobo samengespeeld. Hij vroeg mij of ik dan orgel 
zou kunnen spelen omdat het op en neer lopen van de vleugel 
naar het orgel hem teveel energie zou kosten. Ik moest wer-
ken en gelukkig heeft zijn vriend Anton Kanis toen het orgel 
bespeeld. Dat dat zijn laatste dienst in Noord zou zijn kon nie-
mand vermoeden. Zijn einde kwam snel en ook toch wel onver-
wacht.
Hij was niet alleen organist in de Noorderkerk. Ook speelde hij 
geregeld in De Open Hof, in Arnhem en in Bennekom. Hij was 
een graag geziene en gehoorde organist. Er kon altijd een vrien-
delijk praatje vanaf. Vanuit De Open Hof is hij uitgedragen, even-
als zijn vrouw Hennie, die hij zo mistte. Dat verdriet probeerde hij 
te maskeren door steeds meer zondagen te spelen. Dat gaf hem 
afleiding en deed hem goed. 
Maar eenmaal alleen weer thuis...
Elke dinsdagavond had hij een eetclubje bij hem thuis vertelde 
hij. Ook mensen die hun geliefde waren verloren en op deze 
manier troost vonden bij de maaltijden van superkok Nico. Want 
koken kon hij! Ook zij zullen hem missen.  
Zondag 19 januari hebben we een gedenkdienst gehouden in 
zijn Noorderkerk. Caroline Oosterveen had een dienst gemaakt 
waarin Nico steeds weer terugkwam. In het gedenken met de 
kaars, de gebeden, de preek, de orgelsolo. 
Hij was er nog even bij...
Van de drie-eenheid blijft niet veel over. Er komen, gelukkig!, 
andere organisten de orgelbank van Noord ‘bezitten’. 
Wat was dat was, en het was goed.

Met droeve, maar ook muzikale groeten 
van Johan van Markesteijn     

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
 

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61
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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

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Veertigdagentijd
Op 26 februari is het Aswoensdag en begint het tellen naar Pasen 
toe, de Veertigdagen, de vasten.
Dit jaar lezen we in die weken uit het boek Exodus, het ‘namen-
boek’ van Israël – we zullen zien én horen hoe de wording en 
bevrijding van Israël doorklinkt in het verhaal van Jezus, hoe het 
Verbond allesbepalend is in zíjn en in ons leven. 
Naast dat leesspoor uit Tora reikt het Oecumenisch Leesrooster 
ook een alternatief zangspoor aan, uit de psalmen, uit het Hallel: 
ps. 113 – 118.  In de Joodse traditie klinken ze op een aantal feest-
dagen, in het bijzonder tijdens de viering van de Seider-avond 
(dan klinkt ook psalm 136, het ‘Groot Hallel’).  Jezus deed dat, als 
kind van Israël óók. Lees er Mattheus maar op na, die beschrijft 
hoe Jezus met zijn broeders Pascha vierde: ‘En na de lofzang 
(de Hallelpsalmen) te hebben gezongen, vertrokken zij naar de 
Olijfberg…’

Seniorenkring 4 maart
De eerstvolgende bijeenkomst van de Seniorenkring is op 4 
maart. Vanaf 10.30 in de Zijzaal van de Taborkerk. 

Toekomstbestendig
Op 23 januari presenteerde de Commissie Toekomst haar advie-
zen in een vergadering van de AK.

Op 26 januari heeft de wijkgemeente Tabor daar het een en ander 
over gehoord: hoe kán de toekomst er uitzien, van de PGE-als-
geheel, van de onderscheiden wijkgemeentes, van de predikants-
plaatsen etc. Let wel: er zijn waarnemingen gedaan en adviezen 
geopperd – besluiten zijn nog geenszins genomen.
Maar de wijkkerkenraad wil in het ‘besluitvormingsproces’ wel 
graag in gesprek zijn en blijven met de gemeente – transparantie 
betrachten. 

Op 18 februari wordt het rapport besproken in de WKR. Op 5 
maart is er een brainstormsessie binnen de AK (alweer: daar wor-
den nog geen besluiten genomen).

Op 1 maart willen we ook binnen de wijk nogmaals de (on)moge-
lijkheden de revue laten passeren:
U bent hartelijk welkom, na de dienst van die zondagmorgen. 

Avondmuziek 7 maart
Carol Ruiz (piano) speelt Catalaanse (!) muziek van o.a. Grana-
dos, Blancafort, Mompou en Lamote de Grignon. 
Aanvang 19.30. In de Taborkerk. De toegang is zoals altijd gratis. 
Een drankje en collecte na afloop.

Met goede groet!
Gerben H.  Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
 

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
http://ede.protestantsekerk.net

Predikant:
Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld, 
tel. 0342-476572
Scriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: 
voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte
thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:
Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Ontvangen
Via dhr. Sander van Voorst: € 20,00 voor de bloemenpot.
Hartelijk dank hiervoor. Het zal goed besteed worden.

Elisabeth Verduijn

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Uit de wijk
Er is veel ziekte en zorg bij mensen.
Tijdens een bezinningsmoment op de kerkenraad stonden we 
stil bij het zeer bekende lied van Ramses Shaffy: Zing, vecht, 
huil… een ieder kan het haast automatisch aanvullen.
We stonden nu stil bij de coupletten.
Een raak en veelzeggend gebed:

Voor degene in z’n schuilhoek achter glas.
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat ‘ie alleen was
moet nu weten we zijn allemaal samen.
 
Voor degene met het dichtgeslagen boek
Voor degene met de snel vergeten namen
Voor degene met het vruchteloze zoeken
moet nu weten we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht
Voor degene die ’t geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet alleen maar lacht
moet nu weten we zijn allemaal samen.

Voor degene met z’n mateloze trots
op z’n risicoloze hoge toren
op z’n risicoloze hoge rots
moet nu weten zo zijn we niet geboren.
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Voor degene met het open gezicht
Voor degene met het naakte lichaam
Voor degene in het witte licht
Voor degene die weet we komen samen.

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons.

Op 8 maart is er een zeer bijzondere dienst met medewerking 
van oud-leden van de GJV Marturion (zie website kerk) 
Het thema van de dienst is: Waar wegen (weer) kruisen,,,,,
….komt vaak alles samen, waar je als mens rekening mee wilt 
houden wil je keuzes maken.
Reünisten van de “jongelingenvereniging” ontmoeten ons en 
elkaar in deze speciale dienst. Verhalen, liederen van toen, én 
bijbelverhaal en liederen van nu. Boeiend, om dat alles met 
elkaar te verbinden! Welkom!

