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Bewegen
 
Alles is in beweging. Dat is altijd al zo. Het zit in onze natuur.
Van eencelligen ging het naar meercelligen, naar steeds
ingewikkelder levensvormen. De tijden en seizoenen heb-
ben zich altijd afgewisseld en we gaan nog steeds de toe-
komst tegemoet. Alles is in beweging. Maar van verschil-
lende kanten klinkt een waarschuwing: het lijkt wel of alles
met steeds grotere snelheid in beweging is. Het heeft deze
zomer op het hoogste punt van Groenland voor het eerst
geregend; de ijskappen dooiden nog nooit zo hard als nu;
in Canada was er een ongekende hittegolf; het aantal hec-
taren bos dat deze zomer afbrandde, is niet te tellen; de ont-
wikkeling van ‘slimme’ virussen is door mensen niet bij te benen.
 
Wij, mensen hebben de neiging ons onder dit alles als slachtoffer op te stellen en te roepen:
‘Wat gebeurt er allemaal? Waarom? Wat kunnen wij er aan doen?
Maar diep in ons hart weten wij beter. Daar ligt het besef dat wij niet zozeer de slachtoffers als wel de mededaders
zijn.
 
In het begin schiep God de hemel en de aarde……
Waar ging het mis? Had God zijn ‘masterplan’ niet wat beter moeten plannen en uitvoeren? Als God een fout zou
hebben gemaakt, dan is dat het feit dat Hij de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis. Hij had de mens beter als
‘poppetjes aan een touw’ kunnen maken die alleen bewegen als Hij eraan trekt, dan was de aarde nu nog prima in
orde. Maar daar koos God heel bewust niet voor. Door de mens naar zijn beeld te scheppen gaf God ons vrijheid.
De mensen zouden – net als God zelf – niet ingeperkt worden door natuurwetten. De mensen zouden – net als
God – tot scheppen in staat zijn.
 
Dat maakt de mens tot een verantwoordelijk wezen!
De mens kan goed scheppen, maar ook kwaad. De mens kan zich verlagen tot het diep aardse, maar kan zich ook
verheffen tot het goddelijk hemelse. De mens is vrij om te zijn wat hij of zij kiest. De kern van het jodendom is en
blijft Gods oproep aan de mensheid om zijn partner in het scheppingswerk te worden, met zijn scheppingskracht
aan de ene en zijn verantwoordelijkheid aan de andere kant. God heeft een visioen, een droom: een paradijs waar
mensen in vreugde en vrede wonen en waar het hen aan niets ontbreekt. En God vraagt de mensen met hem
mee te bewegen in de richting van die droom, door niet alleen te verlangen naar licht, maar door ook zelf licht te
scheppen!
 
Want met die kracht heeft God ons gemaakt:
Dat wij – net als Hij – zeggen: ‘Er moet licht zijn’. En dat wij het vervolgens niet bij woorden laten, maar dat wij –
net als Hij – dat idee gaan uitvoeren zodat wij na gedane arbeid kunnen zeggen: ‘en er was licht!’ En dat wij daar
met trots aan toe kunnen voegen: ‘En het is goed’. Wij twijfelen aan ons kunnen. God niet. Want toen Hij ons
geschapen had zei Hij: ‘En het is goed’. Laat dat tot je doordringen. God zegt niet dat de mens niet in staat is tot
het goede! Integendeel: Hij wijst het goede in ons aan, opdat wij het leren zien en herkennen en het ons eigen
maken en zo gaan leven. Als bondgenoot van God. Mee bewegen op muziek. Want een paradijs waar wij in
vreugde en vrede kunnen wonen en waar het ons aan niets ontbreekt dat klinkt toch als muziek in onze oren!
 
De rabbijnen zeiden: ‘Waarom is de mens het laatst geschapen? Om, als hij het waard is, tegen hem te kunnen
zeggen: heel de schepping is voor jou gemaakt; maar als hij het niet waard is, kan hem verteld worden: zelfs een
mug was er eerder dan jij.’
 
Laten wij het waard zijn en meebewegen. Stilstaan en zeggen ‘wij kunnen er niets aan doen’ is dodelijk. Toen Elia
onder een struik was gaan liggen omdat hij in alle verschrikkingen om hem heen geen uitweg meer zag, kwam
God in de gedaante van een engel naar hem toe met brood in zijn handen. ‘Sta op, eet en ga!’, waren zijn
woorden.
ds Agndes Gilles                                                                                                                            
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Alpha cursus
 
Ook komend jaar hopen we weer een Alpha Cursus te
gaan geven. Alpha is een cursus waarin de deelnemers
(hernieuwd) kunnen kennis maken met de basis van
het christelijk geloof. In 14 avonden wordt het
evangelie uitgelegd aan de hand van diverse thema's
als; wie is Jezus, waarom bidden, waarom naar de kerk,
etc. Een avond begint met samen eten, vervolgens
introduceert een spreker het thema waarna we in
groepjes uiteen gaan om over het onderwerp te praten.
We zijn nu op zoek naar gespreksleiders voor de
gesprekken in de kleine groepjes. Ben je geïnteresseerd
dan zouden we graag van je horen. Dit kan door één
van ons aan te spreken of door een mail te sturen naar
alpha@beatrixkerk.nl
 
Met vriendelijke groet,
Aly Batterink
Kil de Koning

Inleveren kopij
Het volgende nummer van het kerkblad
verschijnt begin december. Kopij voor dat 
nummer moet uiterlijk 18 november 2021
ingeleverd worden bj de redacteuren.

Wijken PGE gaan
meer samenwerken
 
Afgelopen tijd is er op verschillende plekken hard
nagedacht over de toekomst van de Protestantse
Gemeente Ede (PGE). De wens om als wijken meer
samen te werken binnen de PGE wordt onderschreven
door de verschillende wijkkerkenraden van de PGE. Dit
blijkt uit gesprekken met de wijkkerkenraden die
afgelopen tijd zijn gevoerd.
 
De Algemene Kerkenraad vindt het belangrijk dat
gemeenteleden ook meedenken en meepraten over de
toekomst van de PGE. In oktober en november staan er
dan ook verschillende gemeentebijeenkomsten op de
agenda. Verder worden er in november verschillende
bijeenkomsten georganiseerd voor jongeren en jonge
ouders over hoe zij tegen de kerk van de toekomst
aankijken.

