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DE GEEST VAN GOD
 
Afgelopen zondag, stonden we in de kerk aan de hand van de bovenstaande Bijbeltekst stil, bij dat hele nieuwe
jaar wat voor ons ligt. Wat kun je er over zeggen? Zou jij in de toekomst willen kijken? Als je een glazen bol had…
wat zou dat met je doen?
Sommigen zouden ‘m heel gauw wegkieperen en er niet in durven kijken – bang om iets te zien wat ze achteraf
liever niet hadden geweten… Anderen zouden de verleiding niet kunnen weerstaan en tóch graag stiekem even
willen weten hoe dit-of-dat verder zal gaan.
 
In Jesaja 47 lees ik hoe de stad Babel wordt toegesproken:
“Babel, gebruik je toverkunsten en toverspreuken maar, zoals je altijd gedaan hebt. Misschien kun je toch iets doen.
Misschien dat het kwaad toch verdwijnt. Je had toch altijd zoveel raadgevers? Wat heb je die vaak om raad
gevraagd! Vraag hun maar om te komen. Zij kijken toch vaak naar de hemel en de sterren? Zij zeggen toch elke
maand wat er in de toekomst met je zal gebeuren?”  (vs. 13/14 - BGT)
 
In de dienst dachten we na dat over de Heilige Geest óók gezegd wordt dat Hij ons ‘de toekomende dingen’ zal
verkondigen. Maar dat dat wat anders is dan de toekomst voorspellen. Gods Geest stelt in alle tijden steeds
Christus en Zijn leer en leven centraal. Dat blijkt behoorlijk ‘toekomstbestendig’ en een betrouwbare koers op te
leveren. God doet de toekomst open en wijst door Zijn Geest begaanbare wegen. Ook in deze tijden.
Trendwatchers & predicters, peilingen en winstwaarschuwingen of ramingen, alles wat wij over de toekomst
kunnen zeggen kan best heel nuttig en waardevol zijn. Ook als het bijvoorbeeld over onze gemeente gaat. Maar
Christus raadt Zijn leerlingen aan om vooral ook te luisteren naar Zijn Geest.
 
Toen we deze dienst voorbereidden kwam in ons gesprek over Gods Geest – die de toekomende dingen
openvouwt en alles steeds in verband met Jezus Christus -  ook Hebreeën 13:9 langs. Ik sluit er graag mee af.
Het lijkt me in dit verband ook een waardevol advies om mee te nemen; een Bijbelvers om nog een poosje op te
kauwen, in alle tijden. “Laat je niet meeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed dat het hart zijn
vastheid vindt in genade…”
 
Ds. Theo Pieter de Jong
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Informatie van de
Algemene Kerkenraad
(AK)
 
Via het kerkblad zijn de wijken geinformeerd over het
rapport Toekomstbestendig, de besluten die de AK
daarover genomen heeft en het plan van aanpak. In het
plan van aanpak wordt aangegeven hoe we de
besluten willen uitvoeren. De regie is in handen van het
moderamen.
Alles staat in het teken van een sluitende begroting
voor 2023. De tekorten op de begrotingen van de
laatste jaren moeten weggewerkt worden.
We zoeken het niet in fusies van wijkgemeenten maar
in een rendabele explotatie van de gebouwen en een
beter beheer van ons vermogen. Dat vermogen levert
nu bijna niets meer op en dat is een belangrijke
oorzaak van de tekorten. Vertrekkende predikanten
worden niet vervangen.
Het College van Kerkrentmeesters heeft erop gewezen
dat door de coronacrisis onze financiële positie is
verslechterd. De begroting voor 2021 vertoont
daardoor een veel groter tekort dan voorzien. De
gemeenteleden zijn gelukkig meer gaan geven maar
dat is lang niet toereikend.
Wat volgens het plan van aanpak in 2020 had moeten

Hoe dit blad er komt
 
Met ingang van het jaar 2021 wilde de algemene
kerkenraad het kerkblad vernieuwen nadat men eerst
had vastgesteld dat er nog steeds behoefte aan is. Dat
laatste spreekt niet vanzelf want er zijn voor elke
wijkgemeente een wijkbrief en een website. Toch
willen velen graag iets lezen over wat er in andere
wijken gebeurt. Ook delen de wijken een algemene
kerkenraad (AK), een college van kerkrentmeesters
(CvK) en een college van diakenen (CvD). Die hebben
behoefte aan een blad waarin ze gemeenteleden
kunnen informeren over wat ze doen. Het kerkblad is
daarmee een orgaan waarin de eenheid van de
Protestantse Gemeente Ede voorop staat. 
Hoe moest het er dan uitzien? Het blad moest minder
saai worden, met meer kleur en beeld. In het oude blad
stonden te grote lappen tekst en de eenheid van de
PGE kwam te weinig tot uitdrukking doordat bij gebrek
aan voldoende kopij teksten uit de landelijke  kerkelijke
pers werden overgenomen. In overleg met een nieuwe
drukker, Editoo in Arnhem, werd besloten dat elke wijk
verantwoordelijk is voor het invullen van 1 of twee
paginaas met tekst en beeld. Elke wijk heeft een eigen
wijkredacteur. Wie iets wil laten opnemen in het
kerkblad kan zijn tekst inleveren bij zijn wijkredacteur.
Die bepaalt of er ruimte is en plaatst de tekst in een
programma van de drukker. De eindredacteur zorgt
voor de invulling van twee paginaas algemeen nieuws
(AK, CvK, CvD, e.a.), de (voorlopig vaste) voorpagina en
het overzicht van de kerkdiensten. Op pagina 2 staat
een artikel van een predikant.
Door een ander lettertype en het gebruik van beeld is
er minder ruimte dan vroeger. Het aantal paginaas is
gelijk gebleven. De ruimte per wijk vast en die moet
elke keer wel gevuld worden. Voor sommige wijken is
dat een beperking, voor andere een uitdaging. Besloten
werd het blad gemiddeld 1 keer par maand uit te geven
omdat we ook de wijkbrieven en de websites hebben.   
EN TOEN KWAM HET EERSTE NUMMER TE LAAT!  Dat
lag niet aan de redactie. Er  was een misverstand met
de drukker over de dag waarop de kopij ingeleverd
moet worden. Daarom vermeld ik hier de datum
waarop kopij voor nr 3 uiterlijk bij de wijkredacteur
moet zijn: 18 februari 2021. 
 