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen 

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk 
van 4 februari 2020. 
Klaske Blanken opent de vergadering met een gebed uit “Woord 
en Weg” van de 14 jarige Annie Pieters. In het moment van 
bezinning wordt een ieder gevraagd zijn gedachten weer te 
geven bij een woord of strofe uit het lied 
“Zing. vecht, huil” van Ramses Shaffy. De vergadering wordt ver-
der geheel gewijd aan de bespreking van het rapport van de 
Commissie Toekomst van de PGE. Dit wordt in 2 ronden gedaan. 
In de eerste ronde kan een ieder zijn eerste indrukken over 
het stuk weergeven. In de tweede ronde wordt er plenair van 
gedachten gewisseld over het stuk. De vergadering wordt beslo-
ten met het artikeltje “Seizoenen” van René de Reuver. 

Tijmen Apeldoorn

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:
Ds. T. Volgenant -Beima 
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:
Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73 
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Wijk
Er wordt in onze wijk weer van alles voorbereid zoals u kunt lezen, 
Sing-In, catechesedienst, bevrijdingsdienst, Alphacursus, Paas-
viering voor de senioren. 
Wat is het toch mooi dat er zo veel gemeenteleden actief zijn bin-

nen onze wijk, echt iets om oprecht dankbaar voor te zijn.
Op 2 maart mag mw. H. Kroon- de Hoop haar verjaardag vieren, 
wij wensen u een gezellige dag en een gezegend nieuw levens-
jaar toe.
Het “verjaardagsbusje” heeft in 2019 het prachtige bedrag van 
€ 927,35 opgebracht. Met dit geld kunnen we weer veel mooie 
dingen doen in onze wijk. Alle gevers hartelijk dank en natuurlijk 
ook een dankjewel voor iedereen die heeft meegeholpen met de 
uitvoering hiervan. De kaarten worden geschreven en natuurlijk 
worden ze ook allemaal bezorgd, een hele klus !!!
Woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 
19.30 uur zal er een dienst worden gehouden waarin dominee 
Doorn zal voorgaan, u wordt allemaal van harte uitgenodigd.

Hartelijke groetend,
Jan van de Hoef

SING-IN op 1 maart
Zondag 1 maart houden we in onze kerk een Sing In voor het hele 
gezin, we beginnen om 17.00 uur.
Het thema is Liefde. Na afloop is er koffie, thee en fris met wat 
lekkers. Kom en zing mee !!

Uitnodiging voor de Catechesedienst op 8 maart
De catechisanten nodigen u/jou van harte uit voor de catechese-
dienst op zondag 8 maart om 10:00 uur. Voorganger
is dominee Volgenant. Het thema van de dienst is: “De Bijbel” en 
er wordt gebruik gemaakt van de beamer.
Er zal veel inbreng zijn door de catechisanten. 
Na afloop drinken we met elkaar een kop koffie/thee/fris met lek-
kers, gemaakt door een zorginstelling.

Uitnodiging voor Bevrijdingsdienst op 15 maart
U wordt uitgenodigd voor een speciale dienst op zondag 15 maart 
om 10:00 uur. Voorganger is dominee O. Doorn uit Nijkerk en zal 
in het teken staan van Kamp Amersfoort.
Aan deze dienst werken leden uit onze gemeente mee.

Alpha
Op donderdag 12 maart aanstaande hopen we een nieuwe alp-
ha-cursus te starten. Deze eerste bijeenkomst is een open avond 
en je bent vrij om te besluiten om mee te doen.
De alpha-cursus duurt ca. 8 avonden, steeds op donderdag. Om 
18.30 uur beginnen we in een ongedwongen sfeer met een war-
me maaltijd. Daarna volgt het thema, bijvoorbeeld: “Wat is gelo-
ven eigenlijk?” Vervolgens drinken we gezellig koffie of thee en 
daarna gaan we in een kleine groep praten over dit onderwerp en 
over alles wat dit bij jou persoonlijk oproept. 
Ben je geïnteresseerd? Dan ben je van harte welkom. Je mag ook 
een vriend/vriendin of familielid meenemen. 
Alpha wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, Beatrixlaan 2 
te Harskamp.Wil je meer weten? 
Mail predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl 
of bel: 055 - 5331731 

Senioren
Op woensdag 8 april willen wij met de senioren een paasviering 
houden.
Het is op een andere dag als normaal maar wij hopen dat u alle-
maal kunt komen.
We beginnen om 10.30 uur met de koffie en aansluitend de vie-
ring die we afsluiten met een lunch.
Wilt u zich even opgeven bij Janny of Elly, dan weten wij hoeveel 
we kunnen verwelkomen.

Hartelijke groet,
Janny en Elly

HALLO JONGENS EN MEISJES
23 februari - De intocht in Jeruzalem

 

 
Toen Jezus en zijn leerlingen in de buurt van 
Jeruzalem kwamen, stuurden hij er twee leer-
lingen op uit. ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. 
Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, 
die daar vastgebonden staat met haar veulen. 
Maak de dieren los en breng ze bij me. En als 
iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De 
Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen 
meegeven.’ De leerlingen gingen op weg en 
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deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin 
en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop 
plaatsnemen. En gingen op weg naar Jeruzalem. Veel mensen 
die Jezus zagen aankomen, spreiden hun mantels op de weg 
voor Jezus uit. Alsof ze een loper uitlegden voor een vorst. De 
mensen zwaaiden met palmtakken die ze van de bomen langs de 
weg plukten en zongen: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Geze-
gend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ 
Sommige mensen keken raar op van wat er allemaal gebeurde en 
vroegen: ‘Wie is die man?’ ‘Dat is Jezus, antwoordde ze, de pro-
feet uit Nazaret in Galilea.’ De mensen juichen Jezus toe omdat ze 
hopen dat hij koning van Israël wordt. En omdat ze zijn woorden 
over God en zijn wonderen heel mooi en spannend vinden. Ze 
zijn meer fans dan volgelingen. Maar kloppen hun verwachtingen 
wel? Jezus zal niet op aarde regeren. Hij zal lijden en sterven en 
pas daarna, in de hemel bij God de Vader, koning worden. Hij is 
niet een gewoon mens, maar de zoon van God. 

