
KERKBLAD

PROTESTANTSE GEMEENTE EDE

FOTO: VAN DE PKN 

Jaargang 29

juni 2021



Woorden van Hoop
 
De kerk heeft een uitzonderingspositie. Vanwege de
vrijheid van Godsdienst kan de regering kerken niet
verbieden kerkdiensten te houden. Waar de regels
streng zijn voor theaters, bioscopen en voetbalstadions,
kan er in kerken in coronatijd zelfs gezongen worden!
Leg dat maar eens uit aan de gemiddelde, niet-gelovige
Nederlander.
Wat is het verschil tussen een theaterbezoek of een
kerkdienst? Dat is niet 1, 2 , 3 in woorden te vatten. Het
is net zo’n vraag als ‘Wie of wat betekent God in jouw
leven’? Leg dat maar eens uit aan iemand die de taal
van het geloof sowieso niet spreekt.
Ik ga het proberen: een antwoord geven op de vraag
wat het verschil is tussen een theatervoorstelling of een
voetbalwedstrijd en een kerkdienst.
 
Ik bezocht een gemeentelid op een revalidatie-afdeling
van een verpleeghuis. Zij vertelde hoe ze daar – net als
thuis – elke dag begon met het lezen van de Bijbel. Het
ontroerde mij en ik zei: ‘Het geloof is heel belangrijk
voor u hè?’ ‘Ja’, zei ze, ‘het hoort bij mij’. Ze dacht nog
even na en zei: ‘ik weet eigenlijk niet hoe ik het anders
moet zeggen, het hoort gewoon bij mij.’ En ik zei: ‘God
is als een kracht in u, die u steeds weer helpt opstaan
en verdergaan?’

 
God is als een opstandingskracht in mensen. In ieder
mens. In u, jou en mij. In gelovige en niet-gelovige
mensen. In alles wat bestaat. Kijk maar om je heen, dan
word je die kracht overal gewaar. Aan dode takken
ontspruiten nieuwe blaadjes. Uit de koude grond
richten bloemknopjes zich op. Alles staat op en
ontvouwt zich richting het licht. Dat geldt voor alles in
de natuur. Dus dan toch ook voor ons: ook wij zijn
bedoeld om ons uit te strekken naar het licht en erin te
groeien.
Er zit een kracht in eenieder van ons die ons wil helpen
opstaan en ons wil laten groeien in de richting van het
licht. Ik noem die kracht ‘GOD’, de Eeuwige, de adem
van het leven.
 
En wil die kracht in alles en allen ook in jou een
krachtige uitwerking hebben, dan moet die kracht in

ons wel gevoed worden. Daarom gaan wij naar de kerk!
Want als we die kracht in ons niet steeds weer
benoemen en loven en prijzen en danken en bidden,
dan verdwijnt die kracht naar de achtergrond waardoor
we zomaar kunnen vergeten dat die opstandingskracht
in ons aanwezig is. Met alle gevolgen van dien.
In de kerk loven en prijzen wij die opstandingskracht in
ons, benoemen we haar als Geest van de God wiens
naam is: ‘Ik ben bij jou’! Omdat wij het nodig hebben
onszelf en elkaar steeds weer te bemoedigen met die
woorden van hoop: ‘in jou ligt een kracht die jou elke
dag wil helpen opstaan en leven. God hoort bij jou, als
je adem!’
 
En het is niet alleen voeding waarom we naar de kerk
gaan. Er is een voor velen nog belangrijkere reden:
omdat wij samen die goddelijke opstandingskracht
tastbaar kunnen maken in de wereld! Wij kunnen elkaar
helpen opstaan. Wij kunnen de ander letterlijk laten
voelen dat hij/zij er niet alleen voor staat, door onze
hand uit te steken. En dat is wat wij op zondagmorgen
willen doen: elkaar ontmoeten; horen hoe het met de
ander gaat; de ander bemoedigend op de schouder
kloppen; geld in een collectezak stoppen voor wie het
nodig hebben; samen opstandingskracht zijn!
 
Er is een Kracht in ons die alles laat groeien naar het
licht! Die kracht voeden en leven, dat is wat wij op
zondagmorgen doen. Als een woord van hoop voor de
wereld.
 
Ds. Agnès Gilles
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Afscheid ds Roelie
Reiling
 
Per 1 april heeft ds. Roelie Reiling afscheid genomen als
geestelijk verzorger van De Hartenberg. Formeel was zij
verbonden aan de Protestantse Gemeente Ede. Drie
kerkelijke gemeenten in Ede steunen al vele jaren het
werk van de geestelijke verzorging op De Hartenberg:
de Hervormde Gemeente Ede, de Protestantse
Gemeente Ede en de Nederlands Gereformeerde Kerk
Ede. Zij ondersteunen de geestelijke verzorging via de
zogenoemde ambtsdragers commissie waarin namens
de PGE 2 ambtsdragers zitten. Ook stellen de drie
gemeenten voorgangers beschikbaar voor een vast
aantal diensten op De Hartenberg. Onlangs is de
samenwerkingsovereenkomst met het bestuur van De
Hartenberg vernieuwd. Ds. Reiling heeft zich vele jaren
met liefde en toewijding ingezet voor de bewoners van
De Hartenberg. Onze dank daarvoor is door de AK op
passende wijze tot uitdrukking gebracht. Als opvolger
heeft De Hartenberg de heer Arjan.van Hees benoemd.
 