Peter Blokhuis  (eindredacteur a.i.)

De wijkredacteuren
 
Elke wijk heeft in principe een wijkredacteur. Zij vullen
de pagina's van hun wijk en maken die pagina's ook op.
Niet allen zijn al gewend aan het programma van de
drukker en daarom ondersteunen zij elkaar. Dat werkt
prima.
 
De wijkgemeente Noord heeft als redacteur Johan van
der Veen.
In wijkgemeente De Open Hof zijn twee redacteuren
actief: Albert Brink en Roelof Vogelenzang.
Wijkgemeente Harskamp heeft als redacteur Sjaak van
Schaik.
In wijkgemeente Beatrixkerk is Ko Kuperus eerste
redacteur en Casper Vegt assistent redacteur.
Ds Gerben Westra is in wijk Tabor behalve predikant
ook wijkredacteur.
Voor Emmaus treedt ds Jan Peter Prenger voorlopig op
als wijkredacteur. 
De eindredacteur tenslotte zoekt nog naar iemand die
hem wil vervangen. 
 
Peter Blokhuis (eindredacteur a.i.) 

Het derde nummer van het kerkblad verschijnt
in de eerste week van maart. 
De wijkredacteuren moeten de kopij uiterlijk
18 februari in hun bezit hebben.
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gebeuren is grotendeels uitgevoerd.
Maar het ontbreekt op enkele punten aan de afronding.
Dat komt met name doordat de AK niet kan
vergaderen. Er is geprobeerd op afstand te vergaderen
maar dat bleek niet vruchtbaar.
Gesprekken over gebouwen worden uitgesteld en
rapporten worden niet besproken. Ook is er nog geen
besluit genomen over de opvolging van ds. Volgenant
in Harskamp.
Greet Vink-Schouwstra, scriba AK
 

 

 

College van Diakenen
 
Collecten
7   februari:         1e collecte Wijkwerk                               
                           2e collecte – KIA - werelddiaconaat
14 februari          1e collecte Diaconie (Quotum)               
                           2e collecte – KIA Noodhulp in Ethiopië
21 februari          1e collecte- Diaconie algemeen             
                           2e collecte – ZWO 40 dagen ; zie info
28 februari         1e collecte Wijkwerk                               
                           2e collecte – ZWO 40 dagen; zie info
 

Extra gift
Kerk in Actie heeft een brief gestuurd om te kijken of er
extra mogelijkheden zijn om de opbrengst van de
kerstcollecte vanuit de reserves te verhogen.
 
De opbrengst van de KIA-kerstcollecte voor
vluchtelingen in Griekenland heeft € 1.400,00
opgebracht. Het CvD heeft besloten om € 1.000,00
extra te storten voor dit project.
 
Vele gemeenteleden dragen dit project een warm hard
toe.
 

Voor info over de 2e collecten zie de info van de
diakenen van wijk Beatrixkerk. De volgorde van 1e en
2e collecte kan afwijken.  De 2e collectes kunnen door
de wijken anders in- of aangevuld worden. Wijzigingen
worden door de betreffende wijk vermeld. Kijkt u of
luistert u via internet en wilt u 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 wijk / datum / collecte.
 

Bespreek het Samen
 
Meditatie met pianomuziek    
Op zondagavond 7 februari 2021 om 19.30 uur is er een
meditatiemoment in Kerkelijk Centrum Emmaüs. Dit
wordt georganiseerd in samenwerking met Bespreek
het Samen. Andries Scherpenzeel zal deze meditatie
begeleiden. De vleugel wordt bespeeld door Erik
Onnink. De meditatie zal te zien en te beluisteren zijn
via livestream. U kunt deze vinden op de website van
Emmaüs, onder 'viering gemist'.
In deze bijzondere coronatijd waar veel op ons afkomt
om ons druk over te maken, hebben we steeds vaker
behoefte aan een rustmoment. Meditatie is één van de
manieren om die rust te vinden. Daarbij oefenen
mensen in meer bewustwording en gaan ze op zoek
naar wie ze diep van binnen zijn.
Er zijn er verschillende manieren om te mediteren. Je
kunt het alleen doen of in een groep. Andries
Scherpenzeel is ervaren in het begeleiden van
meditatiebijeenkomsten voor groepen.
Deze keer zal Erik Onnink improviseren op
meditatiemuziek en kun je thuis luisteren om zo
mogelijk meer innerlijke rust te ervaren.
 

Oproep Amnesty International
Je wilt zelf toch geen onrecht aangedaan worden?
Amnesty komt in actie met het onderzoeken van
onrecht, het voeren van campagnes, lobbyen bij
regeringen en het geven van voorlichting.

Jouw inzet geeft mensen vrijheid! Doe jij ook mee
met de collecteweek in 2021? (15- 20 maart)
 
Geef je op om mee te doen aan de collecte voor
Amnesty International.
Meld je aan bij Ad Tukker per email adtukker@tiscali.nl 
of per telefoon 06 233 90 159
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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.
 