De bedoeling is om tot het einde van dit jaar te
inventariseren welke ideeën gemeenteleden hebben
over de toekomst van onze kerk. Daarna worden
verschillende scenario’s uitgewerkt en begin volgend
jaar breed besproken binnen de PGE. In de loop van
2022 moet een besluit genomen worden over een
kerkmodel dat toekomstbestendig is, of in andere
woorden: een kerk die overdraagbaar is naar volgende
generaties.

Op 1 januari 2023 ontstaan er in meerdere wijken,
onder andere door het emeritaat van predikanten,
vacatures. In het verleden zou per wijk bekeken
worden hoe die vacature kan worden ingevuld. Gezien
de financiële situatie van de PGE en de wil om meer
samen te werken is ervoor gekozen om de huidige
predikanten meer als een team samen te laten werken
en te kijken hoe per wijk de vacatures kunnen worden
ingevuld. De predikanten maken hiervoor een
gezamenlijk werkplan.    

Meer informatie over de toekomst van de PGE vindt u
op de website www.protestantsegemeente-ede.nl

Peter van Veen (voorzitter AK)

Collecten november
 
3 november      (Dankdag) - 1e collecte Diaconie  
     
                          2e collecte – vrij in te vullen
 
7 november      1e collecte- Diakonaal Platform Ede 
             
                          2e collecte – Kerk in Actie
 
 14 november   1e collecte Kerk – wijkwerk
           
                          2e  collecte – Diaconie - wijkwerk
 
 21 november   1e collecte Kerk - wijkwerk
             
                          2e collecte – ZWO; Omzien naar elkaar
 
 28 november   1e collecte Diaconie PGE-Meetinn 
 
                          2e collecte – ZWO; Moldavië  
 
Zondag 7 november - KIA
Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen
Zondag 21 november - ZWO
Omzien naar elkaar: Oog hebben voor mensen binnen
en buiten de kerk
Zondag 28 november - ZWO-collecte Moldavië
Voor kinderen die aan hun lot worden overgelaten
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Kerkbalans 2022 regelen op computer of
smartphone
 In 2022 zal de Actie Kerkbalans plaats vinden van 15
januari tot en met 29 januari. Het thema van de actie
zal zijn ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Vele gemeenteleden hebben de afgelopen jaren het
gemak ervaren van het regelen van Kerkbalans op hun
PC of laptop (via SKG Collect) of op hun tablet of
smartphone (via de Appostel app) . Via een zeer
gebruiksvriendelijk systeem hebben zij eenvoudig
digitaal hun toezegging en betaling(en) kunnen doen.
Heeft u begin dit jaar nog een schriftelijk
toezeggingsformulier ingeleverd en wilt u in januari
2022 nu ook Kerkbalans op uw PC, laptop, tablet of
smartphone regelen? 

Registreer u dan in het Digitale Portaal van de Protestantse Gemeente Ede. Dat kan als volgt:
-   Voor PC of laptop: Ga naar www.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 2022 geen Kerkbalansenvelop meer, maar een
e-mail met alle informatie over de Actie Kerkbalans 2022 en over de wijze waarop een toezegging kan worden
gedaan.
E-mail adres nog juist? Heeft u al een account bij SKG Collect en heeft u in de loop van dit jaar een nieuw e-
mailadres gekregen? Wijzig dan uw e-mailadres in het Digitale Portaal van de Protestantse Gemeente Ede. Ga
daarvoor naar www.skgcollect.nl/136 - Mijn account – Uw gegevens – Wijzigingsformulier. En/of wijzig uw e-
mailadres in de Appostel app. Geef het nieuwe e-mailadres ook door aan kerkelijkbureau@protestantsegemeente-
ede.nl
College van Kerkrentmeesters

Bespreek het Samen - Rome uit de kunst!
Inmiddels zijn we weer terug van de Romereis, de
eerste activiteit van dit seizoen. Het was fantastisch om
te zien hoe in de Eeuwige stad zoveel te ontdekken en
genieten is. Hoe ook geloof vorm heeft gekregen, de
eeuwen door. Misschien bent u ook wel eens in de San
Clemente geweest. Een kerk met vier bouwlagen de
diepte in. Waar je ziet hoe mensen zo lang geleden
avondmaal vierden, elkaar opzochten, elkaar wilden
bemoedigen en God eren. Elke eeuw zoeken mensen
hoe ze, zelfs in verdrukking, hun geloof kunnen beleven
en vorm geven. Indrukwekkend, al die gebouwen; en
de overweldigende Pieta van Michelangelo
bijvoorbeeld. De werken van Caravaggio, de
achtergronden over het leven van de paus, verhaald
door een fantastische gids. Niet minder die kleine
dagelijkse reisbelevingen, gewoon onderweg: een kaars
aansteken, ook voor u in Ede, elkaars
gezelligheid, samen fietsen, kunst bewonderen, goede
gesprekken, lekker eten, mooi weer, verbondenheid,
wandelen, klaterende fonteinen, wijntjes … echt La
Dolce Vita!! Uit de kunst!
 
Caroline Oosterveen en Mariëlle Jellema.

En zoals de Italianen zeggen:
Moge je leven zijn als goede wijn
smaakvol, scherp en helder,
en moge het zich verbeteren
met elk nieuw jaar!
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

De versoepelingen maken het mogelijk dat we samen
weer gemeente zijn zoals we dat graag doen. 
 
Door de Activiteitengroep Ouderen wordt de viering in
december al weer gepland! Ook de stagiaires denken
mee over hoe we samen in deze tijd gemeente voor
alle generaties kunnen zijn. 
De Openbaring Kring, die ontstond uit het vorige
jaarthema, is nu echt van start gegaan en levert
verdiepende gesprekken op, zowel in de middag- als in
de avondgroep. 
Table-Talk, de studentengroep, is weer van start en
hoopt nog steeds op een nieuwe ‘leider’ na het
aangekondigde vertrek van Sven.
De belijdeniscatechese is al weer even bezig, en we
verheugen er ons dit seizoen op met tien verschillende
gemeenteleden in gesprek te gaan over wat zij eigenlijk
geloven/belijden. Dat beloven boeiende ontmoetingen
te worden! Net als de ‘gewone’ catechese overigens…! 
En de #(s)Amen- groep van 25-35-jarigen met steeds
meer nieuwe leden gaat gewoon gezellig door met

boeiende zondagavonden vol gezelligheid en gesprek.
En door-de-weekse bezoekjes aan elkaar.
 
