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Anno Domini

We vieren de zondagen van Epifanie, van de
verschijning des Heren. En vanaf 31 januari begint het
tellen-naar-Pasen-toe, het is dan de zeventigste dag
voor Pasen, Septuagesima. Het heeft wel wat: dat de
liturgie onophoudelijk dóórgaat, dat ze kennelijk
letterlijk onophoudelijk ís. Het is Kerst geweest en het
wordt ook weer Pasen. Weliswaar zeer waarschijnlijk
ook dit jaar in een andere vorm dan in voorgaande
jaren, maar toch.
Tegelijkertijd kan het wel vervreemdend werken: veel
dingen en mensen zijn enigszins of zelfs behoorlijk in
de war, wat vertrouwd was en veilig, lijkt te kantelen,
tot aan het leven-zelf aan toe (een aantal
'classispredikanten' schreef een brochure voor in
'coronatijd' die ze de titel 'als het leven kantelt'
meegaven). Angst, eenzaamheid, complottheorieën dreiging waar je maar kijkt. En te midden van die chaos
komen en gaan de feesten, wordt de liturgie gevierd, de
lofzang aangeheven. Kan dat eigenlijk? En hoe dan?
De kerk, in dit geval 'onze' kerk, de PKN, lijkt zich niet
goed een houding te kunnen geven. Ze voorziet de
gelovigen goedmoedig van allerlei aanwijzingen en
protocollen voor vieringen in ongewone
omstandigheden, geeft via haar website van her en der
aangedragen mooie ideeën door (gemeente x heeft dit
bedacht, gemeente y dat - en zo komen we toch ook
deze winter door) maar verder is het eigenlijk griezelig
stil (in het buitenland wijdt de kwaliteitspers daar menig
verbaasd artikel aan).Die stilte is meteen een vacuüm,
die allerlei religieuze griezels met graagte vullen. Vooral
met de akeligste complottheorieën. Der
Spiegel meldde kortgeleden dat het vooral evangelikale
Christenen zijn die zogeheten Querdenker (letterlijk: de
dwarsdenkers, de virusontkenners) aanvoeren én
voeren met apocalyptische nachtmerries. Die heel wat
verder gaan dan de klassieke bewering dat 'god' achter
menige plaag zit, ook dit zielloze virus zou een
pedagogisch werktuig van 'god' zijn. Een straf voor
gedrag van -uiteraard- de ander.
De kerk hoor je daar nauwelijks of niet over, terwijl er
over de onderliggende vraag: wat heeft 'god' met deze
plaag te maken natuurlijk wel degelijk iets gezegd moet
worden. En dat dan niet op de hoge toon van Qanonchristenen, maar in het register van de liturgie - die
alles zeker weet en in een moeite door aan alles
twijfelt. Die zingt dat de Heer een toevlucht is voor de
zijnen om zichzelf in de rede te vallen met het
'waarom hebt ge mij verlaten..?' Waar is God? In de
pandemie? Zou het? Kun je dat echt geloven, dat hij
niet mens geworden is, maar virus?
Als je dat gelooft, kun je het ook moeiteloos over
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'coronatijd' hebben. Of zelfs over 'coronadiensten'. We
zouden daar niet aan moeten meedoen. Áls onze
dagen en tijden al in handen van derden zijn, van
andere machten, dan zouden ze toch bij voorkeur aan
de Heer gewijd moeten wezen: wij moeten het aloude
A.D. dus maar in ere herstellen. Anno Domini, het jaar
des Heren.
Gerben H. Westra