Predikant
Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede,
0318 309 191 / tpdejong@beatrixkerk.nl
 
Pastoraal werker Ouderenpastoraat
80 plus m.u.v. verpleeghuizen
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede
0318 300 833 / nhakkenberg@beatrixkerk.nl
 
Scriba
Janny Pastink / 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Vanuit de Pastorie van de Zaligsprekingen
In gesprek met collega’s komt regelmatig de zondagse
dienst ter sprake. ‘Hoe doen jullie dat nou?’ Eén van
hen sprak onlangs de huivering uit dat we als dominees
nu presentators worden die filmpjes aan elkaar moeten
praten. Ik herken dat. De liturgische uitdagingen waar
we nu voor staan leggen interessante vragen bloot die
altijd al onder kerkdiensten lagen.
De vraag die mij het meest bezig houdt is de vraag naar
richting van de dienst: Is de eredienst voor ons? Of
voor God? Of allebei? Dat laatste is mij echter te snel.
Als wij het maar fijn, mooi en leuk vinden, is God de
HEER al lang blij? Ik weet dat niet zo goed, de Bijbelse
profeten laten soms een ander geluid horen.
 
Ik ben soms zo bang dat het uurtje dat we samen
vullen op zondagmorgen wel heel veel op onszelf
gericht begint te raken.
‘Kerkdienst als middel voor gemeenteopbouw’ zeg
maar (ons geloof moet opgepept worden). Is dat perse
fout? Nee…
Of ‘kerkdienst als missionair middel’ (zó preken dat het
ook voor gasten aantrekkelijk is om mee te gaan
doen) – óók niet fout.
Of de kerkdienst zó aanpassen dat het ook ‘de jongere
generatie weer aanspreekt’ (lekker ongenuanceerd  ) -
ook daar kan en wil ik eigenlijk weinig tegenin
brengen…
Nou ja, daarom schrijf ik het hier maar eens op. Ik zou
hier graag met z’n allen nog eens wat langer over na
willen denken. Reageer vooral! Misschien via het
Digitale Kerkplein, zodat we op elkaar kunnen
reageren?
 
Ondertussen begint zich, zo goed en zo kwaad als dat
gaat, toch iets van een dagelijks ritme af te tekenen met
werkdagen, dagen dat de kleine naar de oppas gaat,
enzovoort. De regel van ‘slechts één persoon per dag
zien’ beperkt ons werk behoorlijk. Gelukkig kan bellen
wel en we zoomen wat af!
 
Allen alle goeds toegewenst. Hou vol, hou moed, de
HEER is nabij!
Ds. Theo Pieter de Jong
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Overleden: Dirk Slikker  -  Velsen-Noord
2 juli 1932 - Ede, 19 januari 2021
‘Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft
betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader’,
zo schrijft de familie Slikker op de rouwkaart.  ‘Pa was
een markante persoonlijkheid. We bewonderen zijn
positieve levenshouding en doorzettingsvermogen. Hij
is nu bij zij Heiland’. 
Op dinsdag 26 januari is Dick begraven bij zijn vrouw
op de begraafplaats aan de Asakkerweg, na een
dankdienst voor zijn leven in de Beatrixkerk. 
We wensen in het bijzonder Gerard en Marianne
Homburg en hun kinderen, maar ook alle
nabestaanden van harte kracht en troost toe bij dit
verlies. Moge de HEER de gedachtenis aan Dick Slikker
tot zegen laten zijn.
 
Overleden: Hendrika Bosman-Bakker - Grijpskerk
4 augustus 1917 - Scherpenzeel 17 januari 2021
Augustus vorig jaar verhuisde Riek vanuit ons midden
naar Scherpenzeel, waar goede zorg was. Maar nu
bereikte ons het bericht van haar overlijden. Op de
rouwkaart lezen we: ‘Mijn hulp is van de Heer, Die
hemel en aarde gemaakt heeft’. In dat vertrouwen is
vredig, na een lang, rijk en voltooid leven Riek op 103-
jarige leeftijd overleden. In besloten kring is zij op
vrijdag 22 januari begraven in De Krim. Wij herinneren
ons Riek als markante, ontwikkelde, gelovige vrouw
met een goed hart. Dat de HEER de gedachtenis aan
Riek zal zegenen.

Stage
Naast Heidi Koster (onze leervicaris) en Tim Versluijs,
Mart Blokhuis en Stijn Sies (onze stagiaires) zal ook
Teus Reinders als stagiair ons ‘theologenteam’ komen
versterken. Teus stelt zich voor:
Beste gemeente,
Komend 1,5 jaar loop ik bij jullie in de gemeente stage.
Ik ben Teus Reinders, 25 jaar, en woon op een
studentenkamer in Ede tegenover de CHE waar ik HBO
Theologie studeer. Ik zie uit naar een mooie, gezegende
tijd bij jullie in de gemeente. Als je vragen hebt, stel ze
gerust, dat lijkt me leuk! Ik ben benieuwd naar uw en
jouw verhaal!
Met vriendelijke groet,
Teus Reinders  - 06 11828319

7 februari 2021 - zondag Sexagesima
Vandaag is de lezing gekozen bij het jaarthema. We
lezen Daniël 7 en Lukas 22: 63-71. Van harte
aanbevolen om dit thuis te lezen en je af te vragen wat
dit ‘Met het oog op morgen’ te maken heeft…
 
14 februari 2021 -  zondag Quinquagesima
Vandaag zou oorspronkelijk een doopdienst zijn;
helaas, weer iets wat doorgestreept moest worden.
Maar de schriften gaan wel open. We lezen Hooglied 1
en Johannes 21:15-25. Misschien kan de Cantorij aan
de dienst meewerken, in ieder geval is er extra
aandacht voor de muziek!
 