‘Achter de schermen’, is er als een stille kracht het
groepje trouwe bidders, op iedere 1e en 3e
maandagavond in de maand van 19.00 tot 19.45 uur. Bij
hen moet ik altijd denken aan matrozen die onder in
het ruim de motor van het schip gaande houden.
Ongezien, maar van onmisbare waarde. Net als al die
leden van het Pastorale Team, die trouw mensen thuis
bezoeken, luisteren, doorvragen, bidden en aanwezig
zijn. 
 
Ook de volgende twee Kerk-Op-Schoot-vierinkjes voor
de 0-4-jarigen staan alweer gepland. Beide na een
doopdienst, namelijk op 7 november en 19 december.
Welkom, ook met je kleinkind mag je hieraan meedoen.
Nadrukkelijk dus ook welkom aan mensen die niet lid
van deze gemeente zijn. 
 
De groep ‘Verlangen Naar Meer’ (ouders die in de
afgelopen 4 jaar een kindje hebben laten dopen) is ook
weer van start gegaan. In de eerste bijeenkomst gaat
het vooral om ontmoeting, inventarisatie en het spelen
van een spel met foto’s van je kind. 

Vanuit de pastorie van zaligsprekingen
 
Allereerst een hartelijke felicitatie aan wijk Noord. Wat mooi dat de vacature na het vertrek van ds. Caroline
Oosterveen weer vervuld is. We wensen ds. Egbert van Dalen en wijk Noorderkerk samen een goed jaar toe!
Ondertussen wordt er met veel elan en eensgezindheid stevig gehackatond, gedroomd en gewerkt aan de
toekomst van de Protestantse Gemeente te Ede.

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
 
Pastorale ondersteuning
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede
0318 655 661 / gwestra@beatrixkerk.nl
 
Scriba
Janny Pastink
0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl
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Ook maakt tienerclub ‘Onbeperkt Geloven’ gelukkig
weer een doorstart! Voor meer informatie, Joke Ton.  
Heel fijn dat de Edesche Evensongs weer zijn gestart.
Van harte aanbevolen, voor wie op zoek is naar
schoonheid, verstilling en inspiratie. Laat je meenemen
door een eeuwenoude liturgie, waar God al zo vaak in
ervaren en aanbeden is. Zie de website. 
 
Samen met onze buurgemeenten zal er rondom Sint
Maarten dit jaar opnieuw - na een kinderviering -
een Sint-Maarten-Lampionnenoptocht in de wijk zijn en
wel op zaterdag 6 november, vanaf de schemering om
18.00 uur. Ik zie er naar uit dat ik die dit jaar mag leiden.
Voor meer info: website of trek jeugdouderling Erwin
van der Vlies aan z’n jasje. 
 
Dit is zo maar even een opsomming van wat er zoal na
de zomer weer van start is gegaan. Wát een
zegeningen…!  
Ben ik nog iets in deze opsomming vergeten? Laat het
weten!
 
Een hartelijke groet uit de pastorie. En veel sterkte
toegewenst aan hen voor wie dit moeilijke tijden zijn,
bij ziekte, rouw of eenzaamheid. 
Psalm 145:18 ‘De HEER is nabij allen die Hem
aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid’
 
Ds. Theo Pieter de Jong

Doe je mee met
KOKEN MET PASSIE?
 
Vind jij samen eten ook zo gezellig? Dan nodigen wij je
uit om met ons mee te doen! Alle deelnemers gaan
thuis een gezamenlijk uitgezocht recept koken. Daarna
eten we het samen op, luisteren ondertussen naar
bijbehorende verhalen uit de Bijbel en spreken er met
elkaar over. Op donderdag 28 oktober willen we
samenkomen voor voorbereiding en overleg. En op
donderdag 4 november genieten we dan samen bij
iemand thuis van de afgesproken gerechten. We
denken aan groepen van 8 tot 10 personen. Alleen
meegenieten van de maaltijd kan óók! Aanmelden
graag via mail bij: Aly Batterink -  afbatterink@upcmail.
nl - 613867 of  06-33727691, Betty van der Meulen -
bettymeu@gmail.com - 412569 of  06-51426933
 

Je geloof & je geld
 
Iedere dag ben je óf bezig met geld uitgeven óf met het
verdienen. Maar wat heeft je geld eigenlijk met je
geloof te maken? Jezus sprak hier opvallend vaak over.

Waar je schat is, is je hart. Samen willen we eens een
avond lang nadenken over hoe de principes van je
geloof van invloed (zou kunnen) zijn op hoe je met je
financiën bezig bent. Na deze bezinningsavond,
georganiseerd vanuit de Taakgroep Gemeenteopbouw
en Toerusting, wil ik in een kerkdienst verder met dit
thema. Interessant, niet alleen voor hen met verstand
van financiën, maar voor iedereen die ervan overtuigd
is dat je geloof op héél je leven van invloed zou
moeten zijn. Welkom op woensdagavond 27 oktober
om 19.30 uur in de Beatrixkerk 
Bert den Hertog (stichting Encour), Asjon van Andel
(stichting Gabriël) en ds. Theo Pieter de Jong hebben
deze avond samen voorbereid. 

Bij de diensten:
 
31 oktober
Hervormingsdag & Allerheiligen. Twee feesten in één.
Op deze zondag is zichtbaar dat de kerk kan rouwen
om hen die ons ontvallen zijn, maar niet als mensen
zonder hoop. Dit jaar zullen 26 namen genoemd
worden. Zij zijn, net als wij, geroepen heiligen. En
daarom weten we hen bij God, onze hemelse Vader.
Hem danken en aanbidden wij, ook op deze zondag.
Als de God van trouw. Ook van harte welkom om
iemand uit je eigen kring deze dag met ons te
gedenken.
7 november
In deze dienst, op deze 23e zondag na Trinitatis, mogen
we Joshua van Dokkum, Sophie Vet, Fenna van
Veldhuizen en Joey Bruijnes dopen. Van harte welkom!
14 november
Inmiddels is hij al meerdere keren bij ons voorgegaan,
ds. Wim Dekker, één van mijn leermeesters. Ook deze
morgen mag hij de dienst leiden. Zelf mag ik deze
morgen weer in Stadskanaal voorgaan. Met meerdere
vacatures zijn het ook spannende tijden voor de
gemeente daar.   
21 november
Deze zondag heeft de schitterende naam ‘Christus
Koning’. Het kerkelijk jaar is weer rond, en hoe mooi is
het om met deze feestelijke belijdenis te eindigen.
Volgende week begint de adventscyclus, maar vandaag
klinkt het slotakkoord van alle feesten: Christus is Heer,
Jezus Kurios! Voorganger is onze oud-leervicaris: Heidi
Koster. 
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Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede

www.emmaüs-ede.nl 

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS

Kerstattenties
Ieder jaar net voor kerst is het een gewoonte om
kerstattenties uit te reiken aan mensen die om welke
reden dan ook een groet krijgen namens de kerk. Vaak
een teken van medeleven.
Onze vraag is als volgt: wilt u mee helpen denken waar
de kerstattenties namens de kerk naar toe mogen?
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u de
kerstattentie zelf weg brengt. Via de mail of telefoon
krijgt u van één van ons dan bericht waar en wanneer u
de kerst attentie kunt ophalen.
Tevens zoeken wij gemeenteleden die de kerstattenties
willen weg brengen. MELD U AAN, SAMEN KUNNEN
WIJ DEZE KLUS KLAREN. Aanmelden via onderstaande
mogelijkheden.
Opgave kan t/m 5 December 2021.
E-mailen kan naar: riapasman@gmail.com of e.
brouwer-berghege@hetnet.nlTelefonische mag ook:
Ria Pasman,0318-641165 
Namens de commissie: Ellen Brouwer en Joke
ScherpenzeelKerstattenties
Ieder jaar net voor kerst is het een gewoonte om
kerstattenties uit te reiken aan mensen die om welke
reden dan ook een groet krijgen namens de kerk. Vaak
een teken van medeleven.
Onze vraag is als volgt: wilt u mee helpen denken waar
de kerstattenties namens de kerk naar toe mogen?
Wij zouden het op prijsstellen wanneer u de
kerstattentie zelf weg brengt. Via de mail of telefoon
krijgt u van één van ons dan bericht waar en wanneer u
de kerst attentie kunt ophalen.
Tevens zoeken wij gemeenteleden die de kerstattenties
willen weg brengen. MELD U AAN, SAMEN KUNNEN
WIJ DEZE KLUS KLAREN. Aanmelden via onderstaande
mogelijkheden.
Opgave kan t/m 5 December 2021.
E-mailen kan naar: riapasman@gmail.com of e.
brouwer-berghege@hetnet.nlTelefonische mag ook:
Ria Pasman,0318-641165Namens de commissie: Ellen
Brouwer en Joke Scherpenzeel
 

Bij de vieringen 
Zondag 7 november, de eerste zondag na Allerzielen,
gedenken we hen die in het afgelopen jaar overleden
zijn. Naast deze Emmaüsgangers gedenken we ook hen
die door ons en de Eeuwige gekend zijn en zo gemist
worden. Iedereen heeft zelf de gelegenheid om een
kaars voor iemand aan te steken, maar mocht u iemand
genoemd willen hebben: mail zijn of haar naam aan
mij door of schrijf haar/zijn naam in het inlegvel in het
voorbedenboek dat bij de vieringen in de kerk ligt.
Tanja zorgt voor de muziek.

 
CoRa-vergadering 4 oktober 2021 
Tijdens deze CoRa- vergadering zijn onder meer de
volgende punten aan de orde gekomen:
Jan-Peter heeft tijdelijk 0,2 FTE uitbreiding gekregen
(tot 1 januari 2023) om het vertrek van Netta op te
vangen.De nieuwe covid-19 maatregelen. Het
standpunt is nu: eigen verantwoordelijkheid van de
kerkgangers, waarbij rekening wordt gehouden met
elkaars persoonlijke ruimte. Koffiedrinken wordt weer
opgestart.Na de viering van 21 november wordt een
bespreking georganiseerd voor en met alle
Emmaüsgangers over de toekomstplannen van de PGE.
Vanuit de Algemene Kerkenraad van de PGE zijn hierbij
de voorzitter en de scriba aanwezig om de plannen toe
te lichten. Ook wordt dan – als afgeleide daarvan –
gesproken over wat de toekomst van Emmaüs zelf is.
Voor een lunch wordt gezorgd (pannenkoeken!).De
eerste nieuwe registratieformulieren voor hen die geen
lid zijn van de PGE komen binnen en worden verwerkt.
De begroting voor 2022 wordt opgesteld. Het is de
eerste die in lijn met de wijkkerken van de PGE wordt
opgesteld, zodat een algemene PGE-begroting kan
worden vastgesteld. Er is een nieuw
registratieprogramma in gebruik genomen (FRIS). Er is
nog steeds een aantal vacatures dat dringen ingevuld
moet worden en de CoRa is minimaal bezet. De meest
dringende vacature is die van een nieuwe
penningmeester: de huidige penningmeester is gestopt.
Er wordt een actiegroep gestart voor klimaat en
Emmaüs. Daarbij wordt samenwerking met Kleopas

gezocht. Contactpersonen vanuit Emmaüs zijn Annie
Benjamin en Hans Dekker.Volgende CoRa-vergadering
is op 25 oktober a.s.
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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
 
Scriba
Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB  Otterlo
tel.nr. 0318-591252
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk
 
Wat is het fijn dat we in de zondagse diensten weer alle
psalmen en liederen, op ingetogen wijze, mogen
zingen, ik heb dat al die tijd erg gemist en volgens mij
velen met mij. Nu maar hopen dat corona niet opnieuw
de kop zal gaan opsteken in een mate waardoor weer
beperkingen opgelegd moeten worden.
Woensdag 3 november is het dankdag voor gewas en
arbeid. ’s Avonds is er om 19.30 uur een dienst waarin
dominee O. Doorn zal voorgaan. Rond dankdag is ook
weer de inzameling voor de voedselbank waarover u
hieronder meer kunt lezen.

In het kerkblad van juni j.l. heeft Kees Jochemsen geschreven dat er gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een
gezamenlijke visie voor de toekomst op het kerk-zijn binnen de Protestantse Gemeente Ede.
26 juni is daar een groep mee aan de slag gegaan in de vorm van een hackathon, vanuit onze wijk hebben Ymke,
Jannieke, Sjaak en Walter daaraan meegewerkt. Op 28 augustus is hierop een vervolg geweest waarbij de leden
van de AK, enkele predikanten en enkele deelnemers van de hackathon aanwezig waren. De volgende stap is dat
we alle gemeenteleden hierover willen informeren en u ook de gelegenheid willen bieden om uw mening en
ideeën kenbaar te maken. We hebben er voor gekozen om dit te doen aansluitend aan de dienst op zondag 7
november a.s., hierbij zullen degenen die vanuit onze wijk hebben meegewerkt aan de hackathon en enkele leden
van de AK aanwezig zijn.
Gezien het grote belang hiervan, ook voor de toekomst van onze wijk, willen we u nadrukkelijk uitnodigen om bij
deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Nadere informatie volgt binnenkort.
 