1 maart – Jezus veegt het tempelplein schoon

 

 
Na de intocht ging Jezus de tempel binnen. 
Daar waren een aantal mensen dieren aan het 
verkopen. Er stonden geitjes aan een touw en 
duiven in een kooitje. Het leek wel een markt 
in plaats van een tempel. Jezus joeg iedereen 
weg die daar iets kocht of verkocht. Ook gooi-
de Hij de tafels van de geldwisselaars en de 
stoelen van de duivenverkopers omver. Hij riep: 
‘Haal dit allemaal weg! Er staat geschreven in 

de Boeken: “Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle men-
sen.” Maar u, u hebt er een rovershol van gemaakt!’ De mensen 
vluchten allemaal weg en lieten hun spullen staan. Toen kwam er 
in de tempel blinden en verlamden naar Jezus toe. Jezus genas 
hen en de kinderen zongen Jezus toe: ‘Hosanna voor de Zoon 
van David.” Zo wordt de tempel de woning van de heilige God. 

Stoffen en stofzuigen, de stoep vegen, kleren wassen, ramen 
zemen, een schoon bed. Dat moet regelmatig gebeuren. Anders 
wordt alles vies en vol vlekken. Dat is niet fijn en mooi. In het bij-
belverhaal zien we Jezus ook schoonmaken. Nee, Hij veegt niet 
in de tempel en maakt geen tafels schoon. Jezus jaagt mensen 
weg die duiven en andere offerdieren verkopen. En mensen die 
geld wisselen. Jezus wil niet dat het huis van God wordt gebruikt 
om handel te drijven en winst te maken. Je offerdier daar kunnen 
kopen en je geld daar kunnen wisselen voor tempelgeld is mis-
schien wel handig. Maar daar is het niet voor bedoeld.  Daar is het 
niet het belangrijkste wat jij leuk vindt, maar wat God graag wil. 

De tempel is een plaats om te bidden, om naar God te luisteren 
en met Hem te praten. In Gods huis is het rustig, daar ben je 
eerbiedig.

8 maart – Boze Farizeeën en een dankbare vrouw

 

 
De hogepriesters en de oudsten zitten bij elkaar 
in het paleis. Ze zijn het zat. Wat die Jezus alle-
maal doet kan niet. Ze beramen een plan om Je-
zus door middel van een list gevangen te nemen 
en hem te doden. ‘Maar niet tijdens het Pesach 
feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in op-
stand.’ Jezus is samen met zijn leerlingen aan 
het eten in het huis van Simon. Hij zegt tegen 
hen: ‘Over twee dagen is het zoals jullie weten, 

Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te 
worden.’ Dan komt er een vrouw naar Jezus toe. Ze had een fles-
je met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. 
De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat 
een verspilling! Die olie had duur verkocht kunnen worden, dan 
hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde 
het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets 
goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik 
zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft 
ze mijn lichaam voorbereid op het graf.’ Judas trok zijn conclusie: 
‘Als Jezus dit goedvindt, kan Hij de Messias nooit zijn.’ Hij besloot 
de hogepriesters en oudsten te helpen zijn Meester gevangen te 
nemen. Hij ging naar ze toe: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan 
u uitlever? De leerling wordt een vijand; zijn liefde slaat om in 
haat. Een vrouw loopt zomaar binnen in het huis van Simon om 
Jezus te zalven. Iedereen mag weten dat Hij heel veel voor haar 
betekent. Jezus waardeert dat; ze hoeft zich voor haar liefde niet 
te schamen. Maar juist door dit gebaar knapt er iets bij Judas. Hij 

is het niet eens met hoe Jezus hierop reageert. Zijn liefde slaat 
om in haat en besluit de hogepriesters te helpen. Liefde en haat 
kunnen dichtbij elkaar liggen. 

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
23-02 Nathalie en Elly
01-03 Hennie en Petrie
08-03 Alice en Mark
15-03 Nicoline en Djoerd

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet
De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant
Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker 
Ouderenpastoraat (80 plus) m.u.v. verpleeghuizen
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede
Tel. 0318 300 833, e-mail: nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:
Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Pastoraat en Overlijden
Breus Versteeg 0318 634 338
Janny Westmaas 0318 625 268
e-mail: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkpenningmeester:
A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl 

Wijkkas
Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas 
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:
D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:
P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Bij de diensten: 
Op 23 februari gaat voor de tweede keer mijn oude studiegenoot, 
Marrit Bassa, uit Voorst bij ons voor. Samen met Marrit en haar 
man, Maarten – en hun zoontje Joppe zijn we met een gelegen-
heidskoor na de kerst naar Engeland geweest. Marrit is sinds kort 
ook één van de predikanten die de meditaties voor de ‘Eerst-Dit-
app’ in spreken. We zien uit naar een goede dienst met ds. Bassa 
op 23 februari!
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’s Middags is er de maandelijkse Evensong. Deze keer zal Pastor 
Lucassen voorgaan. Net als vorig jaar werkt ook het Pulse En-
semble uit Utrecht weer mee. Vorig jaar waren zij voor het eerst bij 
de Evensong en maakten ze op velen diepe indruk met hun zang. 
Welkom ook weer bij de Evensong!
26 Februari. Eigenlijk hoort deze datum niet in dit rijtje thuis, want 
vandaag is er geen dienst maar een vesper (een ‘vesperdienst’ 
bestaat niet… dat blijft een bijzonder lelijk woord). Geen dienst 
maar een avondgebed dus. Toch zal het misschien wel een bé-
tje als een dienst ‘voelen’, omdat er een uitgebreidere liturgie is, 
inclusief preek. We bidden dat dit Avondgebed als start van de 
40-dagen tijd ons mag helpen om bewust aan deze periode in 
het kerkelijk jaar te beginnen. Welkom! De vesper begint om half 
8 – wie wil kan er om 19.15 al zijn voor het verbranden van de 
buxustakjes van vorig jaar.
Op 1 maart, zondag Invocabit, hoop ik zelf weer voor te gaan. In 
de dienst lezen we onder andere de Zaligsprekingen, het begin 
van Mattheus 5. We zingen uiteraard psalm 91 – ‘Roept hij Mij, Ik 
antwoord, in zijn nood ben Ik nabij’. Na de dienst is er weer Kerk 
op Schoot voor de allerkleinsten. Bij hen zal het verhaal van het 
verdwaalde lammetje centraal staan. 
Op zondag Reminiscere, 8 maart, verwelkomen we ds. Ter Avest 
uit Arnhem opnieuw in ons midden als gastvoorganger.  Psalm 25 
vers 6 klinkt op deze zondag: ‘Gedenk Uw ontferming, God, Uw 
liefde eeuwen door’. In het 40-dagentijd boekje lezen we op deze 
zondag verder uit Mattheus 5, en nu vers 13-16 over de beide 
beelden, van zout en licht. 