17 februari - Aswoensdag
Om 19.30 beginnen we samen de 40-dagentijd met
een dienst. Hiervoor heb je het 40-dagentijd-boekje
nodig. Heb je die al besteld of via de website
gedownload? Aanbevolen! Voor elke dag een pagina,
door een ander gemeentelid ingevuld. Elke week zullen
we stil staan bij één van de 7 werken van
Barmhartigheid. Van harte uitgenodigd!
 
21 februari 2021 - zondag Invocabit
1e zondag van de 40 dagen
Deze zondag staat het genezen van zieken als ‘werk
van barmhartigheid’ centraal. Voorganger in deze
dienst is ons gemeentelid, ds. Peter ’t Hoen. De
evangelielezing is uit Lucas 4: 38-44. Jezus geneest de
schoonmoeder van Petrus van haar koorts. Vervolgens
genas Hij alle zieken die bij hem gebracht werden.
Onze Heer sprak en werkte in de geest van de profeet
Jesaja. Daarom lezen wij Jesaja 61.
 
28 februari 2021 - zondag Reminiscere
2e zondag van de 40 dagen
Vandaag is ds. E.P. van der Veen uit Oldemarkt onze
gastvoorganger. We wensen elkaar een goede,
gezegende dienst! Deze week denken we na over: de
dorstigen te drinken geven. We lezen: Johannes
19:25-30 en Psalm 1 

Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan
 
 
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is
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Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede

www.emmaüs-ede.nl 

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS

 

Dienst aan de wereld
 
In de maanden november en december van 2020
hebben we een inzamelingsactie gehad 
van levensmiddelen voor De Voedselbank in Ede.
Gedurende 9 woensdagavonden hebben leden van
Kleopas en Kerkelijk Centrum Emmaüs massaal
ingeleverd.
Er zijn avonden geweest waarbij meer dan 8 volle
kratten levensmiddelen zijn ingezameld.
Al met al is het een zeer groot succes geworden!
Allen die mee hebben gedaan héél hartelijk bedankt. 
Namens de werkgroep Dienst aan de Wereld, 
Inge Voorbij en Dik Groenendijk  

 
 
 
 
 
 
 
 

Onderweg naar
Pasen: bezinnen en
ontmoeten
In de afgelopen jaren ging in de veertigdagentijd elke
woensdag een groep mensen “Bewust naar Pasen”. Het
waren prachtige bijeenkomsten met een interessant
thema. De avond zat als volgt in elkaar: het begon met
een inleiding door een spreker, vervolgens gingen we
daar met elkaar over in gesprek, dan volgde er een
maaltijd en sloten we af met een vesper in de
gedachtenishoek.

 

 
        Dat kan dit jaar natuurlijk niet doorgaan.
Maar we willen ons toch graag in de veertigdagentijd 
bezinnen en samen onderweg gaan naar Pasen, online,
via ZOOM. Dit is het idee. Gedurende 7 woensdagen in
de veertigdagentijd, vanaf aswoensdag, 17 februari, tot
en met de woensdag in de stille week (31 maart)
ontmoeten we elkaar van 19.00 – 20.00 uur via ZOOM.
Iedereen doet dus mee vanuit zijn/haar eigen huis,
achter eigen laptop, Ipad of telefoon.
Het doel van de avonden is: verdiepen, voorbereiden
op Pasen én het ontmoeten van elkaar .
De avond ziet er als volgt uit:
Aansteken van de kaars (handig als je al vast een kaars
hebt klaar staan)Schriftlezing van de zondag erop

volgend (behalve op aswoensdag, dan lezen we de
lezing voor die dag)Korte uitleg – met aan het einde
een vraag.Vervolgens gaan we in groepjes uit elkaar
(break-outrooms), waar we met elkaar praten over de
vraag.
Aan het eind van het uur komen we weer bij elkaar in
de grote groep en sluiten we af met een kort liturgisch
moment.
Om een en ander goed te laten verlopen lijkt het ons
goed om eerst een keer met elkaar te oefenen en om
met elkaar wat ‘spelregels’ af te spreken: maandag 15
februari van 19.00 – 20.00 uur.
Het lijkt best ingewikkeld – maar dat is het niet. We
hebben gezorgd voor iemand die kan helpen bij het
inloggen, of die kan helpen om jou te leren ‘zoomen’.
Wie dat is en hoe je hem kunt bereiken: dat staat
allemaal tegen die tijd op onze website: www.
emmaus-ede.nl.  Je hoeft echt geen lid van Emmaüs te
zijn om mee te doen! Iedereen is van harte
uitgenodigd!  Het lijkt ons prachtig om met een grote
groep op weg naar Pasen te gaan!
Op dit moment kun je dus al alle woensdagavonden
van 19.00 tot 20.00 uur in je agenda zetten + maandag
15 februari! En mocht je een avond niet kunnen – dan
is dat natuurlijk geen probleem….
Annie Benjamin + Jan-Peter Prenger
 

Groene Kerk PGE?!
Al heel lang loop ik rond met het idee om binnen de
kerk met duurzaamheid aan de slag te gaan. Ik ontvang
mails van het initiatief Groene Kerk. En ik zag dat
Hervormd Ede en de NGK De Pelgrim al Groene Kerk
zijn. Dus wellicht kunnen we ons bij hen aansluiten.
Op dit moment heb ik vooral behoefte om samen aan
de slag te gaan. Er mag niet veel vanwege Corona.
Maar we mogen wel naar buiten. Zijn er mensen die
samen, een op een, afval willen rapen in de diverse
wijken van Ede. Gewoon de aarde een beetje lichter en
schoner maken. En wie weet wat uit dat initiatief verder
voortkomt.
Ik hoor graag van jullie.
Annie Benjamin, Emmaüs, 0318-621897
of abenjamin@kpnmail.nl
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Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Wijk
 
De eerste uitgave van het nieuwe kerkblad liet even op
zich wachten maar het was het wachten waard.
Ik wil graag Sjaak van Schaik, onze wijkredacteur,
hartelijk bedanken voor zijn inzet, je kunt zien dat je dit
vaker hebt gedaan.
 