 Peter Blokhuis
Voorzitter AK 
 

Toekomst
Protestantse
Gemeente Ede
 
In januari 2020 heeft een door de Algemene
Kerkenraad (AK) ingestelde commissie het rapport
‘Toekomstbestendig’ gepresenteerd. Aanleiding was:
teruglopende ledentallen, teruglopende inkomsten,
stijgende kosten en daardoor te verwachten grote
tekorten op de begrotingen van de PGE in de komende
jaren. Het rapport geeft aanbevelingen voor
maatregelen op het gebied van materiële en financiële
zaken, de inzet van predikanten en het gebruik van
gebouwen. In september 2020 heeft de Algemene
Kerkenraad een plan van aanpak opgesteld voor de
uitvoering van de maatregelen uit het rapport. De
uitvoering gaat door allerlei omstandigheden,
waaronder corona, trager dan aangegeven in het plan
van aanpak. Tot nu toe hebben de voorstellen voor een
toekomstbestendige PGE vooral betrekking op
materiële en financiële zaken en minder op een
gezamenlijke visie op kerk-zijn in de toekomst.
De leden van de AK vinden het belangrijk om met de
wijkkerkenraden en gemeenteleden dit gesprek op te

pakken en na te denken hoe de wijken meer kunnen
samenwerken. Hiermee is een start gemaakt. Eind juni
wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij uit
iedere wijk drie leden plannen en ideeën gaan
bedenken voor een kerk die toekomstbestendig is. Deze
ideeën zullen vervolgens in de wijkkerkenraden en met
gemeenteleden besproken worden. De AK wil op deze
manier zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken bij
een zoektocht naar kerk die overdraagbaar is aan
nieuwe generaties. Binnenkort bespreekt de AK de
planning hiervoor. Meer informatie vindt u op www.
protestantsegemeente-ede.nl/aktoekomstpge.

Collecten in juni
 
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.  
6 juni
1e collecte - Wijkwerk                     
2e collecte – Diaconie van de wijk                                   
                               
13 juni  
1e collecte - Wijkwerk               
2e collecte – Diaconie  van de wijk
20 juni 
1e collecte - Diaconie PGE(quotum)      
2e collecte – KIA Noodhulp (Wereldvluchtelingendag)
27 juni  
1e collecte - Diaconie (Meet-Inn)                     
2e collecte – KIA binnenlands werk (vakantie voor
kinderen) 
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 

Inleveren kopij
Het volgende nummer van het kerkblad
verschijnt begin juli. Kopij voor dit nummer moet
uiterlijk 17 juni ingeleverd worden bij de
wijkredacteuren.
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Kerkblad te luxe? Te duur? 
Vanaf januari dit jaar hebben wij als Protestantse
Gemeente Ede een nieuw Kerkblad. De productie van
het Kerkblad is nu in handen van het bedrijf Editoo BV
uit Arnhem. De wijze waarop de kopij wordt
vervaardigd en aangeleverd is geheel anders dan bij het
Kerkblad dat wij tot eind vorig jaar hadden.
Het zal u opgevallen zijn, dat de uitstraling van het
nieuwe Kerkblad luxer is dan van het oude Kerkblad.
Van een aantal gemeenteleden krijgen wij dan ook de
reactie ‘dat het dan wel veel duurder zal zijn dan het
oude Kerkblad. En dat terwijl de Protestantse Gemeente
Ede kampt met verwachte tekorten op de begroting’.
Het tegendeel is echter waar. Door een efficiëntere
productie kan Editoo het Kerkblad leveren voor een
zelfs iets lagere prijs, maar daar moet ook bij gezegd
worden dat het Kerkblad nu een keer per vier weken
verschijnt, in plaats van een keer per drie weken.
Geen hogere kosten dus, en daarom is ook voor dit jaar
besloten om het abonnementsgeld (€ 24,- per jaar)
ongewijzigd te laten.
 

rechten en de  plichten van de overledene overneemt.
Als u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam
benoemt in uw testament, dan wordt de gemeente,
samen met eventueel andere erfgenamen, 
verantwoordelijk voor uw nalatenschap. U kunt in het
testament aangeven, hoe groot het percentage is dat
iedere erfgenaam erft.
Een testament laat u opmaken door een notaris. In het
testament is vermeld, waar de nalatenschap uit bestaat
en of het gaat om een legaat of een erfstelling. De
keuze daartoe is de vrije wil van de erflater.
Op grond van de wet op de schenk- en erfbelasting
betaalt degene die bij testament aan de kerk een legaat
of een erfstelling nalaat geen belasting over het
geschonken bedrag. Ook de kerk betaalt geen belasting.
Het totale nagelaten bedrag komt dus ten goede aan

 

Kerkrentmeesters
 
Een mooi idee: ook na uw overlijden nog bijdragen
aan de kerk
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat
ons al  generaties is doorgegeven. Het geloof  dat ons is
overgedragen kunt u weer doorgeven. Dat kan onder
meer door de Protestantse Gemeente Ede op te nemen
in een testament. Dat is één van de manieren om de
kerk te steunen. U helpt dan mee aan het voortbestaan
van de kerk, ook als u er niet meer bent. De vraag
'waarom iets nalaten aan de kerk?’ is een persoonlijke
vraag. Het is een vraag waar iedereen mee te maken
krijgt en die het waard is om erover na te denken. Het
begin van het leven is bijna altijd feestelijk: geboorte en
doop, maar begin en einde zijn niet te scheiden. Het
einde bepaalt ons bij het tijdelijke, maar tevens bij het
komende. Wat geven we door?
U kunt uw plaatselijke kerk op twee manieren in uw
testament opnemen namelijk met een legaat of met
een erfstelling.
 
Legaat
Een legaat is een vaststaand bedrag, of een bij name
genoemd onroerend goed of voorwerp. De grootte of
aard is in het testament beschreven en voor zover van
toepassing, waarvoor het is bestemd.
 