foto voorpagina: PKN (kapel dienstencentrum)
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Algemeen
EEN NIEUW KERKBLAD
Voor u ligt een nieuw kerkblad. Maar het is ook
jaargang 29 van een oud kerkblad. Dat had geen naam
op de voorpagina. Het was het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Ede. Dat is het nieuwe kerkblad
ook maar nu met de naam KERKBLAD, naam en
karakter ineen. Het is het blad van een kerk die in de
eerste plaats gemeente wil zijn. En dat betekent
'wijkgemeente'. De Protestantse Gemeente Ede leeft in
wijkgemeenten. Maar die wijkgemeenten willen ook
samen gemeente zijn, al is dat soms moeilijk. Daarom is
er een kerkblad. We kijken als leden van de
verschillende wijkgemeenten naar elkaar en we doen
dingen met elkaar.
Het oude kerkblad is vele jaren gemaakt door Wijnand
Rietman. Zijn naam stond in de kop van het blad. Als
het geen gemeenteblad was geweest, had het
WIJNAND kunnen heten. Wijnand zorgde ervoor dat
het oude kerkblad bestond en verscheen. Nu hij stopt
als eindredacteur realiseren zijn opvolgers zich dat het
nog maar de vraag is of er zonder hem wel een
kerkblad voor de Protestantse Gemeente Ede kan zijn.
Dit eerste nummer van het nieuwe kerkblad lijkt het
bewijs maar het is een bewijs zonder de trouw en
volharding waarmee Wijnand vele jaren het kerkblad
heeft gemaakt. De nieuwe redacteuren zijn net
begonnen. Voor die trouw en volharding wil ik Wijnand
namens de algemene kerkenraad bedanken.
Omdat het kerkblad vernieuwd is, gaat dit nummer naar
alle adressen van de PGE en Emmaus. De volgende
nummers worden alleen naar de abonnees gezonden.
Peter Blokhuis, voorzitter algemene kerkenraad
EEN NIEUW JAAR
We zijn begonnen met het jaar 2021 en voor dat jaar
wensen we elkaar Gods zegen toe. Zegen impliceert
meer dan geluk, welvaart en gezondheid. Het gaat om
de allesomvattende aanwezigheid van God in ons
leven. Het lijkt er soms op dat wij met het nieuwe jaar
beginnen maar in werkelijkheid begint het jaar met ons.
Daarom zeggen we van het jaar dat het een jaar van
onze Heer is. Hoe stellen wij ons daarin op? Ons begin
kan een lofzang zijn. Dat heeft in de corona-tijd een
bijzondere betekenis want het zingen is ons vergaan.
Daarom wenst de algemene kerkenraad alle leden van
de Protestantse Gemeente Ede een jaar van lofzang
toe.
Greet Vink-Schouwstra, scriba algemene kerkenraad
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PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’
EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz.
18 januari 2021
De rubriek In ‘t Vizier waarin redactieleden discussieren
over actuele onderwerpen
uit kerk en samenleving. Lied van de week: “Als Gij ons
zegent”
Columnist Geeske Telgen
25 januari 2021
Gesprek met Hendrik-Jan de Bie over liturgische
rituelen en symbolen. Lied van de week: “Ik smeek U
om gehoor”. Boekbespreking van “U heb ik vrienden
genoemd”, geschreven door wijlen ds W.J. van Asselt.
1 februari 2021
Gesprek met Nicolette van Essen over “Het leger des
Heils”. Lied van de Week: “Johannes, zo bevlogen”.
Column: Gerard Verbeek. Muzikale fragmenten.
COLLECTANTEN GEVRAAGD
Namens diaken Ad Tukker (De Open Hof) de oproep
om als collectant mee te doen metde collecteweek
voor Amnesty International. De collecte wordt
gehouden in de week van 15 tot 20 maart. Ad Tukker is
mede coördinator van de collecteweek. U kunt zich
opgeven bij Jan Wams. Email: staal.wams@planet.nl.
Collecteren langs de deuren kun je opvatten als een
geestelijk oefening. De collectant heeft soms een goed
gesprek maar kan ook stuiten op een norse afwijzing.
De twijfel: is het wel belangrijk wat hij doet? Altijd is hij
afhankelijk, altijd moet hij zich dankbaar tonen, al
ontvangt hij slechts enkele schamele munten. Niet alle
deuren gaan open: men is niet thuis of doet alsof. Hij
wordt soms geprezen ("wat goed dat je dit doet!") maar
hij voelt zich vaak een bedelaar. Hij staat bloot aan de
verleiding eigen geld te gebruiken om zijn bus te vullen.
Want hij wil trots kunnen zijn op zijn resultaat. Terwijl
zijn taak een dienende is: anderen de gelegenheid
geven een goed werk te verrichten.
Peter Blokhuis
Wie de levende God wil zoeken en daadwerkelijk
Christus wil navolgen, moet de moed hebben in het
diepe te leren zwemmen. God is namelijk diepte, in
het ondiepe is Hij niet.
Thomas Halik, De nacht van de biechtvader, 57
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ALTERNATIEF COLLECTEREN
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig
zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch
naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de
collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit
inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te
maken.
Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten
gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in
collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met
medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen
kerk-zijn.
17 januari - 1e collecte Diakonaal Platform Ede; 2e
collecte – ZWO; zie info
24 januari - 1e collecte Diaconie PGE ondersteuning;
2e collecte – ZWO; zie info
31 januari - 1e collecte Wijkwerk; 2e collecte –
wijkdiaconie
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar
de doelen niet, behalve de 2e collectes, die kunnen
door de wijken eventueel in- of aangevuld worden;
deze worden bij hun eigen wijk vermeld.
Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen
aan één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag
overmaken op bankrekening met nr. NL11 INGB 0000
867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder
vermelding van welke wijk en welke datum 1e en/of 2e
collecte.
College van Diakenen
Actie Kerkbalans 2021
In 2021 zal de Actie Kerkbalans plaats vinden
van 16 januari tot en met 30 januari.
Het thema van de actie zal zijn: 'Geef vandaag
voor de kerk van morgen'.
De verwachting is, dat we in januari en februari
nog steeds te maken zullen hebben met
beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis. Dat heeft consequenties voor de uitvoering
van de Actie Kerkbalans, met name voor het
afleveren en ophalen van de Kerkbalansenvelop
bij de gemeenteleden. De landelijke
Kerkbalansorganisatie heeft hiervoor een coronaprotocol opgesteld. Dat houdt o.a. in:
aanbellen, 1,5 meter afstand houden, envelop overhandigen door deze ergens neer te leggen
waarna de bewoner hem kan oppakken. Verder worden nog een paar andere creatieve ideeën
aanbevolen die desgewenst toegepast kunnen worden.
Het College van Kerkrentmeesters zal via de Kerkbalanswijkcoördinatoren bevorderen dat dit
protocol zoveel mogelijk wordt nageleefd door de vrijwilligers die de Kerkbalansenveloppen
bezorgen en weer ophalen.
Om het aantal breng- en ophaalmomenten van de Kerkbalansenvelop te verminderen is het nu
meer dan ooit gewenst om de Actie Kerkbalans indien mogelijk digitaal te regelen.
Als u dat nog niet eerder gedaan heeft, registreer u dan nu in het Digitale Portaal van de
Protestantse Gemeente Ede. Dat kan als volgt:
- Voor PC of laptop:
Ga naar https://site.skgcollect.nl/136
Lees de tekst van het menu-onderdeel ‘Introductie’ en maak een account aan bij SKG
Collect op de aangegeven wijze.
- Voor tablet en/of smartphone:
Download de Appostel app via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Vul bij
‘Gemeente Koppelen’ in: ‘Digitaal Portaal Protestantse Gemeente Ede’ en registreer
vervolgens een eigen account.
Gemeenteleden die zich registreren ontvangen in januari 2021 geen Kerkbalansenvelop meer,
maar een e-mail met alle informatie over de Actie Kerkbalans 2021 en over de wijze waarop
een toezegging kan worden gedaan.
Uiteraard is het niet verplicht om de Actie Kerkbalans digitaal te regelen. Voor de
gemeenteleden die dat niet willen of kunnen komt er gewoon een vrijwilliger de
Kerkbalansenvelop bezorgen en weer ophalen.
College van Kerkrentmeesters
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TOELICHTING OP COLLECTEDOELEN
Zondag 17 januari
1ste 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.
2de collecte is voor de ZWO met als doel “Een nieuwe
start voor kwetsbare vrouwen” in India
In India breken veel meisjes hun opleiding voortijdig af,
terwijl er al weinig kans is op goed werk. Velen trouwen
jong. Als dan later hun man overlijdt, groeien bij veel
vrouwen de problemen zich boven het hoofd: Ze
worden als weduwen gediscrimineerd, vluchten soms
in alcohol of prostitutie en kunnen niet langer voor hun
kinderen zorgen. Sommigen hebben HIV. Samen met
de kerken in Noordoost-India zorgt het Priscilla
Centrum ervoor dat deze vrouwen hun leven weer op
de rit krijgen. Ze leren vaardigheden om in hun
levensonderhoud te voorzien, groeien in eigenwaarde
en bouwen aan hun geloof in God. Met uw gift
ondersteunt u dit werk in India.
Zondag 24 januari
1ste collecte is voor de centrale diaconie van de PGE.
2de collecte is voor de ZWO met als doel “Lichtpunten
voor Syrische vluchtelingen” in Libanon
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder
meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon,
Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme
armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan
een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig,
omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom
ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en
arme lokale families met een opleiding in sectoren
waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten
van een eigen bedrijf. Door uw gift ondersteunt u deze
actie waardoor oa vluchtelingen weer een toekomst
krijgen.
Zondag 31 januari
1ste collecte is voor het eigen wijkwerk
2de collecte is voor de eigen wijkdiaconie
Nu het nieuwe jaar weer begonnen is moet de
diaconie-kas weer op krachten komen.
Van harte aanbevolen zodat we ook dit jaar weer iets
kunnen gaan betekenen voor mensen die
ondersteuning nodig hebben.
Help mee om al deze collecten tot een succes te
maken!!
Uw diakenen
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK
Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
www.beatrixkerk.nl