Vanuit Proosda Beatitudinum
Hebt u wel eens van Billy Eilish gehoord? Nee? Dat bent u waar-
schijnlijk ouder dan 50 en zit u niet zo vaak op YouTube… In de 
afgelopen week moest ik voor mijn opleiding een stuk over deze 
YouTube-ster lezen. Ze maakt behoorlijk ‘heftige muziek’. Tenmin-
ste, vooral de filmpjes zijn heftig. Verbaasd appte ik even met de 
catechisanten en studenten van Table Talk of zij haar ook kennen 
en wat ze van haar vinden. Ze bleek niet zo heel hoog te scoren 
bij onze jeugd. Maar ze kenden haar wel. Binnenkort trouwens 
waarschijnlijk nog veel meer, want ze mag ook het lied voor de 
nieuwe James Bond-film leveren… 
Bijzonder – hoe verschillend leefwerelden zijn. Eén van de ma-
nieren waarin dat tot uiting komt is in muziek. In een speciale 
workshop dachten we over dat soort dingen na. We waren als 
predikanten op bezoek bij een leefgemeenschap, die bij de Elthe-
to-kerk in Amsterdam wonen. Al een poos geleden moest de gro-
te, prachtige oude Jugendstill-achtige Eltheto-kerk in Amsterdam 
verkocht worden. Het groepje mensen wat er kerkte was zó klein 
en oud geworden dat zij hun grote kerk niet meer konden beta-
len. In plaats van te kiezen voor een soort sterfhuis-constructie 
met steeds nieuwe rondetjes van bezuinigingen en waarbij dan 
de laatste het licht uit moest doen koos men voor het pijnlijk ver-
kopen van de kerk. Men kocht een ander groot oud pand in de 
drukke straat met veel winkels even verderop en verbouwde dat 
grondig. Onderin werd een kerkruimte gemaakt, waarin de oude 
ramen van de kerk geplaatst werden, de oude lampen en allerlei 
andere elementen die herinnerden aan de oude kerk. Zelfs oude 
gedenkstenen met jaartallen werden meegenomen en aan de 
muur opgehangen. Op de eerste tot en met vijfde verdieping wer-
den 15 wooneenheden gemaakt, geschikt voor 4 gezinnen en 10 
singles. Deze mensen vormen samen nu een soort kern-gemeen-
te, die zorgt dat de kerk dagelijks open is, dat er koffie geschon-
ken wordt voor de voorbijgangers, dat er een moederclub is, dat 
er af en toe maaltijden zijn, dat er een dagelijks middag-gebed is, 
etc. etc.  En langzaam maar zeker is deze gemeente weer gaan 
bloeien en groeien. Prachtig…  Een kleine oude gemeente met 
lef. Hun visie maakt mij blij en enthousiast…  Iets om ook in ons 
bezinnen op de toekomst van de Protestantse Gemeente te Ede 
wellicht eens over na te denken…! 
Terug in Ede had ik samen met Betty, de ouderling gebed, op 
donderdagmorgen een afspraak met onze wijkagent. Na lang vol-
houden was het dan gelukt om een afspraak met hem te maken. 
We wilden graag weten waar hij in zijn werk in onze buurt zoal 
tegen aan loopt en waar we op zondag voor kunnen bidden of 
danken, als we aan onze buurt denken. De naam van onze wijk-
agent deed me vermoeden dat hij uit een Christelijke familie komt. 
Ezequiel Eugenio. Toen ik een opmerking over zijn naam maakte, 
antwoordde hij blij; “ja, dat is een profeet uit de Bijbel, dat weet ik, 
ik ben zelf ook christen…!”  Verrast door ons gesprek liepen Betty 
en ik na een half uurtje weer naar buiten, op weg naar de Open 
Kerk. Graag komt hij de dienst op 22 maart bezoeken, waarna hij 

iets over zijn werk wil vertellen wat hij in het Beatrixpark doet. Ik 
zie er naar uit! 
Tot slot; vanuit de landelijke Protestantse Kerk ben ik gevraagd 
om mee te gaan in de delegatie namens onze kerk naar de World 
Assemblee of the World Council for Mission. Elke vier jaar komt 
deze organisatie bij elkaar om te spreken over de wereldkerk en 
haar roeping. Ik zie er erg naar uit om mensen van uit allerlei we-
relddelen te ontmoeten en te horen hoe zij kerk zijn, wat wij van 
hen kunnen leren – en wat zij ons te zeggen hebben. Dit jaar zal 
de Assemblee in Boksburg, bij Johannesburg zijn, van 12 tot 20 
juni. Het thema van deze Assemblee is ‘Rising to life with Jesus’. 
Omdat op 12 en 13 juni de afrondingsdagen van mijn opleiding 
zijn, inclusief diplomering waarvoor de kerkenraad ook uitgeno-
digd is, zal ik iets later vertrekken dan de andere 3 leden van onze 
delegatie. In maart moet ik om dit congres voor te bereiden met de 
kerken uit Europa enkele dagen samen komen. Dit zal van 16-20 
maart zijn. Tijdens preken, bezoeken of vergadering zal ik onge-
twijfeld nog wel wat inbrengen vanuit deze ervaringen…!
Voor nu eerst weer een hartelijke groet, ook van Maarten, wij wen-
sen iedereen een goede, gezegende 40-dagentijd…!
P.S. Dit jaar is het 40-dagentijd boekje er niet alleen voor de ves-
pers en bijzondere dagen – maar is er voor élke dag een Bijbel-
tekst met vraag, suggestie, lied, etc. etc. Neem gerust zo’n boekje 
mee. Een vrijwillige gift om de kosten voor deze boekjes te druk-
ken is welkom (en nodig…!) 

Theo Pieter de Jong

Evensong 23 februari om 17.00 uur in de Beatrixkerk 
Voorganger is pastor H. Lucassen en het orgel wordt bespeeld 
door Margret Spelt. 
Verder wordt medewerking verleend door het Pulse Ensemble uit 
Utrecht; meer informatie over dit zangkwartet is te vinden op www.
pulseensemble.nl 
Zoals altijd warm aanbevolen en van harte welkom! 