Erfstelling
Het is mogelijk de plaatselijke kerkelijke gemeente als
erfgenaam (voor een deel) van de erfenis te
benoemen.  Een erfgenaam is een persoon of
organisatie (bijvoorbeeld de plaatselijke kerk) die de

de plaatselijke kerk.
 
Meer informatie?
Over de mogelijkheid om geld na te laten aan de kerk is
een folder beschikbaar van de Protestantse Kerk in
Nederland en andere kerkgenootschappen met de titel
‘Geef het geloof door aan volgende generaties – Neem
de kerk op in uw testament’. U kunt de folder
aanvragen bij het Kerkelijk Bureau, tel (0318) 612336,
kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl, of u
kunt een digitale versie downloaden via www.
protestantsegemeente-ede.nl/kerkentestament
 
Vragen?
Heeft u nog vragen over het opnemen van uw
plaatselijke kerk in uw testament of wilt u eens met ons

van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op
met de penningmeester van het College van
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ede
via het Kerkelijk Bureau
(kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl, tel
0318-612336). Een gesprek wordt uiteraard in
vertrouwen gevoerd.
 
 

5Protestantse Gemeente Ede



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 / dominee@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
 

Het koninkrijk van God zit dus ook niet zozeer in ‘eten
en drinken’ (3) of allerlei daden. Ja, uit je daden blijkt
het vervolgens wel, maar het is ook een mindset. 
Laat Uw Koninkrijk komen. Of, nog krachtiger, Uw
Koninkrijk kóme.  Zo bidden we tussen Hemelvaart en
Pinksteren mee met de wereldwijde gebedstiendaagse
die ‘Thy Kingdom Come’ heet.
Maar als u of jij dit leest, is het al Pinksteren geweest.
Sterker nog, het feest van de Heilige Drie-eenheid is op
30 mei (zondag Trinitatis) al gevierd. Van harte wens ik
je toe dat je vanuit Geestkracht en in aanbidding en
vreugdevol ontzag je weg mag vervolgen!
Een hartelijke groet aan allen vanuit de pastorie,
Vrees niet, de HEER is nabij.
Ds. Theo Pieter de Jong
 
(1) Ecclesia reformata, semper reformanda
(2) Rom.12:2 ‘wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt hervormd door de vernieuwing van je
denken, zodat je mag erkennen wat de wil van God is,
het goede, welgevallige en volkomene’.
(3) Rom. 14:17 ‘Want het Koninkrijk van God bestaat niet
in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en
blijdschap, door de heilige Geest’
 
P.S.  Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties in
berichten, mailtjes, telefoontjes en cadeaus die ik op
mijn verjaardag ook uit de gemeente ontvangen heb.
Voor de tweede keer een verjaardag met alle
beperkingen – en toch voelde ik me enorm jarig. En
gezegend. Dank!

Vanuit de Pastorie
van Zaligsprekingen
Op dit moment is, net als vorig jaar, de Beatrixkerk weer
voor tien dagen veranderd in een oase van rust. Iedere
morgen is er om 8.30 uur en iedere avond om 19.30
uur een drietal mensen in de kerk. Zij zitten om de
paaskaars en doopvont. Iemand bespeelt de vleugel, er
zijn een paar zangers en mensen bij de techniek. En
tientallen mensen thuis (zelfs wereldwijd!) zijn op dat
moment verbonden met wat er in die kerk gebeurt. Die
kerk, die weer even op een abdij lijkt, waar ’s morgens
en ’s avonds de getijdengebeden klinken voor onze
wijk, voor onze gemeente, voor onze wereld. Vanuit
het feest van Hemelvaart (de troonsbestijging en
kroning van onze Heer) bidden wij. De feestliederen
klinken nog na, het brood en de wijn waren
versterkend. En tegelijk wachten we ook wat onwennig
op het volgende feest. En in die tien dagen dan die
vreemde zondag, die Wezenzondag genoemd wordt.
Met de eerste christenen bidden en waken wij, zoals
ons opgedragen is (Lukas 24:49). Volhardend biddend
wij om de komst van de Geest. Wij ‘spelen dat niet na’ 
- en toch ook een beetje wel. Want we leven vanuit
een voldongen (heils)feit én bidden om de herhaling
ervan. Iedere dag. Zoals de protestantse Kerk steeds
opnieuw ‘hervormd’ of, zo je wilt, ‘ge-re-formeerd’
moet worden (1), zo ook ons leven. Vernieuwd. Vooral
in ons denken (2) .

Beroep ds. Caroline
Oosterveen
Dat vreugde en verdriet dicht bij elkaar kunnen liggen
blijkt wel weer uit het beroep dat vanuit Lunteren op
ds. Caroline Oosterveen gedaan is. Wat een mooie
nieuwe feestelijke stap zal dit worden. We wensen
Caroline vanuit de Beatrixkerk alle goeds toe in
Lunteren, en feliciteren de Oranjekerk gemeente in
Lunteren. En tegelijk treuren we mee met de
Noorderkerk, die afscheid moeten gaan nemen van een
getalenteerde, geliefde en bijzondere voorganger…

6 juni 2021



In memoriam
Saapke van Oostende-Bolwijn
Oosterhesselen, 8 augustus 1932 – Ede, 9 mei 2021
Op 9 mei kwam er een einde aan het leven van Saapke
van Oostende. Een einde waar zij om gebeden heeft.
Na het overlijden van haar geliefde Klaas in 2018 heeft
Saapke nog 3 mooie, goede jaren ontvangen. Maar op
het laatst werden de lichamelijke pijnen en moeiten
steeds zwaarder. Na een moment van zalving en
zegening kon Saapke gaan. Zij laat een verdrietige maar
ook dankbare familie achter. In de afscheidsdienst op
maandag 17 mei stonden we stil bij de woorden uit
Johannes 14 over Christus die ons beloofde ons niet als
wezen achter te laten. Hij schenkt ons Zijn Geest, de
trooster- en geeft ons Zijn vrede. Moge die Geest de
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterken
en de gedachtenis aan Saapke tot zegen laten zijn.