In de kerkenraadsvergadering op 5 oktober hebben we besloten dat we 14 november samen het Heilig
Avondmaal vieren. We zullen dan niet aan tafel gaan zoals we dat altijd gewend waren omdat we dan weer te
veel “geloop” in de kerkzaal krijgen. We blijven op onze plaats zitten en de diakenen komen langs met brood en
wijn en druivensap, dit zal in kleine glaasjes worden aangeboden.
Zondag 21 november is het eeuwigheidszondag, de dag waarop we hen gedenken die in het afgelopen jaar zijn
overleden. We gedenken mw. Willy Brummelman-Wristers, overleden 2 december 2020, mw. Hennie Morren-
Verschuur, overleden 15 februari 2021, mw. Hennie Kroon-de Hoop, overleden 14 mei 2021, dhr. Henk Beerdsen,
overleden 5 juli 2021 en dhr. Henk Ploeg, overleden 20 juli 2021. Voor hen zal, indien mogelijk, door de familie
een kaars worden aangestoken.
In de vergadering van 2 november besluit de kerkenraad of ook anderen de mogelijkheid geboden kan worden
om een kaars aan te steken voor een geliefde die nog steeds zo wordt gemist.
 
Mevrouw M.G. Rap-Melissen mag 5 november haar verjaardag vieren. Wij wensen u een goede dag toe en Gods
zegen voor het nieuwe levensjaar.
Vrijdag 5 november mogen Adrie en Jan van Holland hun 40-jarig huwelijk vieren en 24 november mogen Janny
en Gerrit Verweij hun 50-jarig huwelijk vieren. Dat God jullie nog lang voor elkaar mag sparen, dat is onze wens.
Mooie dagen gewenst als jullie deze mijlpalen met jullie gezinnen vieren.                     
                                                                                                                               Met vriendelijke groet,
                                                                                                                               Jan van de Hoef
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Hallo jongens en meisjes

Beste senioren 
 
Nu alles weer wat makkelijker kan en mag, willen
we weer wat gaan ondernemen in de kerk. 
 
29/10 ds Haaima - met een mooie diaserie over zijn
           reizen. We beginnen om 14.00 uur. 
 
25/11  sinterklaasviering, u bent welkom om 14.00 uur. 
 
20/12  kerstviering, aanvang 15.00 uur, met aansluitend
           een warme maaltijd. Voor deze kerstviering kunt
           u zich opgeven vóór 16 december bij
           Janny (846871) of Elly (531608).
 
Noteer de data in uw agenda dan kunnen we elkaar
weer ontmoeten. 
 
Hartelijke groet,
Janny en Elly

        Rooster oppas en kindernevendienst:
 
        31-10 Nathalie                 07-11 Hennie
        14-11 Nicoline                  21-11 Ria en Alice
        28-11 Elly en Petrie 

Op woensdag 3 november hopen wij weer dankdag te
vieren, ook dit jaar willen we graag een inzamelings-
actie voor de voedselbank in Ede houden. Er zal weer
een tafel in de kerk staan waar u uw producten kunt
inleveren. De volgende producten zijn welkom:
Conserven in blik of pot. Denk hierbij aan groente, fruit,
soep en vis. Zowel groot als klein formaat. Verder zijn
ook macaroni, spaghetti en rijst welkom.

Deze producten kunnen ingeleverd worden op
zondag 31 oktober
woensdag 3 november
zondag 7 november
 
Alvast bedankt voor uw hulp!

10 november 2021



WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

Predikant:
Ds. Egbert van Dalen
 
Scriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede
tel. 0318-618205
e-mail: tijmenapedoorn@yhoo.com
 
Meldpunt:
Voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis,
geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede,
tel. 61 71 64
 

Nieuwe predikant in Noord

De wijk Noord heeft tot en met 31 december 2022
weer een pastor in haar midden. Hieronder vertelt hij
iets over zichzelf.
Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Egbert van Dalen. Ik ben getrouwd met
Frida Kamphorst en woon in Ede. Onze drie zoons zijn
inmiddels zelfstandig. Vanaf 1 oktober ben ik
aangesteld als tijdelijk predikant vanuit de
Mobiliteitspool. Ik ben als predikant opgeleid in
Kampen. Ik begon in 1990 als kandidaat in het Klooster
van Ter Apel en werd daar een jaar later in het ambt
bevestigd. Van 1997 tot 2000 werkte ik als predikant
voor de Emmakerk op Curaçao.

Terug in Ede heb ik als geestelijk verzorger gewerkt in
de Pieter Pauw in Wageningen en daarna als
waarnemer in verschillende organisaties in de
Achterhoek. Ik ben erg blij met de goede klik die ik met
de Noorderkerk kreeg. Ik wil de leden van de
Noorderwijk en de kerkenraad heel erg danken voor
het gestelde vertrouwen. Ik hoop dat wij met elkaar een
mooie tijd tegemoet gaan!

Heidewandeling 19 september 2021

Na een sfeervolle startdienst zondagmorgen  over
scherven van/uit ons leven gingen in de middag 20
Noorderlingen wandelen op de prachtige Edese heide.
Al keuvelend kwamen we vanuit de Langenberg op de
heide, onze eerste stop. In tweetallen dachten we eerst
in stilte na over wat de natuur met ons doet in relatie
tot onze zorg voor de schepping, om daarna samen
van gedachten te wisselen op weg naar een grafheuvel.
Op de heuvel praatten we na en nam Jan van
’t Hof ons mee naar de wereld van de
grafheuvelbouwers 3 á 4 duizend jaar geleden en gaf
de opdracht mee of wij ons nog kunnen verplaatsen
naar die tijd. Op het 3e stoppunt kwamen, naast onze
blik in het verleden, ook de scherven van
zondagmorgen ter sprake, waarna we door het bos op
weg gingen naar het 4e stoppunt. Op een stukje heide
legde een voorbijgangster ons vast op de gevoelige
plaat, waarna we het laatste stukje naar de Langenberg
weer keuvelend aflegden. In de serre van het restaurant
werden we vergast op ‘koffie +’, werd letterlijk en
figuurlijk de mooie middag doorgenomen en de
Romegangers een goede week gewenst.