Sjaak heeft inmiddels ook ja gezegd op onze vraag om
beheerder van de facebookpagina te worden, ook
hiermee zijn we heel blij.
 
Sinds medio december zitten we in een lockdown, erg
jammer dat we eerste Kerstdag niet in de kerk konden
samenkomen om de geboorte van onze Heer en
Heiland te vieren en samen konden zingen tot Zijn eer.
 
Heel fijn dat we thuis die dag konden genieten van een
fijne en inspirerende dienst die zo prachtig door
dominee Tineke met hulp van haar dochter en leden
van onze wijk was gemaakt.
 
Het blijft spannend wanneer de kerk weer open zal
mogen gaan maar we mogen vertrouwen hebben in de
toekomst, met Gods hulp zal het weer goedkomen.
 
20 februari mag de heer J.W. Hek zijn verjaardag vieren
en 2 maart viert mevrouw H. Kroon-de Hoop haar
verjaardag. U beide een goede dag gewenst.
 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

Nieuws van Siloam
 
Onlangs zijn onze vrienden Ben en Mia Oppelaar naar
Curacao geweest en hebben daar ons kinderproject
bezocht. Al twee jaar spaart de kindernevendienst voor
het medisch kinderhuis Siloam. Ben en Mia kennen
sommigen van u vast nog wel omdat ze een paar keer
over Siloam verteld hebben in onze kerkdiensten.
 
Het jaar 2020 was ook voor Siloam een bewogen jaar,
maar ze zijn heel dankbaar dat ze gespaard zijn en dat
God hen heeft gezegend op allerlei manieren. De hulp
die Siloam biedt is niet alleen bestemd voor het huis
zelf, maar ook voor de omgeving. Ze zijn erg dankbaar
voor alle giften waardoor ze hun werk zo goed
mogelijk konden doen.
Robert en Durkje de Vries, die de dagelijkse leiding
hebben willen iedereen heel hartelijk bedanken en allen
Gods rijke zegen toewensen.
 
Inmiddels heeft de kerkenraad besloten dat ook dit jaar
2021 de opbrengst van de kindercollecte bestemd is
voor Siloam.
 
Ds. Tineke Volgenant – Beima

Rooster oppas en kindernevendienst:
07-02 Digitale dienst
14-02 Philien en Marike
21-02 Hennie
28-02 Ria en Mark
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Catechisatiedienst 7 maart 2021
 
Ondanks de corona maatregelen hebben we dit jaar de catechisatiebijeenkomsten met onze groep kunnen
blijven organiseren.
Een jaar waarin het jaar thema van de PKN centraal staat: “Het goede leven met de negen  vruchten van de
Heilige Geest”.
 
Naast de gezamenlijke avonden in de kerk, waren er ook de online meetingen.
 
Bijzonder om op verschillende manieren in contact met elkaar te zijn en om verschillende activiteiten met elkaar
uit te kunnen uitvoeren, zoals kaarten schrijven voor code grijs, de Kerst-challenge van JOP en de
decemberpakketactie van Stichting Present.
 
Als afsluiting gaan we ook dit jaar een catechisatiedienst organiseren.
Deze zal op DV zondag 7 maart 2021 om 10:00 uur (online) plaats vinden met als thema "Aandacht voor elkaar".
 
We gaan deze dienst samen met Dominee Tineke Volgenant voorbereiden en zij zal ook voorgaan. We nodigen u/
jullie uit om de dienst (online) te gaan volgen via een aangeboden link.
 
Hartelijke groeten, ook namens de catechisanten,
Rian en Jellie

Hallo jongens en meisjes
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WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

Predikant:
Ds. Caroline Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ
Barneveld, tel. 0342-476572
Sriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel
0318-618205,
e-mail tijmenapeldoorn@yahoo.com 
Noordernieuws

Kerkdiensten
Zolang de landelijke lockdown geldt zijn er geen fysieke
diensten in de Noorderkerk en wordt er ook niet
gezongen tijdens de vieringen.
Dat levert dramatische beelden op van deze vieringen.
Als de camera tijdens de live uitzending uitzoomt en je
de gehele kerkruimte beneden in beeld krijgt, dan zie je
de predikant op het podium en alleen de ambtsdrager
van dienst in de lege kerkzaal. Natuurlijk zijn daar nog
de koster en de leden van het opnameteam, maar het
blijft een onwezenlijk plaatje.

Beleidsplan
Het was weer tijd voor een nieuw beleidsplan voor
Noord. Iedere vier jaar moet je je als wijkgemeente
bezinnen op je missie en visie en al je activiteiten weer
eens op een rijtje zetten. De wijkkerkenraad heeft een
voorlopig beleidsplan vastgesteld en heeft de leden van
Noord gevraagd op dit stuk te reageren.  Ook de
komende tijd blijft ons motto:

Voel je thuis in de Noorderkerk…
een veelkleurig thuis voor jong en oud.