Open kerk
Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 staat de
deur van de kerk open. Buurtgenoten en
gemeenteleden kunnen naar binnen lopen voor een
persoonlijk moment van bezinning. De Paaskaars
brandt, een selectie uit de GroeiBoekenKast staat in de
hal, er zijn mensen die naar je luisteren, je kunt een
kaarsje branden en een gebed opschrijven, je kunt in
het Doopboek bladeren, en zomaar even genieten van
de stilte. Welkom!

Bij de diensten
6 juni 1e zondag na Trinitatis
KLIEDERKERK! In deze Try-Out dienst gaan we
Kliederen…    Gelukkig mogen kinderen weer naar de
kerk komen! Vanuit de landelijke kerk is er flink
meegedacht over hoe een Kliederkerkviering in deze
tijd met alle beperkingen tóch op een verantwoorde
manier gehouden kan worden. Een uitdaging, maar we
hebben er zin in. Een Kliederkerkviering is een
dynamische dienst, bedoeld voor alle generaties. Graag
vieren we zó dat het voor mensen die thuis meekijken
ook een inspirerende en ‘voedzame’ viering zal zijn. Soli
Deo gloria.  Voor meer informatie over wat Kliederkerk
is zie: www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/

13 juni 2e zondag na Trinitatis
Onze oud-voorganger ds. Dirk Jan Lagerweij hoopt
voor te gaan. Een goede, gezegende dienst
toegewenst!
20 juni 3e zondag na Trinitatis
Op deze zondag (Vaderdag) vieren we samen het Heilig
Avondmaal. We denken na over boeiende teksten in de
Bijbel: Genesis 4: 6,7 en Hebr. 12:1a. Gelezen?
Inderdaad…veel stof tot nadenken! Van harte
uitgenodigd!
27 juni 4e zondag na Trinitatis
Deze dienst is de laatste in de reeks van 10
jaarthemadiensten. Het jaarthema ‘Met het oog op
morgen’ sluiten we af door samen de bede ‘Uw
koninkrijk kome’ te overdenken. We lezen daarom
uiteraard Mattheus 6:5-8. Doe je mee? Een gezegende
dienst toegewenst!
N.B. Om 17.00 uur is er op deze zondag een Evensong.
Ook daartoe van harte uitgenodigd!
Tot slot
Hou ook de website in de gaten voor de zogenaamde
‘Kroondiensten’ waarin de stagiaires voorgaan. Ook
deze tweewekelijkse middagdiensten van harte
aanbevolen. We zijn positief verrast voor het vele
mooie en goede dat zij daarin te bieden hebben. Leuk
als u of jij je reacties via het digitale kerkplein aan de
theologie-stagiaires doorgeeft! Mail naar:
kerkplein@beatrixkerk.nl
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Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede

www.emmaüs-ede.nl 

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS

Bij de vieringen
 
Zondag 30 mei heten we pastor Hans Boerkamp van
harte welkom! Met Govert op de piano
Zondag 6 juni lezen we Johannes 3: 22-36 en als het
enigszins mogelijk is vieren we de
Maaltijd van de Heer. Boven het stukje staat in mijn
bijbel: Getuigenis van Johannes de Doper, eindigend
met ‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de
Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen;
integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten’. Met best
moeilijke vragen: wat wordt bedoeld met: ‘Wie de Zoon
niet wil gehoorzamen’ en ‘Gods toorn blijft op hem
rusten’? En daaraan vooraf gaat eigenlijk ook nog de
vraag: wat is dat: ‘eeuwig leven’? Tanja zorgt voor de
muziek.
Zondag 13 juni lezen we verder uit Johannes:
Hoofdstuk 4: 5-26. Het is een ontmoeting tussen een
Samaritaanse vrouw en Jezus bij de put. Een bijzondere
ontmoeting want mannen praatten vroeger niet
zomaar in het openbaar met (vreemde)vrouwen en
Joden gingen ook niet met Samaritanen om. Het gaat
over dorst en nooit meer dorst hebben. Een prachtig
verhaal! Erik speelt op de piano.

 
Huiskamergesprekken 
 
Wie weet kan het weer in real life.. Het lijkt er op dat het
in echte huiskamers bij jullie thuis nog niet zal kunnen,
maar we kunnen wel een soort van huiskamer in de
kerk maken (de zaal is in ieder geval gereserveerd). En
als dat ook nog niet kan dan doen we het maar via
zoom.. Hoe dan ook, in de maand juni zijn er 4
mogelijkheden om mee te doen aan de