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,
6714 AK Ede, tel. 309 191.
E-mail: tpdejong@beatrixkerk.nl
Pastoraal werker Ouderenpastoraat (80 plus)
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36,
6714 DL Ede, tel. 300 833.
E-mail: nhakkenberg@beatrixkerk.nl
Scriba
Janny Pastink. tel. 639 049.
E-mail: scriba@beatrixkerk.nl
Meldpunt Pastoraat en Overlijden
Breus Versteeg, tel. 634 338.
Janny Westmaas, tel. 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

Vanuit de Pastorie van de Zaligsprekingen
Zo in een nieuw kerkblad is het misschien ook tijd om
een iets leesbaarder titel boven mijn bijdragen te
zetten. Op de voorgevel van de pastorie staat natuurlijk
nog steeds die naam waardoor voetgangers me
regelmatig vragen wat het betekent. Vrij vertaald:
Pastorie van de Zaligsprekingen (Beatrix -> Beatus =
zalig. Beatitudinum = zaligsprekingen).

Het was niet alleen ‘ongemakkelijk’ maar er zijn
gemeenteleden die er een dierbare aan hebben
verloren – en dat raakt ons allemaal. Het maakt dat we
nóg meer tot de kern van wat we geloven gedrongen
worden; wat betekent het als je God je trooster noemt?
Ik merk dat het voor mijzelf in de diensten ook zoeken
is. Hoe verwoorden we het evangelie? Bij voorkeur
door zo dicht mogelijk bij de taal van de Bijbel zelf te
blijven.
Ondertussen was het thuis hier in de afgelopen weken
regelmatig schakelen. Tussen een vriendelijk lachend
meisje in de wieg, de diensten die vanuit de
studeerkamer geleid moesten en Maarten die ik af en
toe eten moest brengen in zijn thuisisolatie achter het
traphekje.
In de weken voor kerst hebben we als gemeente
contact gehad met de EO, die bezig is met de serie ‘Ken
je mij’, over LHBTI-mensen. Elke aflevering is een
portret van iemand anders. In één aflevering komen ze
bij ons in de kerk met een gelovige jonge vrouw die ‘uit
de kast is gekomen’ en nu op zoek is naar een
gemeente waar ze zich thuis zou kunnen voelen. Ze
woont vlak bij de Beatrixkerk en hoorde dat ze bij ons
welkom was, iets om dankbaar voor te zijn.
In diezelfde week belde een regisseur van de KRONCRV om afspraken te maken over een portret van
enkele gemeenteleden bij een soort thema-liturgisch
moment, waarschijnlijk in de 40-dagen. Ook hier
werken we graag aan mee.
Een hartelijke groet, en veel heil en zegen voor het
nieuwe jaar toegewenst, ook van Maarten,
ds. Theo Pieter de Jong

De kerst ligt net achter ons. De pandemie heeft ook ons
gemeenteleven het afgelopen jaar behoorlijk beïnvloed.
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Bij de diensten
17 januari – tweede na Epifanie (wit) - Kanazondag Vandaag is de maandelijkse jaarthemadienst. We lezen
uit Johannes 15:18-16:15. Als we nadenken over de
christelijke toekomstverwachting (ons jaarthema ‘met
het oog op morgen’) dan komt ook de vraag langs naar
wat nu eigenlijk ‘profetieën’ zijn. We luisteren naar wat
Christus zegt over wat de Geest zal doen.
24 januari – derde na Epifanie (wit)
We lezen vandaag uit het Johannes 3:1-13. Het is nog
onduidelijk of na de lock-down er weer gemeenteleden
in de kerk aanwezig mogen zijn. Hoe dan ook, we zien
uit een goede, gezegende dienst!
31 januari – 1e zondag van de Paaskring (groen)
zondag Septuagesima
Vandaag zijn de zondagen van Epifanie voorbij en
tellen we naar Pasen toe. Maar de 40 dagen tijd van
vasten en inkeer (paars) is nog niet begonnen, daarom
is de kleur nog groen. Heel plat zou je dit dus een
‘gewone’ zondag kunnen noemen. Reden genoeg om
(al dan niet virtueel) samen te komen om te bidden, te
zingen, je ziel tot rust te (laten) brengen en God te eren.
Vandaag gaat ds. Doorn uit Nijkerk voor. We wensen
elkaar een gezegende dienst!

Zoomen-op-zondag
Al enkele keren hebben we als gemeente na de dienst
elkaar weer ontmoet bij ‘zoomen op zondag’. Doe jij
ook mee? Het is leuk en vaak erg gezellig om met je
koffie op zondagmorgen na de dienst tóch nog enkele
mensen te spreken, die ook de dienst gevolgd hebben.
Probeer het gewoon maar eens uit. Tijdens de dienst,
of via de Wijkbrief/website is de link te zien waarmee je
je kunt aanmelden en meedoen.

Psalmen in corona-tijd
Onze bisschop, pardon, ‘classispredikant’ (lelijk
woord…) heeft samen met enkele andere geestelijk
leiders een prachtig boekje uitgegeven. ‘Psalmen in
Corona-tijd’. Wie wil kan online in enkele ‘sessies’
meedoen met de bespreking van deze stukjes
bemoedigende en inspirerende teksten rondom de
psalmen. Het boekje sprak mij erg aan. Meer weten?
Mail me gerust op dominee@beatrixkerk.nl! Mogelijk
kan het op het digitale kerkplein geplaatst worden.
Uit het hoofdstukje bij psalm 42 geef ik hierbij graag
een tekst door:

Nieuwe gemeenteleden
Het valt niet mee om in deze tijd waarin zoveel stil ligt
in een nieuwe gemeente je weg te vinden. Gelukkig
zijn we inmiddels gestart met het kerkmaatjesproject
en zijn al aardig wat mensen aan elkaar gekoppeld. Dat
helpt om toch een beetje te integreren.
Meestal was er 1 of 2 keer per maand een
voorstelmoment in de dienst; als soort ‘noodoplossing’
de namen: Zegert en Aafje Schuttel, Theo en Annette
Bakker-Huizinga, Thijs en Wiljo vd Lagemaat, Marja de
Kraker en haar vriend Klaas, Johanna van Erven, Arie en
Lies van Stam.

Protestantse Gemeente Ede

Al tien maanden zoeken wij elkaar
Langs andere wegen dan wij gewend waren.
En dat gáát.
We spreken elkaar via de telefoon,
we ontmoeten elkaar buiten in de tuin
of komen met kleine groepjes
in grote ruimten bij elkaar.
Maar soms verlangen wij,
als de moede hinde
die naar het klare water smacht,
terug naar hoe het was.
Toen we na de dienst op zondag
met zóveel mensen bleven napraten
dat we elkaar door het lawaai van stemmen
niet konden verstaan…
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OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS
Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
www.emmaüs-ede.nl

pastor: ds J.P. Prenger. Tel. 0318-306943
secretariaat Cora: Jan-Willem Donkers, Noel
Bakerstate 27, 6717 NK Ede
donkers@emmaus-ede.nl
Nieuw jaar en na-corona

Het is nog een beetje onwerkelijk om er over na te
denken – maar goed, het is een nieuw jaar en er is een
vaccin – er lijkt enigszins ergens ver weg wat licht aan
de horizon: hoe zal het gaan met Emmaüs, met de
Emmaüsgangers, met de PGE en met de niet
kerkgangers na corona?
Het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken..
Volgens mij is het logisch om zo snel mogelijk in
gesprek te gaan met elkaar over wat Corona met
iedereen gedaan heeft: Hoe is het met je gegaan
tijdens deze maanden? Wat heb je het meest gemist?
Wat hoeft eigenlijk niet meer terug te komen omdat je
het eigenlijk helemaal niet gemist hebt? Het lijkt me
belangrijk om zulk soort vragen te stellen, want als je
niet uitkijkt ga je meteen weer op de oude voet verder,
terwijl er nu ook een kans ligt om met nieuwe ogen
naar de kerk te kijken en op een nieuwe manier kerk te
worden.
Als ik naar mezelf kijk, dan merk ik dat ik de zo gewoon
lijkende ontmoeting, het face-to-face gesprek nog
belangrijker vind dan ik dacht. Ik mis het spiegelen, het
vragen stellen, het gesprek over wezenlijke dingen. Zulk
soort gesprekken voeden mij, helpen mij om verder te
komen: ze inspireren en motiveren. Dus als het aan mij
ligt zou ik graag willen zoeken naar de mogelijkheden
om meer te ontmoeten.
Ik ben tegelijkertijd ook wel een beetje bang dat een
aantal mensen is afgehaakt. Maar ik verwacht – en
hoop – dat aan de andere kant ook meer mensen
bedenken dat ze in de afgelopen jaren iets in hun leven
hebben gemist. Dat ‘iets’ zou zomaar ‘diepgang’
kunnen zijn, of te maken kunnen hebben met de zin
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van het leven, met spiritualiteit en stilte. En dat het in
het leven niet alleen maar draait om meer en verdere
reizen, maar dat bezinning en stilstaan bij wat er in en
om je gebeurt onmisbaar is. Tegelijkertijd denk ik dat
mensen dit niet op de traditionele manier willen, maar
eerder eens gaan kijken bij iets dat uitstijgt boven de
gevestigde kerken. Dat zou meteen een uitdaging voor
ons zijn.. En het zou om lef en creativiteit vragen. Want
dat hoeft echt niet per sé in Emmaüs of een PGE-kerk
te zijn – maar dat kan wellicht veel beter in de
Stadspoort of in Wonenwij, in de Hartenberg, bij Ruig
of Catcher. Misschien móet het juist wel niet in een
kerkgebouw… De eerste bal rolt trouwens al: een aantal
voorgangers heeft samen met Cultura een overleg
gehad om te kijken hoe we een brug zouden kunnen
slaan tussen kerk en maatschappij. Maar nieuwe, frisse
ideeën zijn broodnodig. Laat het vooral weten!
ds. Jan-Peter Prenger
Week van Gebed 2021
In de week van 17 t/m 24 januari wordt de Week van
Gebed gehouden. Deze wordt in Ede georganiseerd
door de lokale Raad van Kerken samen met een
werkgroep uit verschillende kerken. Het thema van dit
jaar is: “Blijf in mijn liefde”. (Johannes 15, 5-9).
De openingsviering op zondag 17 januari 2021 wordt
georganiseerd door de Raad van Kerken in Ede in
samenwerking met de Hervormde Kleopas gemeente
en de Emmaus-gemeente Ede.
De viering begint om 17.00 uur en de voorgangers zijn:
ds. Nico van den Houten (Kleopas) en ds. JanPeter
Prenger (Emmaus). Locatie: Kerkelijk Centrum
Emmaus. Deze viering zal uitsluitend via een livestreamverbinding worden uitgezonden, waarbij u kunt
inloggen op de volgende link: https://kerkdienstgemist.
nl/stations/2089/events (link naar de Kleopasgemeente). Er is in de kerk geen plaats voor bezoekers.
Er wordt getracht de eerder aangekondigde
gebedsdiensten in de week van gebed te organiseren
op een manier die coronaproef is (online avonden).
Voor een defintieve uitwerking daarvan (schema van
locaties, etc.) verwijzen we naar: www.
raadvankerkenede.nl
Albert Schol (voorz. RvK Ede)
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WIJKGEMEENTE HARSKAMP
Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Hartelijk dank!

Senioren

Graag wil ik iedereen bedanken voor de goede en
creatieve wensen voor het komende jaar. Jammer dat
we elkaar niet even de hand kunnen schudden en
elkaar zo heil en zegen kunnen toezeggen. Maar we
mogen vol vertrouwen het nieuwe jaar ingaan,
ondanks alle onzekerheden.

Omdat het er nu ook niet in zat dat we gezamenlijk een
kerstviering konden houden met de senioren, hadden
we bedacht om het, net als de dominee in het voorjaar
deed, het via internet een dienst te houden.

Ds. Tineke Volgenant - Beima

Via de site van de EO konden liederen gedownload
worden om te gebruiken. Dat downloaden ging nog
wel maar om dat in een bestandje te krijgen dat je kunt
gebruiken voor zo'n dienst is weer een ander verhaal.
Maar gelukkig hebben wij Yeb in onze gelederen en die
maar gebeld. Hij heeft dat goed uitgelegd en ik kon
weer verder. Ik had een liturgie gemaakt maar het was
nog niet helemaal handig in elkaar gezet. Dochter
gevraagd om dat goed te maken en die heeft er een
mooie powerpoint van gemaakt. Het was jammer dat
niemand dat verder kon zien dan degene die in de
dienst aanwezig waren, maar het werkte wel in de
dienst.

De Inzamelingsactie voor de voedselbank was wederom een succes.

Aan de dienst werkten mee Ds Tineke voor de
bijbellezingen en de meditatie, Ria Hordijk voor de
gedichten, mevr. Kroon voor het mooie verhaal en
Janny Verweij ook voor de gedichten. Allen mijn
hartelijke dank daarvoor. Na afloop hebben we bij de
mensen die dat wilden een maaltijd bezorgd. Met dank
aan de Molen. De dienst is nog te beluisteren via
uitzending gemist, vanaf min. 40 ongeveer begint de
dienst.

Gods eeuwige naam omringt ons, zoals Kinga Ban
zingt: “Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn, in tijden van
vreugde, maar ook van verdriet".

De liturgiecommissie bedankt iedereen voor het prachtige resultaat.

Collecteren
U kunt dit doen door een bedrag over te maken
op IBAN-nummer NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v.
Protestantse Gemeente Ede.

Zo hebben we getracht om toch een beetje de
kerstviering te ervaren. Wij wensen jullie allen een goed
en gezond 2021, hopelijk komt het allemaal goed met
die corona en mogen wij elkaar weer ontmoeten.

Bij de omschrijving kunt u aangeven voor welke
doelen u de bijdrage wilt bestemmen, vermeld
daar ook bij dat het wijk Harskamp betreft.

Hartelijke groet,
Janny en Elly

Natuurlijk blijven giften voor de kindercollecte en
de wijkkas ook erg welkom.

Rooster oppas en kindernevendienst:

Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick

17-01 Ria
24-01 Petrie en Elly
31-01 Jannieke en Gea

Protestantse Gemeente Ede
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Hallo jongens en meisjes
17 januari – Jezus helpt mensen door Gods kracht
Vorige week maakte Jezus iemand beter. Vandaag is Jezus druk bezig. Van de ochtend tot de avond is Hij aan het
werk. Hij praat met mensen over God. Er komen ook veel mensen naar Hem toe, die allerlei ziekten hebben en
beter willen worden.
24 januari – Dankzij Jezus niet meer buitengesloten
Als je een besmettelijke ziekte hebt is het goed om in quarantaine te gaan. Zo besmet je anderen niet. Een paar
dagen of een paar weken. Best moeilijk, maar echt nodig. Maar daarna is iedereen blij dat het weer gewoon is.
Soms sluiten volwassenen of kinderen iemand buiten. Omdat ze hem/haar niet aardig vinden of omdat hij/zij zei
iets doet wat jij gek vindt of een gekke trui draagt. Die redenen stellen niets voor. Maar het gebeurt wel.
31 januari – Een verlamde en vier gelovige vrienden
Als je totaal verlamd ben kun je niet bewegen. Je kunt niet lopen, je armen bewegen. Anderen moeten je helpen
met eten. Als je ergens heen wilt moet iemand je brengen. Stel je het eens voor! Dan word je misschien ook wel
een beetje verlamd vanbinnen. Je wordt er verdrietig van en ziet het soms even niet zitten. Maar gelukkig kun je
dan met iemand erover praten. Die het begrijpt en dat geeft je weer een beetje hoop. Dit gebeurt ook vandaag.
Groetjes, Mirjam Rap
JOP Kerstchallenge en Adventskaarsen
Met de catechisanten hebben we online een
Kerstchallenge gespeeld op zondagavond 20
december. In vier verschillende groepen op vier
verschillende adressen werden de opdrachten
opgelost: op zoek naar de Code.
De woorden Maria, Magnificat en nederigheid
stonden centraal
Het waren pittige opdrachten met een prachtig
eindplaatje. Het spel is gemaakt door JOP: jeugdwerk
PKN.

Aktie Kerkbalans
2021
Op maandag 18 januari start Aktie Kerkbalans.
Vanaf 18 januari kunt u een vrijwilliger van de
kerk aan de deur verwachten met de bekende
kerkbalans envelop.
Enkele dagen later wordt de retourenvelop weer
bij u opgehaald.
Gemeenteleden die zich geregistreerd hebben
voor kerkbalans via internet krijgen maandag 18
januari een email met alle informatie om digitaal
een toezegging te doen voor de Aktie Kerkbalans
2021.
Met vriendelijke groet,
Steven Heiwegen

De spelleiders Yeb en Rian zorgden voor de begeleiding. We zijn van 17:00 – 21:00 uur aan het spelen geweest en
hebben tussendoor genoten van heerlijke patatjes en snacks die Jellie rondbracht. Bij aanvang van de Advent
hebben we Adventskaarsen uitgedeeld. Eén voor de catechisant zelf en één om weg te geven. Zodat het Licht van
Kerst vermenigvuldigd werd.
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WIJKGEMEENTE NOORD
Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede
www.ede.protestantsekerk.net

Wat mogen we blij zijn dat in de tijd daarnaartoe er
zoveel nieuwe ideeën en initiatieven worden en zijn
ontplooid.
Allereerst natuurlijk het heel bijzondere feit dat we
tegenwoordig de diensten online met elkaar kunnen
meemaken. Wat een werk is ervoor verzet om dat in
orde te maken. Het loopt goed en zo delen we op
afstand toch veel van nabij. En wat doen veel mensen
mee. Inspirerend!

ons nieuwe logo, ontworpen door Hester Degen

foto Jan Klok

Onze hoop en verlangen:
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

En meer valt er te melden. Wat was het bijzonder dat er
met kerst veel gemeenteleden het lied: Komt allen
tezamen thuis hebben ingezongen. Een idee van
Marjan Adams. Vervolgens is er één geheel van
gemaakt en, zoals Wim den Ouden het in een wijkbrief
verwoordde, “was er plotsklaps bij haar een groot
Noorderwijk-leger. Wat is dit geweldig. Ik zie
gemeenteleden zingen die ik sinds maart niet meer heb
ontmoet, maar die er natuurlijk waren toen ze de
oproep Komt allen tezamen hoorden. Dit doet goed om
op deze wijze de onderlinge verbondenheid te
ervaren.” Inspirerend!

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.
Noorse tekst: Hans-Olav Moerk
Nederlandse vertaling: Gert Landman

Protestantse Gemeente Ede
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Ook is er in de afgelopen tijd een Fotoclub gestart. Elke
week ontvangen deelnemers een thema. Aan de hand
van dat thema maakt elke deelnemer een aantal foto’s.
Een aantal daarvan wordt in de wekelijkse wijkbrief met
elkaar gedeeld. Inspirerend!

En tot slot een verrassend gedicht, aangereikt door
Fenno Bolks:

In de afgelopen periode is ook gewerkt aan het nieuwe
beleidsplan. Elke groep in de gemeente heeft alles weer
eens tegen het licht gehouden en doordacht. Ook dat
werkt samenbindend.
Met kerst en het nieuwe jaar hebben alle zieken en
ouderen een plantje ontvangen. Met daarbij een tekst
over een roodborstje. Graag geven we ook dat hier aan
u door.

De kleuren raakten op bij de schepping. Voor het kleine
vogeltje was er alleen nog wat bruine verf…Ze viel
nauwelijks op. Toen één van deze bruinvogeltjes zag
hoe Jezus met kruis en
doornenkroon door de
straten werd getrokken, trok zij, om zijn pijn te
verzachten, een doorn uit zijn hoofd. Een druppel
bloed viel op haar en gaf haar kleur. De kleur van
liefde.- Als dank voor deze liefdevolle daad maakte
God van alle bruinvogeltjes roodborstjes! Vol kleur. Ze
zijn vast ook daarom één van de weinige vogels die
bijna het hele jaar door heldere liedjes zingen. Blij, dat
hun liefde opgemerkt en gewaardeerd wordt, duiken ze
soms zomaar op verrassende plekken bij ons op…..
In deze tijd raken kleuren ook wel eens op. Wat mis je
mensen om je heen. Verdriet groeit
soms als de
scherpe pijn van een doorn in je hart. Hoe verzachten
wij pijn voor elkaar?
Verandert je levenslied?
Hopelijk zendt God u zo nu en dan een roodborstje.
Misschien duiken ze soms wel ineens bij ons op. Klein,
als een kind in de kribbe; troostend, als een liedje van
vroeger dat je raakt;
zichtbaar, als een plantje vol
kleur of een kaartje dat op je weg komt; voelbaar als
kracht die toch in jouzelf zit om anderen op te merken
en te waarderen…..
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Hopelijk brengt het komende jaar ons veel, waarbij het
onderste boven komt.
Vrede en alle goeds, namens heel onze
Noorderwijkgemeente, ds. Caroline Oosterveen.
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WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF
De Open Hof, Hoflaan 2, Ede
www.open-hof-ede.nl

Predikant:
Ds. Agnès Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
Email: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969 (b.g.g.
kunt u contact opnemen met de scriba)
Scriba
Betty 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 PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof NL 62 RABO 0162300212
Vanuit de wijkkerkeraad
Tot in ieder geval 17 januari a.s. vinden er online
diensten plaats in onze wijkgemeente. Elke zondag via
onze website en dan kerkdienstgemist.nl. Het is op
moment van schrijven (2-121) nog niet bekend of er
vanaf 24 januari weer mensen in de kerk aanwezig
mogen zijn. Dit zal bekend zijn, op moment dat dit
kerkblad verschijnt.
Houdt u voor actuele zaken de website in de gaten? En
natuurlijk onze nieuwsbrief Kijk op de Wijk. Wilt u deze
ontvangen; stuur dan een mailtje naar
kijkopdewijk@gmail.com. Zo blijft u op de hoogte van al
het nieuws binnen De Open Hof.
Betty Pluimers, scriba

beschermen en bij zich houden. Controle houden werd
haar strategie. Ze had dan ook altijd alle touwtjes stevig
in handen. Haar wil was wet, zeiden de kinderen.
Toen Hilda in 2018 alle controle verloor omdat ze na
een lelijke val volledig afhankelijk werd van de zorg en
naar een verpleeghuis verhuisde, werd haar dan ook
echt alles uit handen geslagen. Ze heeft het nooit
kunnen accepteren. Wanhoop, machteloosheid,
frustratie, woeden. Het maakte zich allemaal van haar
meester. ‘Als ik uit mijn raam naar beneden kijk, zie ik
de mensen lopen. En dan denk ik: kon ik dat ook maar.
Kon ik dat ook maar, is het enige wat ik nog kan
denken. Vroeger vond ik altijd wel weer de kracht
optimistisch te blijven en door te gaan, maar nu lijkt het
wel of die kracht op is.’
Nooit had ze aan het bestaan van God getwijfeld, maar
nu…. Ze keek vaak door het raam omhoog naar de
blauwe lucht in de hoop dat ze iets zou zien, al was het
maar een hand. Hilda zocht houvast. Tijdens de
afscheidsdienst lazen we Psalm 23, de Psalm die in het
gezin bij belangrijke gebeurtenissen altijd werd

In Memoriam Hilda Petronella Smid-van Leijen
Maandag 14 december is Hilda Petronella Smid-van
Leijen overleden. Ze is 94 jaar geworden en zou vrijdag
18 december 64 jaar getrouwd zijn met haar man
Fokke. Zaterdag 19 december heeft in de besloten kring
van familie de uitvaart plaatsgevonden.
Hilda heeft in haar jonge jaren veel meegemaakt. Al
vroeg kreeg ze – omdat haar moeder leed onder
depressies - de zorg voor het gezin op haar schouders.
En daar kwam in de oorlogsjaren de zorg voor
onderduikers bij. Tel daarbij op de verschrikkingen die
ze in de oorlog van dichtbij meemaakte en je weet: een
veel te grote last op de schouders van een meisje van
16.
Hilda’s verantwoordelijkheidsgevoel had dan ook
enorme proporties aangenomen. Ze wilde iedereen
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gelezen. De Heer is mijn herder. ‘Al gaat mijn weg door
een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij
mij.’ Dat willen wij voor Hilda geloven, dat God haar
door het donkere dal geleid heeft naar een nieuw begin
van leven. Voor altijd geborgen in zijn liefde. Wij
wensen Fokke, kinderen, klein – en achterkleinkinderen
de kracht van Gods zegen toe.
Ds. Agnès Gilles
Woord van dank
Lieve Open Hoffers,
We zijn heel blij en verrast door de vele bloemen,
gebeden, kaartjes, telefoontjes, praatjes aan de deur en
felicitaties tijdens het boodschappen doen en de hond
uitlaten.
Onze 50 jarige huwelijksdag is zo, ondanks alle
beperkingen, toch nog een feest geworden. Hartelijk
dank daarvoor.
Karel en Annemieke
Rondom ons vieren
Zondag 17 januari staat de bekende lezing over Jezus
die water in wijn verandert op het leesrooster. Maar
daar ga ik vanaf wijken. Waarom? Zondag 3 januari heb
ik gepreekt over de verschillende manieren waarop de
evangelisten Matteüs en Lucas ‘hun Kerstevangelie’
vertellen. Twee totaal verschillende verhalen. De enige
overlap zit in de getuigenis van een engel die zegt dat
het kind waarvan Maria zwanger is, is verwekt door de
Heilige Geest en een zoon van God zal heten. Voor de
rest is alles anders. Waarom? Aan de hand van die vraag
ben ik dieper ingegaan op de evangelist Matteüs. En we
hebben ontdekt dat hij geen historie schrijft over de
geboorte van Jezus, maar de betekenis van Jezus
probeert uit te leggen in het licht van de Thora. Matteüs
ziet in Jezus, een nieuwe Mozes. Een uittochtfiguur, die
namens God zijn volk zal bevrijden. Veel mensen
hebben mij na deze dienst laten weten nieuwsgierig te
zijn naar het waarom van de evangelist Lucas. Daar ga
ik deze zondag dan ook uitgebreid op in. Mocht u de
dienst van 3 januari gemist hebben (er waren die
zondag landelijk veel problemen met een ‘oververhitte’
Kerkdienstgemist.nl), u kunt de opname van deze dienst
nog altijd even terugkijken via Kerkdienstgemist.nl/De
Open Hof Ede.
Zondag 24 januari roept Jezus zijn eerste leerlingen en
ze laten hun familie en werk meteen achter om hem te
volgen. Jezus roept ook ons: u, jou en mij. Moeten wij
ook iets achterlaten om hem te kunnen volgen?
Ds Agnes Gilles
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In memoriam Wies Oostendorp
Op 3 januari 2021 werd in de Open Hof het overlijden
afgekondigd van Wies Oostendorp, op woensdag 30
december 2020 in de leeftijd van 88 jaar. Hij werd op
donderdag 7 januari 2021, op zijn 89e geboortedag in
kleine kring begraven.
Wies kennen wij als een bevlogen lid van de Raad van
Kerken Ede en van de Werkgroep Pluriforme
Samenleving. Hij had goede contacten met de Turkse
en Marokkaanse samenleving en was niet alleen
geïnteresseerd in de literatuur, maar bracht het ook in
praktijk. Als Rooms Katholiek, getrouwd met de
protestantse Monna was hij van huis uit oecumenisch
ingesteld. Maar hij had ook interreligieuze contacten
met de Imams en zijn Marokkaanse buren. Vanuit de
Raad van Kerken werd in september 1985 het initiatief
genomen tot oprichting van de Werkgroep Pluriforme
Samenleving, waarin Wies, samen met Elly Hoogteijling
en Guus van Aken, zitting nam.
Daar ontmoetten wij regelmatig vertegenwoordigers
van de diverse moskeeën. Het legde de basis voor het
broodnodige contact na de aanslagen op 11 september
2001 op het World Trade Center in New York. Ede werd
even wereldnieuws toen bleek dat opgeschoten
jongelui dat grappig vonden. Op initiatief van het Anti
Discriminatiebureau is samen met de Werkgroep
Pluriforme Samenleving een solidariteitsverklaring
opgesteld die is ondertekend door 38 kerken,
moskeeën en maatschappelijke instellingen. In 2003
volgde het eerste manifest na het uitbreken van de
oorlog in Irak. De gezamenlijke Kerken en Moskeeën
riepen hierin op tot respect en gebed.
Naar aanleiding van de film Fitna van Wilders werd in
2008 door B&W van Ede in samenwerking met de Raad
van Kerken een tweede manifest opgesteld dat door
ruim zestig levensbeschouwelijke, maatschappelijke en
politieke organisaties is ondertekend. De huidige
contacten tussen de moskeeen en de Raad van Kerken
zijn rechtstreeks het gevolg van wat Wies Oostendorp
in de Werkgroep Pluriforme Samenleving en de Raad
van Kerken heeft bereikt.
Verder heeft Wies Oostendorp vanuit zijn
betrokkenheid met Emmaüs jarenlang als
afgevaardigde van Kerkelijk Centrum Emmaüs deel
genomen aan het Landelijk Oecumenisch Platform. Het
deed Wies veel verdriet dat een aantal jaren geleden
het LOP ter ziele ging.
Wij wensen de nabestaanden van harte sterkte bij het
verlies van deze markante persoonlijkheid.
Elly Hoogteijling
Hilly Korteweg
Erna Hulstein
Karel de Krijger

eerste ed 2021

WIJKGEMEENTE TABOR
Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede
www.taborkerk.nl

Beste wensen
Allereerst mijn hartelijke dank voor alle goede wensen
die mij op vele manieren bereikten. Voorzover nog niet
in een persoonlijk contact gebeurd: voor u allen
minstens hetzelfde! Gezegende dagen, geluk en
gezondheid voor u en de uwen.
Bij de diensten (en de tijden)
Wij kijken dit jaar heel anders terug op Advent en Kerst
dan we gewend zijn geweest: dit keer geen goed
gevulde kerk, met diensten die alleen daardoor nog
meer gloed hadden dan op 'gewone' zondagen.
Vanwege de omstandigheden waren we steeds maar
met een paar mensen in de kerk, die namens én voor
de gemeente de liturgie vierden. Al vanaf maart is die
groep niet groter dan een paar zangers (die ook de
lezingen verzorgen), de organist en de predikant. En de
mensen die de opnames verzorgen. Plus de koster. De
reacties op de - via de website van Tabor
en Soundcloud te beluisteren - opnames zijn zonder
uitzondering positief. En wat nog aardiger is: meestal
zijn er meer bezoekers op de site dan er vroeger wel
eens mensen in de kerk waren. Dat is een verschijnsel
wat zich op veel plekken voordoet.
Inmiddels is er in de kerkzaal een hightech camera
geïnstalleerd, waarmee nu geoefend en
geëxperimenteerd wordt. Binnenkort zullen de diensten
ook in beeld (via 'Kerkdienst gemist') gevolgd kunnen
worden.
Gezien de 'toestand in de wereld' zullen we de
komende weken op deze wijze verdergaan: géén
'echte' diensten in de kerk. Er zullen zo min mogelijk
mensen betrokken worden bij de vieringen die wél
mogelijk zijn. Wij zullen de randen van de regels niet
opzoeken: niet voor diensten, niet voor andere
activiteiten. Bijvoorbeeld niet beweren dat je met dertig
mensen in de kerk mag zijn en dat je dan dus ook met
15 mensen mag vergaderen. De vrijheid van godsdienst
waar men sommige kerkmensen zich op hoort
beroepen kán niet betekenen dat de gezondheid van
anderen je een rotzorg zal zijn. Wat dat betreft was het
ronduit gênant dat de kerken zich begin december
zonder aarzelen schaarden in het rijtje HEMA, Action,
Wibra etc., op zoek naar de randen van- en gaten in de
bepalingen van de lockdown. De kerk hoort te zoeken
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naar de randen van de samenleving, naar de mensen
die dáár vertoeven als 'volk dat wandelt in het duister'.
De belangen van dat volk te dienen is eerste opgave
van de kerk, haar roeping 'van den beginne.' Daar is
God vermoedelijk eerder te vinden, dan in een kerk die
pocht op vooral haar eigen vrijheid! De vrijheid van de
kerk is immers, om met Luther te spreken 'die Freiheit
eines Christenmenschen': 'Ein Christenmensch ist ein
freier Herr über alle Dinge und niemand untertan.' Een
tegelijkertijd óók: 'Ein Christenmensch ist ein
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.
'
Betrokken en op de hoogte
Het vernieuwde kerkblad verschijnt een tikkeltje minder
frequent dan we van het oude gewend waren. Daarom
zullen we de 'Kerkbrief', zoals die te vinden is op de
website, in het vervolg intensiever gebruiken voor het
(door)geven van nieuws en wetenswaardigs. Zo blijven
we van elkaars wel en wee op de hoogte, ook nu het
bezoekwerk noodgedwongen beperkt is.
Met goede groet,
Gerben H. Westra

kerkgang met een vraagteken
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Beatrixlaan 22 6713 PS EDE

Gespecialiseerd in grafmonumenten, onderhoud en reparaties

Einsteinstraat 37
3902 HN Veenendaal
Telefoon 0318 - 51 20 51
Emailinfo@steenhouwerijpol.nl
www.steenhouwerijpol.nl

Openingstijden toonzaal:
- Maandag t/m donderdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur
- Vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur
- ‘s Avonds en zaterdags op afspraak

Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken.

Indrukwekkend
drukwekkend en
kleurrijk werk

Ons drukwerk maakt indruk. Een team van creatieve
vormgevers, printers en drukkers zijn u graag van dienst.
Indrukwekkend van concept tot eindproduct.
www.drukkerij-amv.nl

Adres redactie:
kerkbladpge@gmail.com
Kerkelijk Bureau
W. de Zwijgerlaan 4a,
6713NT Ede, tel. 61 23 36
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl
Vrijwillige bijdragen, collectebonnen,betalingen
kerkblad en solidariteitsfonds
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v.
Protestantse Gemeente Ede
Diaconie
Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Ede