Werkgroep Edesche Evensongs

Van de kerkenraad
Een aantal weken terug heeft de commissie Toekomst een rapport 
gepresenteerd aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Ede. Deze commissie, die in oktober 2019 in opdracht 
van de AK aan de slag is gegaan, had de opdracht een plan uit te 
werken voor de toekomst van de PGE. In een paar maanden tijd 
wisten de commissieleden met een aantal onderbouwde aanbe-
velingen te komen en die te presenteren onder de titel ‘Toekomst-
bestendig’. In maart bespreekt de AK het rapport en wordt een 
besluit genomen over de aanbevelingen. Afgesproken is dat in de 
weken ervoor de wijkkerkenraden het nog vertrouwelijke rapport 
bespreken en de gemeenteleden worden geïnformeerd. Dit biedt 
de mogelijkheid om de mening van de wijken mee te nemen in de 
afwegingen die de AK moet gaan maken. Begin februari stond het 
rapport op de agenda van de wijkkerkenraad, op 13 februari is het 
besproken op een gemeenteavond en eind februari bespreekt de 
wijkkerkenraad de opbrengst van deze avond.
Als je de cijfers uit het rapport tot je laat doordringen is er geen 
reden tot vrolijkheid. Het aantal leden van de PGE loopt, conform 
landelijke ontwikkelingen, langzaam terug. Hetzelfde geldt voor 
de Vaste Vrijwillige Bijdrage. In 2020 laat de begroting een tekort 
zien en bij ongewijzigd beleid loopt dit steeds verder op. De ver-
wachting is dat de PGE in 2023 ongeveer 3500 leden telt. Dit 
betekent dat er ruimte is voor 3,5 fte aan predikanten/pastoraal 
werker (uitgangspunt hierbij is een voltijdsaanstelling per 1000 le-
den). Momenteel heeft de PGE meer predikanten in dienst, maar 
in 2023 loopt het aantal fte’s, door vertrek (pensioen) van twee 
predikanten, in de pas met het aantal leden. Dit betekent niet dat 
de geldzorgen dan voorbij zijn. In de jaren erna zal de PGE zich 
moeten inspannen om de kosten verder te verlagen en de inkom-
sten te verhogen.
De commissie adviseert om het huidige aantal wijken (dit zijn er 
zes) in stand te houden, maar meer te gaan samenwerken. Dit 
moet ook wel als je met minder predikanten hetzelfde aantal wij-
ken wilt bedienen. 
Ook stelt ze voor een werkgroep samen te stellen die zich buigt 
over de vraag wat te doen met de gebouwen van de PGE. Kort 
gezegd komt her erop neer dat de kosten van de gebouwen om-
laag moeten en de opbrengsten omhoog. Dit laatste kan door bij-
voorbeeld meer verhuur, maar ook andere opties moeten worden 
onderzocht. Voorlopig blijven alle wijken met hun gebouwen be-
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staan, maar ook is een optie dat twee wijken gebruik gaan maken 
van hetzelfde gebouw. Je zou door deze zorgelijke ontwikkeling 
de moed bijna verliezen. Hier bleek echter weinig van tijdens de 
gemeenteavond. Na een presentatie van de grote lijnen uit het 
rapport werd door de aanwezigen kritisch meegedacht. Bena-
drukt werd haast te maken met het streven naar een sluitende 
begroting. Tal van ideeën werden geopperd om de kosten te ver-
lagen, maar ook om de opbrengsten te verhogen. We moeten veel 
ondernemender worden werd gesteld want voor een creatieve, 
bloeiende gemeente is er toekomst. Zulke geluiden geven moed. 
Vertrouwend op Gods zegen zetten we een stap verder op weg 
naar een toekomstbestendige kerk.

Peter van Veen

Uitnodiging 
De activiteitengroep ouderen van de Beatrixkerk nodigt u van har-
te uit voor de themamiddag op woensdag 4 maart 2020 in de 
grote nevenzaal van de kerk. 
Het thema is ‘Geloven met al je zintuigen’, verzorgd door ds. Roe-
lie Reiling. Zij komt uit Steenderen en werkt al vele jaren als pre-
dikant bij de zorginstelling ’s-Heeren Loo, locatie De Hartenberg. 
Zij deelt een stuk van haar leven en geloven met mensen met een 
verstandelijke beperking. Wat leer je van hen als het om geloven 
gaat? Graag wil zij dit aan ons laten zien en horen. 
De middag vangt aan om 15.00 uur, vanaf 14.30 uur staat de kof-
fie en thee voor u klaar. Heeft u vervoer nodig dan kunt u con-
tact opnemen met Anne Hendriks, 0318-624416 0f 06-33920813. 
Graag tot woensdag 4 maart in de Beatrixkerk, 

Evert Hoogendoorn 

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF 

 

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Predikant: 
Ds. Agnès Gilles 
Wilhelminalaan 9, 6721 ER 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

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Vanuit de wijkkerkenraad 
Data om te onthouden 

 

 
16 februari: ds. Agnès Gilles, met medewerking van 
het koor “zingen voor je leven” 
23 februari: ds. Jacqueline Dam-Oskam
1 maart: ds. Agnès Gilles, begin van de 40-dagen tijd
8 maart: ds. Jaap Meijer. Er is ook jeugdkerk
15 maart: ds. Agnès Gilles

18 maart: Lunch van 12-14 uur in De Open Hof. Iedereen van jong 
tot oud is van harte welkom bij deze lunch die in het teken staat 
van ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.

22 maart: ds. Agnès Gilles
29 maart: ds. Hans Breunese

Verantwoording van giften voor de wijkkas
€ 10,- als maandelijkse bijdrage en € 35,- als kwartaalbijdrage. 
Een gift van € 100,- en voor de taalondersteuning is een gift van 
€ 250,- binnengekomen.
Alle gevers heel hartelijk bedankt.