huiskamergesprekken: Dinsdagavond 15 juni 20.00 uur
Donderdagmorgen 17 juni 10.00 uur
Maandagavond 21 juni 20.00 uur
Dinsdagavond 22 juni 20.00 uur
De ontmoeting met elkaar vind ik eigenlijk wel het
belangrijkste onderdeel van de huiskamergesprekken.
Dus daar zou ik ook graag de tijd voor willen nemen:
hoe is het met je? Hoe sta je ervoor, hoe ben je het
afgelopen jaar doorgekomen? Een ontmoetend
gesprek.
Het tweede deel van de avond gaan we verder met het
thema: ‘Een nieuw begin’.
Natuurlijk kunnen we niet echt opnieuw beginnen –
een aantal van ons hebben al een Emmaüs-
geschiedenis van meer dan 25 jaar, en die kun je niet
zomaar loslaten. Maar we kunnen het wel hebben over
de volgende vragen:
Is er iets wat je in het afgelopen jaar hebben gemist en
graag weer terug zou willen zien in de kerk?Wat heb je
eigenlijk helemaal niet gemist en kunnen we dus beter
afschaffen?Waar heb je nu meer behoefte aan dan vóór
de pandemie?En voor de ‘nieuwelingen’ onder ons: hoe
zie jij het voor je, hoe hoop je dat Emmaüs ‘in het echt’
zal zijn?Van harte uitgenodigd!
In de kerk komen intekenlijsten te hangen – maar –
wat mij betreft nog makkelijker - je kunt ook een
mailtje sturen naar jpcprenger@gmail.com. Graag met
een 1e en 2e voorkeur voor een avond/de morgen.

 
Pastoraat 
 
Nu Netta het pastoraat voor de 80 plussers op zich
heeft genomen, ben ik van plan om in de komende tijd
contact op te nemen met mensen onder de 80 en te
vragen of ik bij hen op bezoek zou kunnen komen. Bij
een groot aantal van hen ben ik al wel eens op bezoek
geweest, maar bij een groot aantal ook nog niet. Dus
het zou zo maar kunnen zijn dat je binnenkort een
mailtje/belletje/appje krijgt met de vraag of het goed is
dat ik eens langs kom. En mocht je het te lang vinden
duren: neem dan even met mij contact op:
0613848477.
Ds. Jan-Peter Prenger

pastor:
ds J.P. Prenger
tel. 0318-306943, email: jpcprenger@gmail.com
pastoraal werker:
drs N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714DL Ede
tel. 0318-300833, email: nhakkenberg@emmaus-ede.nl
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Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Predikant
Ds. T. Volgenant-Beima
Hulkestein 51, 7339 AW  Uchelen
tel.nr. 055-5331731
predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
 
Schriba
Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB  Otterlo
tel.nr. 0318-591252
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl
__________________________________________

Hendrika Kroon – de Hoop
 
Na een korte ernstige ziekte overleed Hennie Kroon in
het ziekenhuis te Ede op 14 mei 2021.
Op 2 maart had ze haar 91e verjaardag gevierd en ze
redde zich toen nog aardig in haar huisje aan de
Laarweg.

Samen met haar man en vier dochters vertrok ze in 1969 vanuit het boerenbedrijf in Vinkeveen naar Harskamp.
Een enorme overgang die haar zwaar viel: weg van familie en uit de vertrouwde omgeving.
Op het bedrijf aan de Laarweg hielden ze onder andere varkens en kippen. Het was hard werken met soms grote
tegenslagen, vooral toen ze getroffen werden door de varkenspest en de vogelgriep.
 
Maar er waren ook mooie momenten zoals de uitstapjes met het gezin, al was het maar naar de Zanding in
Otterlo, of naar Bussloo. Vader en moeder zaten dan in de klapstoeltjes en moeder bewaakte de koelbox vol
proviand terwijl de anderen zich vermaakten. Ze trok dan wel de rok tot boven haar knieën op, om bruine benen
te krijgen.
 
In 1986 overleed haar man; nog geen dertig jaar waren ze getrouwd geweest en er zouden nog bijna 35 jaren
voor haar liggen als weduwe. Dochter Nel en haar man kwamen op het bedrijf en zij ging wonen in het
verbouwde zomerhuisje ernaast. Ze werd actief als secretaresse bij de plattelandsvrouwen, zong met veel plezier
bij het Christelijk Streekkoor te Otterlo en handwerkte voor kinderen en kleinkinderen.  
 
Van jongs af aan was ze vertrouwd met het geloof en dat bleef haar houvast.
“Juist als het moeilijk is, vind ik hierin kracht,” vertelde ze. Als trouw lid van onze gemeente las ze elk jaar het
verhaal tijdens het kerstfeest voor ouderen. Helaas is dat het afgelopen jaar voor het laatst geweest.
 
“De Here is mijn herder”, dat besef gaf haar leven richting. Op haar sterfbed en in de rouwdienst klonken deze
woorden uit psalm 23. Aan haar kinderen en kleinkinderen wilde ze graag het lied: “Wat de toekomst brengen
moge, mij geleidt des Heren hand”, meegeven.
 
En zo hebben we deze lieve moeder oma en over-oma, onze dierbare Hennie Kroon, weggebracht naar haar
laatste rustplaats in ons midden, op de begraafplaats te Otterlo. Dankzij de opstanding van Jezus Christus
vertrouwen we dat het laatste woord niet aan de dood is, maar aan het leven.
 
Mogen alle goede herinneringen aan deze krachtige, zorgzame vrouw haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen tot zegen zijn.
 
                                                                                                      Ds. Tineke Volgenant - Beima
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Wijk
 
Erg jammer dat vanwege de weersomstandigheden de openluchtdienst op Eerste Pinksterdag niet kon doorgaan,
er was al veel energie ingestoken door de dominee, de kinderen en enkele gemeenteleden.
Gelukkig kunnen we met ingang van zondag 30 mei weer diensten in de kerk houden met maximaal 30 personen,
daarbij gelden de regels waar we ons ook vorig jaar aan hebben gehouden zoals :
 
       aanmelden voor de dienst,
       dragen van een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk,
       handen ontsmetten bij binnenkomst,
       aanwijzingen van de coördinatoren opvolgen,
       in de kerk onderlinge afstand bewaren,
       tijdens de dienst wordt niet gezongen.
 
Aanmelden voor de dienst kan weer bij Ria Ortse, bij voorkeur per app naar nummer 06-10570730.
Als dit niet lukt dan kan het per mail naar riaortse@gmail.com
Aanmelden voor zaterdag 17.00 uur.
Geef ook duidelijk aan met hoeveel personen u komt en of er kinderen meekomen voor oppas of
kindernevendienst.
13 juni mag mevrouw G. de Zeeuw - van Veldhuisen haar verjaardag vieren. Wij wensen u een fijne dag en Gods
zegen voor het nieuwe levensjaar.
 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef Senioren

 
11 juni willen we, als het weer mee wil werken, weer
met de senioren bij elkaar komen buiten op het
kerkplein. Als het weer niet mee werkt en we mogen
weer binnen dan wordt het binnen. Om 14.00 uur zal
de koffie en of de thee klaar staan. We zien u graag!
                                                          Janny en Elly
 

Als we weer diensten mogen houden dan is het
rooster oppas en kindernevendienst:
30-05 Nicoline / 06-06 Alice / 13-06 Elly en Petrie
20-06 Gea en Jannieke / 27-06 Marike en Philien
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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 

Trek je schoenen aan! was het thema in de
Pinksterdienst.
Pinksteren: de geboortedag van de kerk. Je leeft niet
alleen. Je hebt elkaar nodig. Waar Pasen gaat over
diepingrijpende persoonlijke ontmoeting met God (trek
je schoenen uit, want de grond waarop je staat is
heilig), basis en uitgangspunt van ons bestaan,
vertrouwt Gods Geest ons daarna aan elkaar toe. We
worden opgeroepen om eropuit te gaan, in beweging
te komen, naar buiten te treden, onze schoenen aan te
doen. Past wonderwel in deze tijd waarin veel
opengaat….hopelijk onze harten ook, voor al wat leeft.
En dat kan: Hij geeft ons zijn Geest, de Trooster die met
ons zal zijn….. . Dat leven herkennen we, alsof er iets
meetrilt in ons. Omdat we er deel van zijn. Erg treffend
vind ik dat verwoord in het volgende gesprek:
Volgens mij wordt een mens pas echt geboren als zij of
hij “ik”leert zeggen…… Ja, mooie gedachte……maar is niet
nog mooier: volgens mij wordt een mens pas echt
geboren als zij of hij “Jij” leert zeggen…..God en jij, de
ander en jij…. En wat is er dan veel te beleven, te
ontdekken , te doen….

Verschillende gemeeenteleden vertelden een verhaal
over schoenen. Allemaal het overdenken waard.  Laat
je erdoor inspireren.

Bij haar doop beloofde ik haar dat ik haar zou dragen,
beschermen, omarmen, bemoedigen, met haar mee
zou wandelen en de betekenis van het leven leren. De
vogels, de bloemen, de zee, de mensen, de vrolijkheid,
de muziek, de stilte, het verdriet.
Als ze zou vragen naar de dood zou ik haar ook
vertellen over het leven, als ze zou vragen waar ze
vandaan kwam zou ik haar vertellen over de wereld van
de liefde. De wens dat ik haar kon laten zien dat God
niet ver weg is maar dichtbij, in haarzelf, in vrienden, in
muziek, in de natuur en de wens dat zij dit op haar weg
door haar leven zou blijven zien.
En gaande weg haar leven zou ik haar handen meer en
meer loslaten om haar eigen wandeling te
maken…maar haar voetstappen blijven volgen.

Op mijn laarzen kan ik stevig staan en de wereld
aanschouwen.
Een goed fundament en leven ligt voor je open
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Zij vertelt in haar boekje Wat Wij Zagen over de wereld
van contentmoderators: "Zij bepalen wat wij op social
media te zien krijgen." We horen van alles om ons heen
dat ons beïnvloedt. En misschien zelfs wel bepaalt,
zonder dat we ons dat bewust zijn. Boeiend om het aan
te leggen tegen wat in het slot van Johannesevangelie
omschreven staat als: betrouwbaar getuigenis. Zo
nodig in de wereld. Hoe maken wij daar deel van uit?.....

Met pinkstergeest op weg…waar brengt het ons de
komende tijd?
                        Eens gaf de heilige Geest
                        aan velen heldenmoed.
                        Bid dat Hij ons vandaag
                        verlicht met Pinkstergloed.
Caroline Oosterveen

Lach in een traan
Dat was op zondag 28 maart wel schrikken. Na afloop
van de dienst kwam ds. Caroline Oosterveen met de
volgende mededeling: Lieve mensen, er heeft zich een
nieuwe stap in mijn bestaan voorgedaan. Jullie voelen
het vast al aan, men heeft ervoor gekozen om een
beroep op mij uit te brengen. En ik ga dat beroep
aannemen.
Dat bericht sloeg in als een bom. Want wat moest de
Noorderwijk zonder Caroline? Zoveel gemeenteleden
hebben een persoonlijke band met haar opgebouwd,
hebben ervaren hoe belangrijk het is om in de leegte
iemand naast je te voelen. En dan nu weg, een gevoel
van ongeloof en verdriet overheerste.
Na de teleurstelling kwam gelukkig ook de gunfactor
bovendrijven. Want hoe mooi is  wanneer je je door
een andere gemeente geroepen voelt, dat de
gemeenteleden aldaar mogelijkheden zien in jou als
hun nieuwe voorganger. En wat zou het fantastisch zijn
wanneer Caroline weer eens een belijdenisdienst zou
hebben, een doopviering of een kerkelijke
huwelijksinzegening. Een nieuwe start maken heeft
toch altijd iets spannends, iets uitdagends en dat past
wel bij Caroline.
En daarom kunnen wij nu ook volmondig zeggen:
Caroline van harte gefeliciteerd met dit beroep en een
goede tijd gewenst in Lunteren. En voor ons in Noord
blijven straks de herinneringen over, maar dat zijn
goede herinneringen. We hebben met Caroline een
fijne, inspirerende tijd gehad en dat gaat niemand ons
afnemen.
En zo gaan we nu op weg naar het afscheid. De laatste
bezoeken, de laatste bijeenkomst met leden van de
Pastorale Raad, de laatste kerkenraadsvergadering met
Caroline. En dat alles loopt uit op de afscheidsdienst op
4 juli in de Noorderkerk, gevolgd door een Adieu door
de leden van de wijk Noord.
Wim den Ouden