Jan van ’t Hof, Jan Klok en Sander van Voorst
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UW HAND OP MIJ
Het verhaal achter Psalm 139

Zondag, 7 november 2021 om 10.00 uur in de
Noorderkerk.
Voorganger en verhaal Hans Bouma,– Gert Winkelhorst,
orgel.
 
‘Ik val meteen maar met de deur in huis en ik weet dat
je me dat niet kwalijk neemt, daar ben jij mijn vriend
voor, maar moet je nou zo gelukkig zijn met een God
die vertrouwd is met je meest verborgen
overwegingen, je geheimste emoties, een God die je
geen moment aan zijn aandacht laat ontsnappen – Hij
kan je ook benauwen, deze God.’ Woorden van Simeon
in een gesprek met koning David over een recente
psalm van zijn vriend, Psalm139. De psalm ‘Heer, U kent
mij, U doorgrondt mij’. In deze dienst doet David bij
monde van Hans Bouma verhalenderwijs verslag van
dit gesprek. Met als titel: Uw hand op mij. Een even
spannend als troostend en inspirerend verslag waaraan
Gert Winkelhorst muzikaal deelneemt.

Zondag  21 november is de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Op deze zondag herdenken we de leden
van onze gemeente die dit jaar zijn overleden. Elk
overleden gemeentelid wordt tijdens de dienst met
name genoemd en er wordt een gedachtenislicht
aangestoken aan de paaskaars.
 
In dit jaar overleden:
4 maart                Arend Peelen                    75 jaar
9 maart                Albert Dragt                       82 jaar

Ds. P. Vellekoop gaat voor in deze dienst op 21
november.

Namens de wijkkerkenraad-Noord, Ineke Kerkstra.

Een heel bijzondere Sunday Special

Het is zondag 3 oktober, het is bijna dierendag. Buiten
is het hondenweer, maar in de Noorderkerk hangt een
warme sfeer en ontvangen we twee bijzondere gasten:
de hulphonden Trix en Einstein.
Onze voorganger deze morgen, ds. Rob Visser
verwoordt het als volgt:
Ik heb in mijn leven heel wat leuke dingen beleefd,
maar uw voorbereidingscommissie is erin geslaagd ook
mij weer te verrassen.

Ik zal mij laten verrassen door de honden waar ik nu
het zicht op heb. Niet alleen de predikant, maar allen in
de Noorderkerk en degenen die thuis mee kijken
worden overweldigd door wat ze deze ochtend horen
en zien. Onze eigen Mienke Dimmendaal interviewt
Maaike van den Brink van de Stichting Hulphond
Nederland. Een van de vragen luidt:  Wie vragen
eigenlijk om een hulphond? Personen met een fysieke
hulpvraag, zoals mensen met een spierziekte, een
dwarslaesie, maar ook mensen met zware epilepsie,
kinderen met gedragsproblemen. Vervolgens laat
Maaike zien waartoe Trix allemaal in staat is. Zij trekt
aan touwtjes waardoor laatjes en deuren opengaan, ze
raapt een lepel en een sleutelbos op. Werkelijk
fascinerend om te zien hoe hond en mens op elkaar
ingespeeld zijn. Je kunt je levendig voorstellen hoe een
hulphond het verschil kan maken tussen afhankelijk
zijn van alles en iedereen en de vrijheid om zelfstandig
dingen in het leven te ondernemen.

“kwispellezen”.
Kinderen die het plezier in lezen zijn kwijt geraakt
krijgen het terug met een hulphond in hun nabijheid.

Ga er als predikant maar aan staan, hoe vul je dan de
overdenking in?  Daar slaagt ds. Rob Visser wat mij
betreft wonderwel in met onder andere deze prachtige
zinnen: Van een dier kunnen we zeggen wat we ook
van God zeggen: het enige wat we weten is dat Hij er
is, Ik ben Jahweh, Ik ben de Zijnde. Voor honden geldt
ook: ze zijn er. Dat is het geheim, ze zijn er en zo
kunnen deze dieren tot zegen zijn. 
Mensen en dieren die zich inzetten voor hun
medeschepselen, wat een schitterend voorbeeld
hebben we op deze zondag gezien. Inderdaad een
Special Sunday, met dank aan de werkgroep Noord in
Beweging.
Wim den Ouden
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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. 591029/06-15686248
 
Wijkkas De Open Hof
Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof NL 62 RABO 0162300212

WIJKKERKENRAAD
 
Versoepelingen in de kerk
In De Open Hof laten we de 1,5 meter maatregel voor-
zichtig los evenals het reserveren. We houden rekening
met mensen met een kwetsbare gezondheid of die zich
niet veilig voelen bij de versoepelingen. Daarom vindt u
bij binnenkomst, in de kerkzaal bij de stenen, 'gereser-
veerd' briefjes. Wilt u liever niet naast iemand zitten,
dan legt u zo'n briefje op de stoel naast u en ontstaat er
ruimte. Voel u vrij om deze briefjes te gebruiken! Als
wijkkerkenraad willen we graag dat iedereen zich veilig
en welkom voelt in De Open Hof. We blijven zorgzaam
voor elkaar, dus als u klachten heeft, blijf dan thuis. We
gaan elkaar ook nog geen handen geven e.d. Collectes
gaan voorlopig nog via de mandjes bij de uitgangen of
via De Open Hof app. De Open Hof heeft een goed
ventilatiesysteem waarbij er permanent nieuwe zuur-
stof wordt aangevoerd en de oude wordt afgezogen via
het dak. Zoals elke week is er na de dienst weer
koffiedrinken. Neem uw verantwoordelijkheid en
probeer toch nog een beetje afstand te houden.
 
Uitleg waarom een AL-DIENST?
De wijkkerkenraad heeft in samenspraak met de
Werkgroep Vieringen, al voor de Corona zijn/haar
intrede deed, besloten om meer aandacht te besteden
aan onze kinderen, jongeren en jonge gezinnen.
Wij kwamen erachter dat het aantal leden uit deze
categorie ruim 1/3 deel uitmaakt van het ledenbestand
van De Open Hof. Een korte inventarisatie leerde dat bij
het uitgangspunt ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ we

feitelijk elke 3 weken bijzondere aandacht zouden
moeten gaan besteden aan deze doelgroep, ofwel
minimaal 17 diensten per jaar. Dát leek ons op dát
moment een beetje te veel van het goede. Vandaar dat
we dit hebben teruggebracht naar momenteel 10-11
van de ruim 52 diensten per jaar.
We noemen deze dienst een ‘Alle Leeftijden’-dienst,
omdat ieder zich hier mag thuis voelen. Met dien
verstande dat er nét iets meer aandacht is voor de hier
genoemde doelgroep. Zij hebben inbreng in deze
diensten en wij gunnen hun van harte de ruimte die zij
graag willen hebben. Ruimte in toegespitste verhalen
waar ze uitgelegd willen hebben hoe Jezus leefde, en
op welke wijze Hij ook kan leven in hun gezinnen. Zij
hebben ook nauwelijks een click met de meeste
psalmen met woorden ‘uit de oudheid’ waarvan ze de
inhoud niet begrijpen. Laat staan dat ze iets hebben
met een orgel. Dáár kun je niet op swingen. Als wijk-
kerkenraad begrijpen wij dat zij méér hebben met
opwekkingsliederen, waarvan er overigens zeer velen in
het nieuwe liedboek staan; teksten die zij begrijpen; én
muziek die hen goed in het gehoor ligt. Dát geeft hun
gemeenschapsgevoel.
Wij hebben besloten hen die ruimte te geven, om op
hun wijze hun geloof te kunnen beleven. Daar mag ie-
dereen bij zijn. We gúnnen hen dit en vragen gemeen-
teleden de bereidheid hen óók die ruimte te gunnen.
 
We zijn een kerk in beweging. Mét elkaar moeten we
ons als De Open Hof én PGE beraden op welke wijze
wij onze kerkgemeenschap aantrekkelijk kunnen
maken voor degenen die ons opvolgen en na ons
komen. Dus als er ideeën binnen komen, en die zijn er
gekomen op basis waarvan we deze AL-diensten vorm
en inhoud hebben gegeven, dan gaan we dat doen.
Binnen de PGE zijn we ook hard bezig met het zoeken
naar wegen hoe wij de diverse doelgroepen hún dien-
sten kunnen gunnen, zoals u heeft kunnen lezen in
KodW en in het kerkblad, als ook hoe wij onze kerkge-
meenschap aantrekkelijk blijven houden en maken
voor de generatie na ons. Een eerste aanzet is gegeven
dmv een zogeheten ‘hackaton’ met 3 mensen vanuit
elke wijk in de leeftijd categorie 20, 40 en 60.
Op 31 oktober, tijdens en na de AL-dienst, hebben we
een gemeentebijeenkomst waar we in gesprek gaan
met elkaar over deze toekomst.
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Samen vieren!
Zondag 31 oktober wordt een gemeentezondag. Op het
moment dat ik dit schrijf moet het nog plaatsvinden,
maar op het moment dat u dit leest is het waarschijnlijk
al geweest. We hopen op een bijzondere AL-dienst
waarin we 95 stellingen hebben kunnen bedenken over
hoe wij vinden dat de kerk in Ede er in de toekomst er
uit moet gaan zien. Want ‘hervormingen’ zijn nodig en
als Luther er in z’n eentje 95 kon bedenken……
Zondag 7 november vieren wij voor het eerst sinds
lange tijd weer echt samen de Maaltijd van de Heer. De
vertrouwde manier van samen drinken uit een beker
kan nog niet, of misschien wel niet meer – dat zal de
tijd ons leren. Kerkenraad en werkgroep vieringen heb-
ben zich gebogen over de vraag ‘hoe wij nu samen en
veilig de Maaltijd van de Heer kunnen vieren’. Allemaal
kleine bekertjes vinden wij geen recht doen aan het
samen delen, de kern van deze Maaltijd. Daarom gaan
we het deze zondag eerst zo proberen: lopend aan het
avondmaal ontvangt men op verschillende plekken in
de kerk een ouwel, doopt die in de beker wijn ernaast
en eet dan. Op deze manier hopen wij recht te doen
aan het gemeenschapsgevoel EN aan de veiligheid.
Zondag 21 november gedenken wij allen die het
afgelopen jaar gestorven zijn. Op deze Gedachtenis-
zondag staan Bijbelteksten, liederen en woorden
centraal die voor de overledenen van grote waarde
waren: ze vonden er houvast in of putten er hoop uit.
Zondag 28 november is het alweer de eerste zondag
van Advent! Vol verlangen gaan we samen op weg
naar de vrede van Kerst. En deze eerste zondag doen
we dat in een AL-dienst.

Wijkontmoetingen
Dit winterseizoen kunnen we gelukkig weer
wijkontmoetingen organiseren! Tot en met december
zijn 3 avonden en 2 middagen gepland met het thema:
Een kerk van waarde. U kunt zich aanmelden voor één
van de avonden of middagen die u schikt door een mail
te sturen naar reserveren@openhof-ede.nl. Vermeld in
deze mail duidelijk de datum van de avond/middag
waarop u wilt komen en uw naam en telefoonnummer.
Mocht het moment van uw keuze al vol zitten, dan
krijgt u bericht met mogelijkheid in te tekenen op een
nog beschikbare datum.
Iedereen is welkom. Ben je 18 jaar of ouder en lijkt het
je fijn om gemeenteleden eens op een andere manier
te ontmoeten en of te leren kennen, doe dan mee!
Omdat we elkaar binnen de PGE beter willen leren
kennen is deze uitnodiging ook voor de gemeente-
leden van wijk Noord, nu zij enkel beschikken over een
predikant voor het pastoraat.
Voor deze bijeenkomsten is een voorbereiding niet
nodig. Ik vraag u alleen thuis eens na te denken over
‘waar of wanneer de kerk voor jou van waarde is
(geweest)’. Deze ‘momenten’ worden de bouwstenen
van – ik hoop – inspirerende avonden!

Maandagavond  8 november 20.00 - 22.00 uur

Donderdagmiddag 18 november 14.00 - 16.00 uur

Donderdagavond 25 november 20.00 - 22.00 uur

Dinsdagmiddag  7 december 14.00 - 16.00 uur

Dinsdagavond 14 december 20.00 - 22.00 uur

Diaconie & ZWO
 
Actie voor de Voedselbank EdeOok dit najaar
organiseert de ZWO cie. een inzamel actie voor de
voedselbank. Deze is nog belangrijker geworden dan
eerder omdat er meer mensen op aangewezen zijn
door de corona crisis. Op de zondagen 24 en 31
oktober plus 7 november maar ook op zaterdag 6
november (OPA actie) wordt u uitgenodigd om lang
houdbare producten, zoals conserven in pot of blik,
pasta's en pastasaus, houdbare melk, koffie en thee,
bloem, olie (zonnebloem of olijf) mee te nemen naar de
Open Hof. Ophalen door ons bij u thuis is ook mogelijk,
door te mailen / bellen met Janneke Odie. Ook voor
informatie of tips of vragen kan je bij haar terecht: odie.
janneke@gmail.com / 0318-635040
De ZWO cie. De Open Hof
 
Speciaal collecte doel
Op zondag 7 november heeft de 2de collecte als doel
“Voedselbank Ede”. Met je gift ondersteun je de
Voedselbank financieel voor oa de huur van hun
gebouw, energie kosten en de (koel)auto die nodig is
voor het ophalen van voedsel.
Het diakenen team
 
Mantelzorg zondag
Ook dit jaar willen we de mantelzorgers onder ons in
de bloemetjes zetten. Dat doen we op zondag 14
november in de Open Hof, dan is het mantelzorg-
zondag. Een mantelzorger zorgt onbetaald vaak
langdurig voor een (chronisch) zieke of gehandicapte
partner / familie lid, vriend of buurtbewoner.
Mantelzorg is meestal intensief en heeft veel invloed op
je leven; geen vrijwilligers werk waar je zelf voor kiest
maar komt "als vanzelf" op je levensweg.
Ken je een mantelzorger of ben je dat zelf? We willen
graag de namen (met adres) ontvangen van alle
mantelzorgers in onze gemeente. Namen doorgeven
kan tot in de eerste week van november bij Ad Tukker:
adtukker@tiscali.nl / 0318-621059.
Het diakenen team

De leiding is in handen van de ds. Agnès Gilles samen
met (afwisselend één van) de ouderlingen.
We hopen weer velen van u te ontmoeten. En mochten
de aanmeldingen daar aanleiding toe geven, dan
organiseren we in de tweede helft van dit winter-
seizoen met plezier nog meer bijeenkomsten!

14 november 2021



Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Predikant
Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, 655661
predikant@taborkerk.nl
Scriba
K. Santing, Ariënsweg 25, 6711 PE Ede
06 46437903
info@taborkerk.nl
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevrouw Ria Buitenhuis, 610679
Autodienst
Ant van Donselaar, 611074 en Erik Velthuijs, 06 21 57 38
28 
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22 RABO 0312 4647 89
 
Noot: 
helaas werd de -aangeleverde- kopij van Tabor in het
oktobernummer niet geplaatst. 
 
NBV 21
Op 13 oktober werd de NBV 21 gepresenteerd, een op
talrijke punten gewijzigde editie van de Nieuwe
Bijbelvertaling van 2004. Bij de meeste wijzigingen  lijkt
het om degelijke verbeteringen te gaan, die overigens
vaak  al tijdens de ontstaansfase van de NBV, eind
vorige eeuw werden bepleit. Wij zullen de Revisie in de
eredienst welwillend beproeven en in het leerhuis
bespreken (17 en 24 november). In de zondagse dienst
blijven we voor de lezingen uit Tenach de Herziene
Statenvertaling gebruiken, die de grondtekst het
getrouwst in goed Nederlands overzet. Voor het NT
zullen we regelmatig naar de NBV 21 grijpen. 
 
Seniorenkring
Na een wel heel lange 'pauze' gaat de seniorenkring
weer van start: op 3 november vanaf 10.30 uur in de
zijzaal van de Taborkerk. Oude en nieuwe leden zijn
welkom. Voor een goed gesprek over geloof, theologie,
maatschappij- en wat verder ter tafel komt. 
 
Bevestiging ambtsdragers
In de dienst op 26 september zijn twee gemeenteleden
bevestigd: Megchelien v.d. Broek in het ambt van
diaken, Klaas Santing als ouderling (met als bijzondere
taak het scribaat). We heten ze op deze plek nogmaals
hartelijk welkom: hun vier handen maken het werk

voor de andere leden van de WKR een beetje beter
(‘lichter’)  te doen. Er zijn overigens nog steeds mensen
nodig die meedenken en meedoen in de Kerkenraad,
zeker nu  de Protestantse Gemeente Ede voor grote
uitdagingen staat, die hun weerslag op de afzonderlijke
wijkgemeentes niet zullen missen. 
 
Gedachtenis 7 november 
In de afgelopen anderhalf jaar moesten we op een
aantal punten afwijken van wat we gewoon en gewend
waren, ook wat de gedachtenis van de overledenen
betreft. Dit jaar willen we weerop de eerste zondag na
Allerheiligen onze gestorvenen gedenken - op zondag
7 november. Wie het aangaat krijgen bericht. Wilt u een
dierbare uit eigen kring in de aandacht aanbevelen,
meld dat dan bij de predikant. 
Uit ons midden gedenken we in elk geval:
Frans Nicolaas Kok, 4.1.21, 100
Cornelia de Jonge – v.d. Guchte, 21.1.21, 93
Johanna Cornelia Nellestein – v.d. Brand, 7.2.21, 82
Christoffel Beumer, 10.2.21, 81
Elisabeth Frederika v.d. Weijden – Slort, 1.4.21, 89
Cornelia Dirkje Top – van Westreenen, 23.5.21, 88
Gerritje Wijnanda Elbertsen – Wiegeraadt, 30.6.21, 87
Klara Landweer – Niklaus, 2.7.21, 91
Arie Steennis, 17.8.21, 100
 
Gemeentevergadering / ‘koffie plus’ 21 november
Er wordt driftig, gepassioneerd én hopelijk vruchtbaar
'Ede-breed' gebrainstormd over de toekomst van de
Protestantse Gemeente Ede: over missie, wijken,
personeel, gebouwen, inzet, roeping, bronnen en
inspiratie. In de wijken komt daarover het gesprek óók
op gang – en  zo hoort dat ook.  Van het eerste begin
af  aan wordt ieder lid gehoord én betrokken in dat -
mogelijke- proces. Op 21 november  praten we elkaar
bij, tijdens de eerste 'Koffie-plus' van het nieuwe
seizoen. Lukt het niet de dienst mee te vieren, kom dan
in elk geval naar de 'Koffie-plus!'
 
met goede groet,
 
 Gerben H. Westra
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