Collecte doelen van de komende weken in de Open Hof
Zondag 23 februari
De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “samen werken 
aan een stabiele toekomst in Kameroen” 
Zie ook het stukje van de ZWO in het algemene deel in de vorige 
kerkbode
40 dagen tijd
Woensdag 26 februari is het Aswoensdag, de start van de 40 da-
gentijd, een tijd van vasten en tot inkeer komen.
De ZWO collecte doelen in de vieringen van de 40-dagentijd 
staan in het teken van “sta op”. 
Als volgers van Jezus mogen we ons niet neerleggen bij gebro-
kenheid.  Sta op en kom samen in actie! Zo bieden we hoop en 
doen we recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan 
iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.
Zondag 1 maart
De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “de kracht van 
Bijbel verhalen in de Golfstaten”
Zie ook het stukje van de ZWO in het algemene deel van deze 
kerkbode
Zondag 8 maart
De eerste collecte is voor de centrale diaconie met als doel “va-
kantie weken”
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “als kerk naar 
de mensen toe”
Zie ook het stukje van de ZWO in het algemene deel van deze 
kerkbode
Kijkt of luistert u via internet naar deze vieringen en wilt u ook 
bijdragen aan één of meer doelen?
Maak dan uw 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 

De diakenen van de Open Hof.

40 dagen tijd 
Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. Op deze woensdag 
halen rooms-katholieke zusters en broeders een askruisje op bij 
de priester en start de 40 dagen tijd, traditie getrouw een tijd van 
vasten en tot inkeer komen. Protestanten kennen dat niet “van 
huis uit”. 
In de Open Hof is het thema van de 40 dagen tijd “een teken 
van leven’’. Elke zondag staat een ansichtkaart met een bijzondere 
tekst centraal. Deze kaart kan na de dienst meegenomen worden 
om op te sturen naar iemand die dit teken van leven om welke 
reden dan ook kan gebruiken. 
Op zondag 1 maart worden er (ook) spaardoosjes uitgedeeld, niet 
alleen aan kinderen. 
Gedurende deze 40 dagen tijd (eigenlijk 47 dagen maar de zon-
dagen worden niet meegerekend) kan er gespaard worden in 
deze doosje voor Stichting de Vrolijkheid. 
De Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars, theatermakers en 
musici die investeren in kinderen in asielzoekerscentra in Neder-
land 
Zondag 8 maart staat “dubbel” in het teken van kaarten sturen. Al-
ler eerst de kaart van de week in het thema “een teken van leven” 
maar dan ook een Paasgroet sturen naar gevangenen. 
Daarvoor kan er na de viering een kaart van een tekst en een 
postzegel worden voorzien. Het versturen gaat nu anders omdat 
we te maken hebben met strenge privacy regels. 
In de week van zondag 15 maart en wel op vrijdagavond 20 maart 
is er bloemschikken met als thema “eenvoudige voorjaarschik-
king” verzorgt door Gilia Fidder. In de Open Hof komt een inteken-
lijst te liggen. De opbrengst van deze activiteit gaat naar: “nieuwe 
kansen voor straatmeisjes in 
Ghana” (ook het ZWO-collecte doel van zondag 29 maart in de 
viering). 
In de week van zondag 22 maart staat een creatieve middag ge-
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pland om met elkaar nog meer kaarten te maken die ook weer 
opgestuurd kunnen worden in het 40 dagen thema “een teken van 
leven”. Dit staat gepland op woensdagmiddag 25 maart van 14.30 
tot 16.30 uur in de Open Hof. Kaarten schilderen, tekenen en van 
een groet voorzien. Aafke Lodder verzorgt deze middag. 
Zondag 5 april is het Palmpasen: kinderen lopen dan met versier-
de stokken door de kerk tijdens de viering. Ook op die zondag 
worden de laatste spaardoosjes uitgedeeld. 
In deze week, de stille week, zijn er meerdere samenkomsten in 
de Open Hof. 
Zondag 12 april: Pasen – inleveren van de spaardoosjes. 
Voor informatie of opgeven –bloemschikken en kaarten maken: 
Janneke Odie – email adres: odie.janneke@gmail.com 

De ZWO cie van de Open Hof.

Wijkkerkenraadsvergadering van 3 februari jl.
Besproken zijn o.a.
- Rapport PGE toekomstbestendig. In de vergadering van 
 2 maart a.s. wordt dit rapport uitgebreid besproken.
- Er is een nieuw logo voor de Open Hof in ontwikkeling
- De vacatures 
- Na het wegvallen van onze organist, Nico van Reenen, is over  
 een opvolging gesproken. De WKR is blij dat onze huidige 
 organisten, Albert en Ina, tot de zomervakantie het rooster 
 hebben ingevuld.
- De collectedoelen voor de diaconie voor de 1e helft van 2020
- Preekrooster 2021 
- Brief gastpredikanten
- Inloopochtend in De Open Hof

Betty Pluimers, scriba

Kindernevendienst Open Hof 
(voor zondag 1 en 8 maart)

Veertigdagentijd: ‘Een teken van leven’
In deze weken lezen we in de kindernevendienst verhalen uit het 
bijbelboek Exodus. Het is een bijzonder verhaal, omdat het zo 
mooi laat zien wie God is. Het verhaal gaat over mensen die het 
moeilijk hebben, mensen die verdrietig en bang zijn. En God zegt 
tegen die mensen: ‘Ik zie het als je het moeilijk hebt. Ik kom naar 
je toe om je te helpen en om je te bevrijden. Ik ben er voor jou’. Zo 
geeft God mensen een teken van leven. En wij kunnen elkaar ook 
een teken van leven geven. 

Op 1 maart is het thema ‘Ik ben….’. We lezen het verhaal van 
Mozes bij de brandende braamstruik en horen over de naam van 
God. Na het verhaal maken we elke week iets, zodat we op eerste 
Paasdag tijdens de kindernevendienst aan een vrolijk gedekte ta-
fel een maaltijd kunnen vieren. Deze week maken we een mooie 
placemat waarop we tekenen en schrijven wie we zijn. 
Op 8 maart is het thema ‘De kracht van samen’. We horen hoe 
Mozes op weg naar Egypte gaat en zijn broer naar hem toe komt 
om hem te helpen. Na het verhaal maken we ook deze week iets, 
zodat we op eerste Paasdag tijdens de kindernevendienst aan 
een vrolijk gedekte tafel een maaltijd kunnen vieren. Deze week 
maken we een mooi servet. Te moeilijk? We helpen elkaar, want 
samen kom je verder!
Wij hebben er zin in! Kom jij ook?! 

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst

Uitnodiging voor een gezellige lunch 
Als vervolg op de geslaagde kerstmiddag in december organise-
ren we binnenkort een gezellige lunch in de Open Hof. Deze lunch 
staat in het teken van ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. 
Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom bij deze lunch op 
woensdag 18 maart van 12.00-14.00 uur. 