In de dienst van 6 juni staan we stil bij het
geschenkboekje van de Boekenweek dit jaar, dat als
thema Tweestrijd heeft. Een heel eigentijds en ook
bijbels begrip. Schrijfster Hanna Bervoets wordt
omschreven als: de meest krachtige stem van een
jonge generatie schrijvers.
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De Open Hof, Hoflaan 2, Ede

www.openhof-ede.nl

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

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

Rondom onze
vieringen
 
Zondag 6 juni gaat ds. Saskia Akihary voor in De Open
Hof. Op het leesrooster staan vanaf Pinksteren lezingen
uit het evangelie naar Johannes. Op deze zondag gaat
het over de vraag of Jezus groter mag worden en
Johannes kleiner wil worden (Joh. 3: 22-36). Maar is de
vraag eigenlijk niet: ‘Mag Jezus in ons groter worden en
ons eigen ego kleiner’?
Zondag 13 juni lezen we over levend water dat Jezus
ons wil geven (Joh. 4: 5-26). Wat is ‘levend water’?
Waarom hebben we dat zo nodig? En wie kan het ons
geven?
Zondag 20 juni is het thema ‘tot geloof komen’.
Vandaag de dag raken er meer mensen van het geloof
af, dan dat er mensen tot geloof komen. Althans: als je
uitgaat van het Christelijke geloof en kijkt naar het
aantal mensen dat de kerk bezoekt. Maar ondertussen
zijn er veel mensen op zoek naar een vorm van
spiritualiteit en ietsisme (er moet toch bijna wel iets
zijn, maar wat dat is……). En als ik de mensen in de kerk
afzonderlijk zou vragen wat ze geloven, dan weet ik
zeker dat ik heel veel verschillende antwoorden krijg.
Wat is geloven nu eigenlijk? En hoe kom je ertoe?
Zondag 27 juni is de vraag: ‘Wat heb jij nodig?’. Een
hoveling uit Kafarnaüm komt naar Jezus toe omdat zijn
zoon ziek is. Hij vraag Jezus om met hem mee te gaan,

voordat zijn kind sterft. Maar Jezus zegt dat hij naar
huis kan gaan, zijn zoon leeft! Het is de planning dat we
deze dienst weer met Alle Leeftijden vieren. Maar veel
hangt af van met hoeveel mensen we in de kerk mogen
samen komen.

In Memoriam
 
Maandag 26 april 2021 is Bob (Jacob) Slagman 
overleden in de leeftijd van 84 jaar. Velen zullen hem
kennen als organist, want Bob heeft in veel kerken in
deze omgeving op zondag het kerkorgel bespeeld.
Twee jaar geleden toen er een tumor in zijn hoofd
werd ontdekt, zei Bob: ‘Ik heb altijd gedacht het
eeuwige leven te hebben, maar dat is dus niet zo. Eén
ding weet ik wel zeker: het is – ondanks de
dieptepunten – een prachtig leven geweest met Diny
en de kinderen.
Het huwelijk van Bob en Diny werd ingezegend met de
woorden: ‘Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen,
doet gij hun ook aldus, want dit is de wet en de
profeten’ (Mat. 7:12). Het is altijd het levensmotto van
Bob gebleven. Het geloof was voor Bob niet alleen
houvast, het was ook een opdracht: het goede te doen,
liefde te brengen, overal waar je komt.
Het geloof heeft Bob zoveel gebracht dat hij het door
wilde geven aan zijn kinderen, zoals zijn ouders het aan
hem gegeven hadden. Als een basis voor hun leven
wilde hij het meegeven. De kinderen kwamen geregeld
met kritische vragen. In het begin beantwoordde hij ze
heel rechtlijnig met een ‘zo is het gewoon’. Maar door
de dieptepunten van het leven heen, stelde hij zich
meer open voor deze terechte vragen en voelde hij
zich vrijer om een ander antwoord te zoeken.
Zaterdag 1 mei, tijdens de uitvaartplechtigheid klonken
deze woorden:
‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.
God is als een kracht, aanwezig in al wat is. Een
opstandingskracht die alles en allen laat groeien
richting het licht. Grond onder onze voeten, hemelzon
die ons met haar stralen omvat.’ Moge deze God de
troost zijn van Diny, hun kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.
Ds. Agnès Gilles
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Dank jullie wel!
 
In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er bijna geen
vieringen met gemeente leden geweest.
Daardoor kon er ook geen collecte geld  worden
opgehaald.
Toch denken jullie goed aan ons.
Er is via bankoverschrijvingen meer dan € 1300 binnen
gekomen in de kas van de wijkdiaconie.
Alle gevers heel veel dank.
Dit geld geven wij graag aan goede doelen die door
gemeenteleden zijn aangedragen.
- De Hadassa Hoeve
- Meel actie Albanië
- De Kledingbank (als aanvulling op het geld dat is
   opgehaald met de spaardoosjes)
- Ons Weeshuis
- De Instap
Elk doel wordt voor € 250 gesponsord.
Heb je zelf ook een doel waar je een groot en warm
hart voor hebt?
Laat het ons weten met het waarom. Mail naar Gert
Van der Linde: vander_linde@hotmail.com
 
Diakenen team De Open Hof
 

Vanuit de
wijkkerkenraad
 
Goed nieuws!
De wijkkerkenraad is dankbaar dat er op
Pinkstermorgen weer een kerkdienst mocht zijn met
gemeenteleden! Er zijn nog beperkingen, maar het is
een begin.
Max 30 personen, inclusief kinderen, exclusief
medewerkers
Mondkapje op bij het in- en uitgaan van de kerkzaal.
Reserveren via reserveren@openhof-ede.nl. U krijgt dan
bericht of er plaats is. Schroom niet om u op te geven.
U bent van harte welkom, lukt het de ene week niet
dan ben u een volgende week als eerste aan de beurt.
13 juni is er een speciale dienst; Petra Harkema en
Marlies Hazeleger worden bevestigd als ouderling en
Elja van Koesveld als diaken. Ook dan zijn er
waarschijnlijk minder aanmeldingen mogelijk. Maar wie
weet; we hopen op meer versoepelingen na een
volgende persconferentie en dus dan ook met meer
mensen in de kerk. We wachten af.
 
Houdt u voor actuele zaken de website in de gaten?
www.openhof-ede.nl 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.
 
Wijkkas en bloemenfonds
Elke maand krijgt u een overzicht van alle giften en
opbrengsten van collecten via Kijk op de Wijk.  Heel
veel dank daarvoor dat u de wijkkas en de diverse
collectes niet vergeet.
U ziet elke zondag een prachtige bos bloemen staan op
de liturgietafel.  Mogen wij een beroep op u doen om
het bloemenfonds te steunen? De bodem van de kas
komt in zicht. Alvast vriendelijk bedankt.
 
Betty Pluimers

bloemstuk Pasen

14 juni 2021



Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Via een link op de website Taborkerk.nl zijn de diensten
aan te klikken.
 
Predikant
Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, 655661
predikant@taborkerk.nl
 
Scriba
J.C. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711 RJ Ede
info@taborkerk.nl
 
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevrouw Ria Buitenhuis, 610679
 
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22 RABO 0312 4747 89
 

Weer diensten in de
kerk!
Met ingang van zondag 20 juni worden er  weer
diensten gehouden in de Taborkerk. 
Allerlei regels en voorschriften die dat inde
achterliggende tijd moeilijk tot onmogelijk maakten zijn
/ worden versoepeld, zodat de WKR in zijn vergadering
op 18 mei het wel aandurfde om te besluiten dat de
'fysieke' diensten hervat worden. We zullen zien wat er
half juni allemaal mag en mogelijk is, maar we gaan er
vanuit dat met gepaste aandacht voor de veiligheid en
een ordelijk verloop tamelijk 'gewoon' kunnen
samenkomen. Let op de informatie via de website.
En: wees hartelijk welkom, op 20 juni. Als vanouds om
10.00 uur. 
 

Nieuwe diaken
Megchelien van den Broek heeft zich bereid verklaard
als diaken lid te worden van de Wijkkerkenraad.
Verheugend bericht! Zij vervulde dat ambt al eerder,
zoals ze nog wat langer geleden ook jeugdouderling
was. Zij is dus geen onbekende in Tabor (zingt ook al
jaren in de Cantorij mee!): desondanks (en des te meer)
hartelijk welkom!

 

Overlijden
Net voor het inleveren van de kopij bereikte ons het
bericht dat ons gemeentelid Corrie Top in de ochtend 
van de Eerste Pinksterdag is overleden; ze is 88 jaar oud
geworden. Nadere berichten volgen. 
 

Feestloze tijd?
De grote feesten zijn geweest, de'grote zomer' staat
nog uit. Wij moeten het doen met een doodnormale
zomer, een paar maanden die wel eens een 'feestloze
tijd' worden genoemd. In de traditie worden de
zondagen in deze maanden vanaf Pinksteren geteld, of
vanaf Trinitatis. Steeds vaker krijgen ze een nogal
prozaisch telwoord mee, gevolgd door 'van de zomer'
of 'door het jaar'. Mijn voorkeur heeft een telling 'vanaf
Pinksteren' - dus zondag 'x' na Pinksteren. Wij tellen
dan vanaf de 'vijftigste dag' - zo blijft  de relatie met
Pasen intact. Iedere zondag is immers een feestdag -
want:  Opstandingsdag. Er is ook een gebruik vanaf
Trinitatis te tellen, maar daarmee gaat het Paasprincipe
van de kerkelijke jaartelling verloren.
Overigens biedt het Oecumenisch leesrooster De Eerste
Dag vanaf die zondag Trinitatis een alternatief lees-
spoor: uit het Johannesevangelie. Dat Evangelie komt
er in de leesroosters meestal nogal bekaaid af: sinds de
jaren zestig is er sprake van A, B en C-jaren, waarin
achtereenvolgens Matteus, Marcus en Lucas centraal
staan. Op een enkele uitzondering na wordt de
Evangelielezing daaruit gekozen, waarbij Johannes het
nakijken heeft. Vanaf 30 mei kan dat een jaar lang
anders zijn - in Tabor zullen we zeker aandacht hebben
voor het bijzondere karakter van Johannes. Johannes
vindt  de goddelijke aard en afkomst van Jezus veel
belangrijker dan de 'komst van het Koninkrijk van God'.
We zullen zien wat dat te betekenen heeft. 
 
Graag tot ziens in Tabor, met goede groet,
Gerben H. Westrta 
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