Nieuw in dit beleidsplan is de paragraaf: Kerk-zijn in en
na coronatijd.
Een stukje tekst daaruit is:
Het blijkt dat de opnames van diensten, de
Noorderkwartiertjes en de Noorderhalfuurtjes door
meer personen worden bekeken dan er voor de
Coronatijd de kerkdiensten bezochten. We zullen ons

daarom moeten bezinnen op de vraag hoe we na deze
tijd ook met deze groep mensen contact kunnen
blijven onderhouden. We gaan daarom zeker zoeken
naar vormen waarin mensen onderling contact kunnen
vinden en behouden.
Een ander aspect is hoe we na deze pandemie onze
verworven digitale ervaring gaan inzetten. Landelijk
onderzoek geeft aan dat Covid-19 zorgt voor een extra
toename in het aantal kerkverlaters. Ook in Noord
zullen wij daarom oog moeten hebben voor die
kerkleden die in de coronatijd enigszins uit beeld zijn
geraakt.

Overlijden
Hoewel wij wisten dat de broer van ds. Caroline
Oosterveen ernstig ziek was schokte het bericht van
zijn overlijden toch. Een kostbaar mens is heengegaan,
omringd door hen die hem het meest dierbaar waren.
Een moeder die haar zoon verliest, een zus die haar
broer moet loslaten. Afscheid nemen van iemand die je
zeer lief is doet pijn en geeft verdriet. Een lege plek blijft
achter, het zijn voortaan de herinneringen waarmee
verder geleefd moet worden.
Op zondag 17 januari is ter nagedachtenis, in
verbondenheid met Caroline, haar moeder en de
familie, in de Noorderkerk een kaars aangestoken. Ook
om te laten zien dat wij als gemeente betrokken zijn,
meeleven met de familie Oosterveen. Dat we rondom
hen staan als mensen met handen die meedragen,
optillen en steunen.
Uit de veelheid van gedichten die Caroline in de loop
der jaren in het kerkblad heeft geplaatst heb ik de
volgende gekozen:

 Foto Jan Klok, passend bij het gedicht 
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Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering…
Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde…
Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten…
Is moeizaam
de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten…

Samen op weg naar Pasen….
Inmiddels is het een goede traditie in Noord om voor
de veertigdagentijd een kalender te maken. Elke dag
komt er iets moois binnen via de mail dat bezinnend is
of te denken geeft. Muziek, gedachten, gebeden, kunst,
gedichten, een foto, mooie fragmenten etc.

De 40-dagentijd is dit jaar van woensdag 17 februari tot
de Pasen (4 april). Om dit echt samen te beleven
worden alle Noorderlingen uitgenodigd om met dit
project mee te doen.

De Livestream
Er is de afgelopen periode veel tijd en energie
geïnvesteerd om de livestreamverbinding in de
Noorderkerk voor elkaar te krijgen. Op twee zaterdagen
zijn gemeenteleden druk bezig geweest om de kabels
voor de verbinding in de kerk aan te leggen. Een
enorme klus die door de Noorderlingen zeer is
gewaardeerd. Op deze wijze hebben deze leden er
immers voor gezorgd dat de kosten voor de
livestreamverbinding aanzienlijk gedrukt konden
worden.
Alle werkzaamheden waren precies op tijd klaar, zodat
op Eerste Kerstdag de eerste live online dienst kon
worden uitgezonden. Beelden gemaakt met de nieuwe

camera werden doorgestuurd. Wat een haarscherpe
afbeeldingen leverde dat op en wat waren de filmpjes
duidelijk. Mooi dat je gelijktijdig de tekst van het lied en
de zangers kon zien. En alles perfect voor elkaar. En een
paar weken later kregen we zelfs de organist in beeld.
Het totale opnameteam bestaat uit vier tweetallen,
zodat een ieder één keer in de vier weken aan de beurt
is om de livestream uitzending te verzorgen. Maar op
dit moment zitten we nog in de oefenfase, want zoals
iemand van het team zei: Een live uitzending
verzorgen, dat is hard werken!

Fotoclub Noord - door middel van foto’s verbonden
met elkaar
Ook in Noord zijn we iedere week op zoek naar
lichtpuntjes. Eén lichtpuntje is de wekelijkse rapportage
van de Fotoclub in de wijkbrief.
Iedere week maakt elke deelnemer van de club vier
foto’s met een korte toelichting, aan de hand van een
thema dat van te voren is bekend gemaakt. Een van die
thema’s de afgelopen tijd was winter en juist in die
periode viel er eindelijk weer eens sneeuw in ons land.
Dat leverde onder andere de volgende resultaten op.

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van
5 januari 2021.
Vanwege de coronamaatregelen wordt deze
vergadering digitaal gehouden waarbij een ieder dus
thuis zit. Han Kerkhof opent de vergadering met de
tekst van het eerste couplet van het lied  "Licht dat ons
aanstoot in de morgen ". Er wordt teruggeblikt op de
eerste twee kerkdiensten, die direct met livestream
werden uitgezonden. De kerkenraad heeft veel
waardering voor het opnameteam dat dit op zo'n korte
termijn heeft gerealiseerd. Voor de eerstkomende tijd
zullen er, gezien de voortdurende corona lockdown, 
helaas nog geen fysieke diensten kunnen zijn. Besloten
wordt om op dezelfde voet door te gaan. Dus complete
online diensten als Caroline Oosterveen voorgaat en
korte online diensten, zonder orgel en zangers, als er
een gastpredikant voorgaat. Het beleidsplan van de
Noorderwijk voor 2021 t/m 2024 is in concept gereed.
Dit zal met de wijkbrief worden toegezonden aan de
gemeenteleden. De vergadering wordt besloten met
het Luthers avondgebed. Tijmen Apeldoorn.

Met een hartelijke groet vanuit Noord, Wim den Ouden
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De Open Hof, Hoflaan 2, Ede

www.open-hof-ede.nl

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Over de diensten
 
Zondag 7 februari staat Marcus 1: 29-39 op het
leesrooster. Jezus geneest de zieke schoonmoeder van
zijn leerling Simon. Als voorganger zien wij in deze
dienst ds. Hans Breunesse. Fijn dat wij hem weer een
keer – zij het digitaal – mogen begroeten.
Zondag 14 februari lezen we verder uit Marcus 1: 40-45.
Dit keer geneest Jezus een man die aan huidvraat lijdt.
De man mag het niet verder vertellen. Stel dat jou
zoiets wonderbaarlijks overkomt, dan wil je dat toch
van de daken schreeuwen?! De man kan zijn mond ook
niet houden. Toch goede pr voor Jezus zou je zeggen?
Woensdag 17 februari begint officieel de 40 dagentijd.
Deze 40 dagentijd heeft als thema: ik ben er voor jou. 7
weken waarin dit thema wordt uitgewerkt aan de hand
van de 7 werken van barmhartigheid.
Zondag 21 februari is dat het eerste werk van
barmhartigheid: ‘de zieken bezoeken’. Een spannende
in deze tijd waarin we juist bij de zieken weg moeten
blijven. De schriftlezing van deze zondag is Marcus 1:
12-15, Jezus die 40 dagen in de woestijn verblijft en
daar door de duivel op de proef wordt gesteld.
Zondag 28 februari is het thema ‘de dorstige te drinken
geven’. Volgens mij hebben we allemaal dorst en
behoefte aan levend water. Is dat ook ergens te vinden?
We lezen Marcus 9: 2-10 over Jezus die boven op een
berg Mozes en Elia ontmoet. Voorganger in deze dienst
is ds. Jacqueline Dam-Oskam.

 
Een levende 40-
dagen kalender 
 
Ik ben er voor jou!
Vorig jaar begon de eerste lockdown in de 40-
dagentijd. Omdat ineens alles anders moest – ook de
zondagse vieringen – bedachten wij de zogenaamde
videoboodschap. Elke dag een nieuwe boodschap in de
vorm van een video, te vinden op de website. Een

gewaardeerde actie.
Omdat ook dit jaar gedurende de 40-dagentijd alles
nog steeds anders moet, staat er vanaf woensdag 17
februari (Aswoensdag) een levende 40-dagen kalender
op onze website www.openhof-ede.nl. Met iedere dag
een korte videoboodschap om stil te staan bij het
thema ‘ik ben er voor jou’.
We zijn – dankzij twee van onze jongere
gemeenteleden – dit jaar ook op Instagram te vinden!
Met een quote van de dag. Dit account is te vinden op
Instagram onder de naam “hejijdaar_” (vergeet de
underscore niet).
De 40-dagentijd is bedoeld als een tijd van inkeer en
stilstaan bij de grote vragen van het leven. Dit jaar
hoeven wij er niet voor te kiezen, stil te staan. Wij zijn
letterlijk stilgezet bij de grote vragen. De Open Hof wil
door middel van de levende 40dagenkalender geloof,
hoop, moed en liefde bieden. Het thema van kerk-in-
actie ‘ik ben er voor jou’ geeft meer dan genoeg
aanknopingspunten. Hij (God) is er voor ons. Maar wij
worden ook geroepen er voor elkaar te zijn. Alleen zo
kunnen wij volhouden om steeds weer op te staan.
40- dagen acties
In de Open Hof is het thema van de 40 dagen tijd “ Ik
ben er voor jou”
Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje
barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat
ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en
de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen,
de gevangenen bezoeken en de doden begraven. De
ZW\O wil in deze lastige tijd toch een aantal acties
organiseren.
“Naakten kleden”: kleding inzameling.
Op zaterdag 6 maart is het mogelijk om, gelijk met het
oud papier, kleding te brengen naar de Open Hof.
Er is vooral grote behoefte aan broeken in alle maten,
baby kleding niet.
Kinderen van de kindernevendienst gaan sparen met de
bekende spaardoosjes voor de aankoop van nieuw
kinderondergoed en sokken.
“Gevangen bezoeken”:
Onder gemeenteleden worden kaarten verspreid om
naar gevangenen te brengen. Deze kaarten kunnen, na
beschreven te zijn, ingeleverd worden bij Janneke
Odie – klingelbeek 29.
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Ook mogen er eigen creatieve kaarten gemaakt
worden met een tekst.
“Elkaar ontmoeten”:
Er wordt een wandeling in tweetallen georganiseerd.
“Omzien naar minder bedeelden”:
Elke week is er een Kerk in Actie collecte doel.
Blijf de kijk op de wijk goed volgen of kijk in het
volgend kerkblad. Voor vragen, tips of opmerkingen:
Janneke Odie – email
adres:  odie.janneke@gmail.com
Houdt voor het actuele nieuws uit De Open Hof 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.
 
De ZWO cie. van De Open Hof.
 

Collecte doelen van
de komende weken
  

regen onregelmatiger valt. Daardoor is het nóg veel
belangrijker om: héél zuinig om te gaan met water en
vruchtbare grond, om de juiste zaden en
landbouwmethoden te gebruiken, om ook wat geld te
verdienen voor tijden van nood. Niet langer afhankelijk
van voedselhulp. In het zuidoosten van Ethiopië heeft
men last van klimaatverandering. Doordat er steeds
minder regen valt, mislukken oogsten vaker. Kerk in
Actie zette met onder andere de Ethiopische kerk in
acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen
geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt
landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte
kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. Door
deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn mensen
minder afhankelijk van de oogst waardoor noodhulp
minder nodig is geworden.
zondag 21 februari
2de collecte is voor Kerk in Actie met als doel “Kerken
in Moldavië helpen kwetsbare mensen” Door de
economische situatie in Moldavië zien veel mensen
geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in
het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de
samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken
die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren
helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij
met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die
opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun
verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze
collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor
kwetsbare mensen in Moldavië. 
zondag 28 februari
2de collecte is voor “iedereen een kerk”
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de
kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan
zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve
vormen van kerkzijn.
Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het
Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier
gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150
pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals
Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken
community rondom het christelijk geloof, waar veel
mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in
moeilijke omstandigheden. Met verschillende
activiteiten, zondags en door de week, zet Seinpost
Slinge zich in voor het welzijn in Rotterdam. Met uw
bijdrage steunt u deze pioniersplekken en nieuwe
vormen van kerk-zijn.
Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000
8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder
vermelding van: - 1e /- 2e collecte, wijknaam met
datum en doel.

 

zondag 7 februari
2de collecte  is voor Kerk In Actie met als doel “Beter
bestand tegen water” in Bangladesh.
Deze zondag staat van oudsher in het teken van de
watersnoodramp die Nederland, vooral Zeeland, op 1
februari 1953 trof. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh
de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een
zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar
land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de
overstromingen talrijker, heftiger en meer
onberekenbaar zullen worden. Een goede
voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een
hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere
afstand van de rivier. Of door een goed
waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen
zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop
gericht. Medewerkers van lokale partnerorganisaties
worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst
van de collecte steunt Kerk in Actie partners in
Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten
lev
zondag 14 februari
2de collecte  is voor Kerk In Actie met als doel
“Noodhulp” (voorkomen) in Ethiopië
In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren
steeds vaker te maken met droogte. Voor ons
uitzonderlijke situaties, die tot discussies leiden. In
zuiden en oosten van Ethiopië zijn ze droogte van
oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de
orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de
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Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Bij de tijden....
 
 
en de diensten: nu wordt ons ook het zingen
afgeraden. De lofzang wordt lofzegging. Dat viel velen
koud op het dak. Maar ach: het is met lofzegging
begonnen, de loftrompet en de zang kwamen er pas
later bij. Het tekent intussen wel de ernst van de
situatie. Een iets te nadrukkelijke ademtocht, zet
zomaar een leven op de tocht.Op het moment van
schrijven is de Tweede Kamer net akkoord gegaan met
het instellen van een avondklok, een fenomeen waar
meer mensen zich iets van lijken te herinneren dan dat
er nog mensen zijn die er werkelijk ervaring mee
hebben.  Laten we het allemaal maar mensmoedig (ver)
dragen: er zijn echt nog veel ergere dingen! 
Goed om te horen en te zien, dat mensen elkaar ook in
deze ietwat bizarre omstandigheden weten te vinden.
En dat ze elkaar, ook in onze gemeente, naar vermogen
tot steun zijn: er wordt gebeld, er worden bezoekjes
afgelegd. De een doet (en durft) meer dan een ander,
maar toch - noem het maar 'geleefde gemeenschap
der heiligen'. Een klein groepje uit die gemeenschap
blijft de rest 'voorgaan' in de diensten, houdt de
lofzegging gaande. En die gang heeft op zijn beurt
generatie op generatie gaande gehouden. Ik vond hoog
in de boekenkast een oud Missaal terug. Op zichzelf
geen heel bijzonder boek, ware het niet dat dit
exemplaar met de hand is uitgeschreven, door een
kloosterbroeder - decennnia geleden. Handgeschreven!
Het deel dat de tijd van Advent tot en met Stille
Zaterdag beslaat is 656 pagina's groot: akribisch
geschreven - in het rood de Latijnse teksten, in zwart
de (letterlijke) vertaling. Zo'n Missaal bevat het
zogeheten proprium, het eigene van zondagen en
feesten: iedere zondag heeft z'n bijzondere gebeden,
lezingen, responsoria, antifonen etc.  Ik heb het boek
op een lezenaar gezet en laat mij af en toe
overweldigen door de rijkdom van de teksten. En door
de discipline van die onbekende broeder, die tegelijk de
discipline is van de kerk van alle eeuwen: het is een
discipline die ruimte geeft. Die ook ruimte néémt: in de
tijd dat je schriftleest kun je je niet overgeven aan het
gehits van andere, meestal uiterst onheilige woorden. 

Ontroerend was wat dat betreft de bijdrage die de
jonge dichteres Amanda Gorman leverde aan de
inauguratie (op 20.1.21) van de nieuw Amerikaanse
president, Joe Biden. Zij schreef voor de gelegenheid
een meeslepend gedicht, dat eindigde met: 'there is
always light - if only we 're brave enough tot see it; if
only we 're brave enough to be it.' Zo is het! Zij is het
overigens óók die ons hartstochtelijk aanspoort de
woorden (en hun betekenis) terug te veroveren
('reclaim the words') op al wie ze meer en meer
ontheiligd hebben: recht, gerechtigheid, fatsoen,
redelijkheid, waarheid. Die woorden. Dat licht! Durf
het! 
Met goede groet,
Gerben H. Westra
 
PS een in memoriam van de op 4 januari overleden
Frans Kok vindt u in de kerkbrief van 24 januari. 
 
 

 oude boeken
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Openingstijden toonzaal:
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