We vragen aan elke deelnemer om voor deze lunch twee lekkere 
belegde boterhammen of broodjes mee te nemen. We verzame-
len die broodjes om 12.00 uur en vervolgens verdelen we die dan 
over de verschillende tafeltjes. Zo delen we ons brood met elkaar. 
Voor soep en drinken wordt gezorgd. 

U kunt zich tot 13 maart opgeven bij één van ons. Vanaf zondag 
23 februari ligt er ook een intekenlijst in de hal waarop u uw naam 
kunt schrijven. 

Heeft u vervoer nodig? Geen probleem, maar geef dat dan even 
aan als u zich opgeeft. 
Doet u ook mee met deze lunchmiddag? 

Met een hartelijke groet, 
Janneke Odie, 0318-635040 odie.janneke@gmail.com 

Nel de Vries 0318–631259 nelwentzel@yahoo.com 
Hennie Timmerman 0318-633552

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS 
SAMENWERKENDE KERKEN

 

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:
Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

Secretariaat Cora: 
Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede, 
donkers@emmaus-ede.nl

Denkt u om uw bijdrage voor het kerkblad 2020? 
€ 24 naar NL11INGB0000867584. Bij voorbaat dank.

Bij de vieringen 
Zondag 24 februari heten we ds. de Waard van harte welkom! 
Susan Bonnecroy zal ons begeleiden. 
Zondag 1 maart treffen we een oude bekende aan: Janneke Bron. 
Voor wie haar niet kent: Janneke is een aantal jaar pastoraal wer-
ker geweest in Emmaüs. Zij zal ons voorgaan op deze 1e zondag 
van de 40-dagentijd waarin we ook de Maaltijd van de Heer vie-
ren. Op piano speelt Tanja en het koor zal ook meezingen. 
Zondag 8 maart is de 2e zondag 40-dagen tijd. We lezen volgens 
het leesrooster uit Exodus: het boek waarin het gaat over de uit-
tocht van het volk uit Egypte. We lezen hoofdstuk 4 vers 18 tot 31: 
Mozes heeft vlak hiervoor de opdracht gekregen om naar de farao 
te gaan om zijn volk uit de slavernij te leiden. Vandaag volgt een 
op het eerste gezicht volstrekt onlogisch en bizar verhaal waar-
in staat dat de Heer ervoor zal zorgen dat dat farao hardnekkig 
zal weigeren het volk te laten gaan en waar diezelfde Heer even 
later probeert om Mozes te doden en Sippora met de voorhuid 
van haar zoon de voeten van Mozes aanraakt. Govert verzorgt 
de muziek. 
Nieuw: Bijbelleeskring 
Op woensdag 11 maart (van 10.00 – 11.30 uur, Emmaüs) begin-
nen we met een bijbelleeskring, één keer per maand. Iedereen 
die zin heeft om mee te lezen en mee te praten/luisteren: van har-
te welkom! Het wordt niet een ‘leer’bijbelkring waar de dominee 
uitlegt hoe het zit of wat overal mee wordt bedoeld, maar vooral: 
welke vragen heb je bij het gelezen bijbelgedeelte, wat doet het 
met je, wat inspireert je. Wel aanmelden (app naar 0613848477, 
mail jpcprenger@gmail.com of spreek me aan als je me ziet). 
Mocht je wel willen, maar niet kunnen: laat het dan ook weten. 
Wie weet is een ander tijdstip/datum beter.

ALGEMEEN

Herdenkingsconcert ‘Requiem’ in Oude Kerk Ede 
Muziek en dood vormen al eeuwenlang een ijzersterke combi-
natie. In elke stijlperiode kennen we wel een aantal componisten 
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die, geheel naar de muziekstijl van hun tijd, een requiem hebben 
geschreven. Eén ding hebben die oude en jonge dodenmissen 
gemeen: het is prachtige, ontroerende treurmuziek met een die-
pe, emotievolle gelaagdheid. 
Zaterdag 14 maart zal COV Sursum Corda uit Lunteren het her-
denkingsconcert ‘Requiem’ uitvoeren. 
Op het programma staat, naast het ‘Requiem for the Living’ van 
Dan Forrest (1978), het bekende en geliefde ‘Requiem’ van W.A. 
Mozart. 
Het Requiem van Mozart is een mis, gecomponeerd voor de rust 
en zielenheil van de overledenen. Dan Forrest heeft zijn ‘Requiem 
for the Living’ echter geschreven voor de mensen die achterblij-
ven, voor allen die zorg en pijn ervaren. 
In een jaar waarin we in Nederland vieren dat we 75 jaar in vrij-
heid mogen leven, is ‘Requiem for the Living’ een intrigerende ti-
tel, die ons aan het denken zet over leven in vrijheid en veiligheid. 
Samen met het Holland Symfonie Orkest en vier gerenommeer-
de solisten zal COV Sursum Corda op een sfeervolle locatie, de 
Oude Kerk in Ede, deze twee werken ten gehore brengen. 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Gert Jan van der Pol. 
Zaterdag 14 maart 20.00 uur Oude Kerk, Grotestraat 58 Ede Meer 
informatie en kaartverkoop via www.covsursumcorda.nl. 

Voorjaarsconcert Interkerkelijk Koor Immanuël uit Harskamp. 
Interkerkelijk Koor Immanuël hoopt zaterdag 7 maart een concert 
te houden in de Beatrixkerk te Ede. 
Deze avond zal het Urker Mannenkwartet, o.l.v. Gerwin van der 
Plaats, een mooie bijdrage leveren. 
Muzikale medewerking wordt er verleend door een strijkerskwin-
tet die de liederen met prachtig vioolmuziek zal begeleiden. Het 
orgel zal bespeeld worden door Ronald IJmker. Gerwin van der 
Plaats zal de vleugel bespelen en heeft de algehele leiding deze 
avond. 
Het programma zal worden aangevuld en afgewisseld met bijdra-
ge van een solist en begeleidend ensemble. 
De toegangsprijs is € 10,00 euro, in de voorverkoop € 8,00 euro. 
Kinderen tot 16 jaar zijn gratis. 
De aanvang van het concert is om 20.00 uur en de kerk is open 
om 19.30 uur. 
U bent deze avond van harte welkom. 
Adressen van de voorverkoop zijn: 
De Schoenmaker, Maandereind 1 te Ede 
Foto Riezebos, Dorpsstraat 14 te Harskamp 

Graag tot ziens!

Christelijk Regiokoor Fiducia zingt “Het Nieuw Jeruzalem” 
Op 4 maart a.s. zingt het Christelijk Regiokoor Fiducia samen met 
het Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak het oratorium “Het 
Nieuw Jeruzalem” in de Oude Kerk te Ede. 
Beide koren zingen dit oratorium als een samengesteld gemengd 
koor van ca. 140 zangers en zangeressen. Het geheel staat onder 
leiding van dirigent Peter Burger. 
Dit oratorium is geschreven door Johan Bredewoud, geen onbe-
kende in de geestelijke muziekwereld en de teksten zijn gemaakt 
door Hans de Ruyter. Beide koren hebben dit werk in dezelfde 
samenstelling eind vorig jaar ook al uitgevoerd in de Grote Kerk te 
Gorinchem. Verder werken mee: André van Vliet orgel, Jan Lense-
link vleugel, Erica Vogel dwarsfluit en Arjan en Edith Post trompet. 
In dit oratorium volgen we, in grote lijnen, het visioen van de apos-
tel Johannes op Patmos uit de Openbaring aan Johannes. De 
teksten worden afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude 
Testament en uit de evangeliën. 
Er zijn, naast alle nieuw gecomponeerde muziek, ook enkele 
herkenningspunten te vinden in de vorm van bekende gezangen 
en bovendien in de melodie van het bekende “Yerushalayim Shel 
Zahav”. Kortom, het is een mooie muzikale avond die de moeite 
waard is om bij te wonen. Op de sites van de beide koren is nog 
meer informatie te vinden en zijn ook kaarten tegen voorverkoop-
prijs te bestellen. Aanvang van het concert is 20:00 uur en de kerk 
is open vanaf 19:30 uur. Toegang 12,50 euro, in de voorverkoop 
10,00 euro. Meer informatie, ook over verkoop van kaarten, vindt 
u op www.fiducia-ede.nl of www.ikknieuwpoort-langerak.nl 

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 8.30 uur. 

• 19.00 uur: KERKVENSTER:
 informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. 
 Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, 
 Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.
 Presentatie: Rita Tijmes, 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’ FEBRUARI/MAART 2020
24 februari 2020 
Gesprek met Ds. Theo Pieter de Jong over “Bidden”. 
Lied van de Week: ‘Wees gerust’ - Psalmen voor nu. 
Boekbespreking: Arie Romein. Actuele berichten. 
Muzikale intermezzo’s. 

2 maart 2020
Gesprek met Hans Haverlach en Bert Fredrikze  over 
“De musical  ‘De Ballingschap’ – The making of…!“ 
Lied van de Week: ‘Woon in wat ik ben’  Column. 
Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek. 

9 maart 2020
Interview met Dirk Meijer over de “Mattheus Passion”. 
Lied van de week: ‘Wordt stil nu de ENE tot ons komt’.  
Column. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

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
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
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

www.drukkerij-amv.nl

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.

Bijbelkieswijzer helpt bij bijbelkeuze  

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 
introduceert de Bijbelkieswijzer. Deze onli-
ne kieswijzer helpt mensen aan de hand 
van vragen om te ontdekken welke bijbel-
vertaling het best bij hen past. De Bijbel-
kieswijzer is te vinden op debijbel.nl/kies-
wijzer.
‘De Bijbel is in allerlei Nederlandse verta-
lingen te lezen’ , zegt NBG-directeur Rieu-
werd Buitenwerf. ‘Mensen vragen zich af 
waarom er zoveel vertalingen zijn, en wat 
er nou écht staat in de Bijbel. Immers, 
soms klinkt een bepaalde bijbeltekst in 
de ene vertaling heel anders dan in de 
andere. Lang niet altijd begrijpen bijbel-
lezers hoe dat komt. Ook merken we dat 
veel mensen zoeken naar een voor hen 
geschikte bijbelvertaling. Als je de kieswij-
zer doet – een soort kieskompas – krijg je 
daar advies over én leer je aan de hand 
van voorbeelden veel over de gemaakte 
vertaalkeuzes.  Zo ontdek je op een leuke 
manier dat iedere vertaling een uniek ven-
ster op de tekst opent.’

Buitenwerf benadrukt dat het NBG met 
de kieswijzer alle bijbellezers wil dienen. 
‘Niet alleen vertalingen die door het NBG 
zijn gemaakt doen mee, maar ook andere 
bekende Nederlandse vertalingen. Onze 
missie is immers: de Bijbel dicht bij men-
sen brengen.’

Vertaalprincipes en voorkeuren
De Bijbelkieswijzer geeft inzicht in de 
negen bekendste Nederlandse vertalin-
gen: de NBG-vertaling-1951, de Statenver-
taling (editie 1977), de Groot Nieuws Bijbel 
(editie 1996), de Nieuwe Bijbelvertaling 
(2004), Het Boek (editie 2008), de Herzie-
ne Statenvertaling (2010), de Willibrordver-
taling (editie 2012), de Naardense Bijbel 
(editie 2014) en de Bijbel in Gewone Taal 
(2014). Elk van deze vertalingen belicht 
de brontekst op haar eigen manier. De 
ene vertaling blijft dicht bij de formulering 
van het Grieks of Hebreeuws, een andere 
kiest voor soepel Nederlands, een derde 
wil vooral de betekenis overbrengen.

De Bijbelkieswijzer werkt met 23 vragen 
die onder meer gaan over de vertaalprin-
cipes van deze vertalingen. Bijvoorbeeld: 
hoe vertaal je Griekse of Hebreeuwse 
beeldspraak, kies je voor (bijvoorbeeld) 
omgangstaal of voor literair Nederlands, 
en in hoeverre houd je rekening met de 
lezer van vandaag? Ook het bekende prin-
cipe van concordantie komt aan bod: ver-
taal je een bepaald woord altijd met het-
zelfde Nederlandse woord of niet? De vra-
gen en stellingen worden toegelicht met 
filmpjes en informatie. Daarnaast krijgt de 
gebruiker enkele voorkeursvragen voorge-
legd, bijvoorbeeld: ‘Welke weergave van 
Matteüs 5:3 spreekt je het meest aan?’ en 
dan volgen acht opties, waaronder ‘Geluk-
kig wie nederig van hart zijn’, ‘Zalig zijn de 
armen van geest’, ‘Het echte geluk is voor 
mensen die weten dat ze God nodig heb-
ben’, ‘Zalig wie arm zijn aan geestesadem’ 
en ‘Gelukkig zij die nederig zijn’.

http://debijbel.nl/kieswijzer

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap


