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Vorig jaar waren we in Taizé en hadden we een regenboogvlag meegenomen. Het gaf nogal wat discussie met de
broeders, maar hij hing trots en fier aan onze waslijn. Er was een meisje uit Italië dat zich hierdoor erg gekend en
veilig voelde. Mooi en precies de bedoeling van de vlag! Niet om te verdelen, maar om te verbinden: een vlag van
liefde voor iedereen.
 
Op het moment van schrijven zijn we opnieuw in Taizé. En de vlag is opnieuw mee. Maar we hebben hem dit
keer niet opgehangen. Met pijn en moeite, dat wel ...  Je kunt je afvragen: waarom vorig jaar wel en dit jaar niet?

Daar hebben we verschillende redenen voor: Allereerst is het deze week de orthodoxe week. Dat betekent dat er
veel aandacht is voor de oosters-orthodoxe kerken. Dat merken we onder andere aan het gebed van a.s. zaterdag
dat volgens de orthodoxe liturgie wordt gevierd.
 
Het is pas voor de derde (of vierde) keer in het bestaan van Taizé. Dus best bijzonder ... Taizé wil graag verbinden
en een plek zijn voor alle christenen. Of het nu katholieke zusters uit Italië, orthodoxe Oekraïners of
oecumenische Emmaüsgangers zijn. En Taizé wil graag een plek zijn waar al deze mensen zich met elkaar
kunnen verbinden.
 
Eén van de broeders zei deze week over onze regenboogvlag: Wees er terughoudend in, want het werkt als een
rode lap voor veel orthodoxe mensen. Dat wisten we natuurlijk wel. Vorig jaar was er een groep Hongaren die
zich liet horen.
Maar toch ... kun je het gesprek aangaan met elkaar als de regenboogvlag een rode vlag is geworden? Gaan wij er
dan met net zo’n gestrekt been in als de Moldavische jongere die zei: als ik een homo zie sla ik hem? Natuurlijk, er
zit wel degelijk verschil in en prefereer ik onze aanpak, maar wat is wijsheid? Hoe kun je verbinden in plaats van
vervreemden?
 
De tweede reden: we lazen tijdens de bijbelstudie met broeder Luke het verhaal van de Romeinse hoofdman die
naar Jezus toekomt om te vragen of hij zijn knecht beter zou willen maken. Twee mensen uit twee verschillende
culturen die niets met elkaar hebben. De een is de onderdrukker van de ander. Als een Jood omging met een
Romein was hij een collaborateur. En toch ontmoeten deze twee mensen elkaar hier publiekelijk. Omdat hij op de
een of andere manier gelooft dat hij bij Jezus moet zijn en Jezus niet wegloopt maar naar hem luistert.
 
Vervolgens zegt Jezus zoiets als: wij denken in Israël
dat wij misschien het beste geloof hebben en de beste
wet, maar zo’n groot geloof als van deze man heb ik in
heel Israël nog niet gezien. Terwijl dat geloof van deze
Romein geen Joods geloof is en ook geen christelijk
geloof. Het heeft een andere bron en wellicht niets met
welke religie dan ook te maken.
 
Geloof kan dus ook uit andere bronnen komen. En het
is dus mogelijk om vanuit tegenovergestelde achter-
gronden en levend vanuit verschillende bronnen gren-
zen te overstijgen en elkaar te vinden.
 
Het is een hoopvol verhaal: dat ook de verschillen tus-
sen christenen overstegen kunnen worden en dat we
elkaar kunnen respecteren in wie en hoe we zijn. Zelfs
als het gaat om een regenboogvlag of juist een rode.
 
 
Ds. Jan Peter Prenger
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Collecterooster
september 2022
 
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. 
 
4 september      1e collecte Diaconie PGE                    
                           2e collecte Kerk in Actie;
                           Kerk voor jongeren
11 september    1e collecte Diaconie- Meet-Inn         
                           2e collecte Kerk in Actie; Syrië
18 september    1e collecte Kerk wijkwerk
                           2e collecte Diaconie wijkdiaconie
25 september    1e collecte Diaconie DPE
                           2e collecte Kerk in Actie; Colombia
 
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar
de doelen niet, behalve de 2e collectes.
 
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.
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente
Ede onder vermelding van  welke wijk en welke datum
1e en/of 2e collecte.
 
College van Diakenen van de PGE

Aanleveren kopij
Eind september verschijnt de oktober-editie
van het kerkblad. Kopij voor dit nummer graag
uiterlijk 15 september bij de wijkredacteuren
aanleveren.

Jaarrekening College van Diakenen
 
Vanwege de aanhoudende Corona  pandemie was ook 2021 een onzeker jaar. Gedurende een groot deel van het
kalenderjaar waren er alleen online-diensten. Wij namen daarbij wel waar dat gemeenteleden gewend raakten
aan online diensten en aan het per bank of per app bijdragen aan de collectes.
 
In financieel opzicht verliep het boekjaar 2021 voor het College van Diakenen gunstig. Onze doelstelling om het
eigen vermogen beheerst te verminderen is geslaagd. Het verdubbelen van de opbrengst van PGE-brede
collectes, blijkt daarbij een goed instrument te zijn. Dit geldt zowel in financieel opzicht, maar ook als middel om
de cohesie binnen de Protestantse Gemeente Ede te vergroten.

Bijgaand de jaarrekening over het jaar 2021. 
Han Kerkhof - Penningmeester College van
Diakenen Protestantse Gemeente Ede
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Samen vieren in de Protestantste
Gemeente Ede 
 
Wanneer de verschillende wijken vanaf september 2023 samen gaan vieren, dan moeten de wijken samen een
plan maken van hoe dat zou kunnen. Want de verschillende wijken hebben allemaal nadrukkelijk aangegeven
graag de eigenheid (van het vieren) van de wijk te willen bewaren. Het besluit om voorlopig in De Open Hof te
gaan kerken is daardoor ook ingegeven: De Open Hof heeft twee kerkzalen en dat biedt de mogelijkheid om elke
zondag twee verschillende diensten aan te bieden. De vraag is dan, hoe gaan we dat samen invullen.
We zouden kunnen volstaan met een rooster wie welke zondag de dienst mag invullen, maar dat lijkt ons te
simpel gedacht. Samen vieren betekent toch vooral ook samen nadenken over de grote vragen: waarom vieren
wij? Wat vieren wij? Hoe vieren wij?
Om dat samen te gaan doen willen wij alle werkgroepen vieringen/liturgie commissies uit alle wijken uitnodigen
en iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is voor een bijeen-komst in de kerkzaal van De Open Hof op
woensdag 28 september van 19:30 – 22:00 uur.
Het is de bedoeling dat elke deelnemende wijk zich
tijdens deze bijeenkomst presenteert aan de andere
wijken: ‘wat is het wezenlijke in het vieren van onze
wijk; wat maakt dat onze wijkleden zich in ons vie-
ren zo thuis voelen; wat zijn de kenmerken van ons
vieren die wij graag terugzien.’ Dit onderwerp is voor
alle wijken van groot belang in het proces van het
samenvoegen van de wijken van de PGE. Zou je
willen meedenken dan ben je van harte welkom.
 
Mariëlle Tempelman en ds. Agnès Gilles

UITNODIGING - De Activiteitengroep Ouderen van de
Beatrixkerk nodigt gemeenteleden van de Protestantse
Gemeente Ede van harte uit voor de cabaretvoorstel-
ling van: “ De Juf, De Bakker en De Dominee” in de
Beatrixkerk. Het cabarettrio staat garant voor vrolijke
muziek en sketches en wij hopen hiermee ouderen
maar ook jongeren van de PGE in verbondenheid een
ontspannen middag te bezorgen. Voelt u zich vrij en
bijzonder welkom om met jong en oud deze middag bij
te wonen.
 
De voorstelling vindt plaats op woensdag 19 oktober in
de Beatrixkerk en tussen 14.30 uur en 15.00 uur is de
inloop met een kopje koffie of thee. Tussentijds is er
een korte pauze met een drankje. De middag eindigt
om ongeveer 16.45 uur. De toegang is gratis en na
afloop kunt u geheel vrijblijvend een kleine bijdrage
geven ter bestrijding van de onkosten.
 
Het is prettig om vooraf inzicht te hebben hoeveel
mensen er van de uitnodiging gebruik zullen maken. U
kunt zich aanmelden met een telefoontje
(06-12906241) of een mailberichtje naar Etteke Onnink
(onnink.e@gmail.com).
Graag tot 19 oktober, Evert Hoogendoorn

                                 Samen op weg naar vrede
 
De Raad van Kerken Ede organiseert samen met andere
partners in de komende vredesweek een
vredeswandeling op dinsdag 20 september 2022. We
starten  om 18.30 uur bij boerderij Hoekelum aan de
Edeseweg 122,  6721 KE Bennekom.
 
In tweetallen gaan we op weg om van en met elkaar te
leren over ‘praktijken van vrede’. Onderweg vertellen
we elkaar over herinneringen aan wandelen, en aan
‘vrede’. Wat betekent ‘vrede’ voor je, wat doe je om
‘vrede’ te bewerkstelligen, op wat voor momenten
ervaar je ‘vrede’ ?
 
En - niet te vergeten - ook op welke momenten het
ondanks allerlei inspanningen niet lukt om vreedzaam
samen te leven – in je gezin, op je werk, of met de
buren.
 
Na de wandeling ontmoeten we elkaar in de
koffiekamer van boerderij Hoekelum. We praten na
over onze ervaringen. Ook wordt dan de vrEDEsprijs
uitgereikt aan een vrijwilliger of een organisatie uit Ede
die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor
Vrede in Ede.
 
Nadere informatie: Erna Hulstein (wimenerna@hulstein.
eu) en/of Ifakat Erdem (ifakaterdem72@gmail.com)
 
Graag vooraf aanmelden bij: Erna Hulstein
(wimenerna@hulstein.eu)
 
Organisatie: Ina ter Avest, Erna Hulstein en Martijn
Boerkamp
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

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

MET…,  Theo Pieter de Jong
 
Op zondag 11 september neemt Ds. Theo Pieter de Jong afscheid. Op een kleine maand na is hij dan zes jaar
predikant geweest in de Beatrixkerk. 
Afscheid nemen vindt hij moeilijk, vooral nu er zoveel speelt binnen de PGE.
‘We moeten meer samen doen binnen de PGE. Het is belangrijk dat we elkaar blijven vasthouden.’

‘God, mensen, het geloof en de kerk vind ik heel erg
mooi. Daar wil ik mij graag voor inzetten’, vertelde
Theo Pieter net voor zijn bevestiging in de Beatrixkerk
zes jaar terug. Hij denkt er nog net zo over. Ook zei hij
dat hij graag een biddende dominee wil zijn. ‘Dat is wat
ik mooi vind, waarin ik geloof. Het gebed hoort
voor mij bij de kern van het geloof. Belangrijk vind ik
dat we blijven zoeken naar goede vormen van gebed.’
De kerk, of die nu staat in Ede of Schaarsbergen, de
gemeente waarnaar hij vertrekt, is voor hem een plek
waar mensen samen geloven, waar je terecht kunt met
je vragen, verdrietig kunt zijn en ook blij. Je doet er
dingen met elkaar en ziet naar elkaar om. Of, zoals hij
zes jaar terug zei: ‘De kerk moet een plek zijn waar
mensen denken: ik gun een ander dit ook. Het is goed
hier.’
Voor veel gemeenteleden kwam de aankondiging van
het vertrek van Theo Pieter onverwacht. Toch was er al
langere tijd vanuit verschillende gemeenten in het land
belangstelling voor hem. Uiteindelijk koos hij voor
Schaarsbergen, een kleinere gemeente dan de wijk
waaraan hij nu verbonden is. 
Zoekend naar woorden probeert hij zijn keuze uit te
leggen. ‘Een aantal redenen zijn rationeel. Een ervan is
dat ik een dag minder wil gaan werken. Dat kan omdat
de omvang van mijn betrekking in de nieuwe
gemeente kleiner is. Ik kan er mijn aandacht over
minder mensen verdelen. Ook is het fijn dat we wat
dichter bij Maartens moeder en bij de ouders van onze
pleegdochter gaan wonen.’ 
Na een korte stilte: ‘Ik wil echter niet alleen rationeel
kiezen. Ik geloof dat ook Gods Geest in dit soort
processen wil leiden.’ Na de vragen of hij zich geroepen
voelt en of dit het juiste moment is om het beroep aan

te nemen, is Theo Pieter langer stil. ‘Hoe weet je of je
geroepen bent’, herhaalt hij vragend en antwoordt dan:
‘Als ik rust over zo’n beslissing voel. Dan is het goed.’
‘Bovendien’, vervolgt hij, ‘groeide bij mij de overtuiging
dat deze gemeente de komende jaren een predikant
nodig heeft met een ander profiel dan ik. Er gebeurt
veel binnen de Protestantse Gemeente in Ede. Meer
samenwerking is niet alleen noodzakelijk, maar juich ik
ook toe. Ik ben enthousiast over het ONE-team dat in
PGE-verband het pastoraat organiseert. De
gezamenlijke Pinksterviering was ook heel mooi. Veel
ideeën die afgelopen tijd zijn genoemd kun je alleen als
PGE oppakken.
Ik begrijp de onrust die er bij gemeenteleden is, maar ik
heb er alle vertrouwen in dat er een goede weg
gevonden kan worden. Er is zoveel talent, geloof en
verbondenheid in deze gemeente. En zondag aan
zondag herhaal ik dat we een God dienen die niet
loslaat het werk van Zijn handen, daar moeten we nu
dan ook op durven vertrouwen.’
Er is afgelopen jaren in de Beatrixkerk veel gebeurd. ‘Ik
vind de gemeente vooral gegroeid in pastorale
aandacht voor elkaar. Het is mooi wat er op dit gebied
allemaal gebeurt.’ 
Over zijn rol hierbij en bij veel andere initiatieven die
afgelopen jaren van de grond kwamen, is hij
bescheiden. 
Met een glimlacht citeert hij een vriendin die hem eens
voorhield dat een dominee een manager is in
teleurstellingen. 
‘Er gebeurt zoveel in de kerk, er verandert veel
waarmee je iets moet. Hoeveel je je ook inspant, het
kan altijd beter. Er blijft altijd wel wat over om je
schuldig over te voelen.’ 
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Voor hem blijft een predikant echter vooral iemand die
zorg draagt voor een gemeente, luistert, voorgaat in
erediensten en trouw- en rouwdiensten begeleidt.
Daarnaast ziet hij voor zichzelf ook een missionaire
taak weggelegd.
‘Hierbij wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen
binnen en buiten de kerk. Dat is vreemd want buiten is
vaak binnen. Ik bedoel hiermee dat onze
gemeenteleden de vragen uit hun dagelijks leven
meenemen de kerk in. De kerk is niet een eiland,
maar staat midden in de wereld door de mensen die
samen kerk zijn.’
Voor Theo Pieter betekent kerk-zijn ook omzien naar
mensen buiten de eigen gemeente, die eenzaam zijn of
aan de rand van de samenleving staan. Hoe hieraan
vorm geven, is lastig. 'Ik ben bang dat we hierin wel
eens wat te afwachtend zijn.’
Hij is blij met de contacten die ontstaan zijn met
bijvoorbeeld buurtwerk, de basisschool en wijkagent. 
‘Het is goed om gezamenlijk op te trekken en
dienstbaar te zijn aan de samenleving. Mijn missionaire
opleiding heeft mij en de gemeente hierin veel
gebracht. Al heeft corona wel aardig wat roet in het
eten gegooid. Veel dingen zijn hierdoor blijven liggen.
Ik vind het hoopgevend dat dit soort dingen nu ook in
PGE-verband opgepakt worden.’
Zo ziet Theo Pieter veel kansen voor de gemeente. En
is hij hoopvol, vanwege de Heer van de kerk.
Regelmatig moet hij denken aan de zin uit een
lied, ‘Maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk
gedaan. 't Zal om ons zelve gaan’. De toekomst van de
kerk ligt bij God, maar hangt menselijkerwijs ook af van
de optelsom van beslissingen van heel veel individuele
mensen.
Keuzes rondom diensten en gebouwen zijn niet
allesbepalend, veel meer hangt af van wat ieder van
ons antwoord als Jezus zegt: ‘Maar jij, volg jij Mij’. 
‘En ik hoop dat ik in de afgelopen zes jaar mensen heb
geholpen om daar van harte positief en vol vertrouwen
op te antwoorden’, aldus Theo Pieter.
 
door Peter van Veen

Veel te doen!
 
We beginnen luchtig met een kampeerweekend in
Amerongen. Aan het eind van de zomer elkaar
ontmoeten en verhalen delen. Samen eten en een
inspirerende wandeling horen daar zeker bij.
Op zondag 4 september is de laatste gewone
kerkdienst met Theo Pieter als onze wijkpredikant in de
Beatrixkerk. Op verzoek van Theo Pieter nemen we op
vrijdag 9 september als wijkgemeente afscheid van
hem met een gezamenlijke maaltijd. Een mooi moment
om hem te waarderen en de afgelopen jaren te delen.

Op zondagmiddag 11 september is er een
afscheidsdienst waarin naast Theo Pieter ook onze
classispredikant Ds. W. van Iperen zal voor gaan. Deze
dienst is bedoeld voor leden van de wijkgemeente en
genodigden. Op kerkdienstgemist.nl is deze dienst voor
iedereen online te volgen.
Met het vertrek van Theo Pieter ontstaat er sneller dan
verwacht een nieuwe situatie voor de Beatrixkerk. Mede
door de financiële situatie van de PGE kan er pas weer
een predikant worden beroepen als de PGE weer
financieel gezond is. Daarbij komt dat Tabor, door het
emeritaat van Gerben Westra, vanaf januari 2023 ook
vacant is. Ook het vertrek van de predikanten van
Noord en Harskamp komt snel dichterbij. 
Iedereen begrijpt dat dit voor de predikanten van de
Open Hof en Emmaüs tot ondoenlijke en ongewenste
omstandigheden leidt. Daarom worden er twee
tijdelijke predikanten gezocht die samen met de
predikanten van de Open Hof en Emmaüs invulling
gaan geven aan al het predikantswerk voor de hele
PGE. De verwachting is dat het wel meer dan een jaar
kan duren voordat er weer een predikant beroepen kan
worden.  
 
In de PGE gaan we meer dingen samen doen
Er komt een bovenwijks pastoraal team, het ONE-team
(Omzien Naar Elkaar), u hebt er al over gehoord. Deze
samenwerking verbetert de pastorale ondersteuning
door de predikanten en de verdeling over de wijken.
Pastorale aandacht en zorg blijven per wijk
georganiseerd.
Jeugdwerk doen we vanaf september met alle wijken
samen. Deels in de Beatrixkerk en een deel in de Open
Hof. Men wordt hier in september over geïnformeerd.

0-40 diensten of AL diensten (Open Hof). Zoals eerder
aangegeven zal er vanaf zondag 25 september op de
2e en 4e zondag van de maand een dienst zijn met een
meer gevarieerde liturgie. Deze diensten sluiten aan bij
de behoefte van jongere mensen die hier om gevraagd
hebben. Deze diensten zijn per 2 weken om 10.00 uur
in de Open Hof. Er is dan geen nevendienst in de
Beatrixkerk. De mensen van de Open Hof met voorkeur
voor een meer traditionele liturgie komen op die
zondagen kerken in de Beatrixkerk.  
De AK heeft onlangs het rapport van Stichting Kerkelijk
Waardebeheer over de kerkgebouwen ontvangen.
Mede naar aanleiding van dit rapport gaat de AK zich
herbezinnen op het voorgenomen besluit van 30 juni.
Dit betekent dat er een nieuw voorstel komt over het
toekomstig gebruik van de kerkgebouwen. Bij het
verschijnen van dit kerkblad verwacht ik dat er al meer
informatie bekend zal zijn.
Met een groet van verbondenheid,
 
Klaas Kopinga, voorzitter Beatrixkerk  
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Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede

www.emmaüs-ede.nl 

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS

Voorganger/pastor:
Ds. Jan-Peter Prenger
Korenlaan 60, 6721 CV  Bennekom
telefoon: 06 1384 8477 of 0318-306943
e-mail: jpcprenger@emmaus-ede.nl
 
Voor contact met Katholiek Ede:
Secretariaat PZTB locatie Ede (St. Antonius)
Bereikbaar op ma-vrij 09:30 – 11:30
Telefoonnummer: 0318 610692
e-mail: ede@pztb.nl

Startviering zondag
11 september
 
Zondag 11 september is onze startviering met als thema
"Aan tafel!!" Terecht een viering, want we hebben wel
wat te vieren met elkaar. We willen en kunnen (zoals
het er nu naar uitziet) samen een gemeenschap zijn en
blijven, met elkaar en voor elkaar. 
We willen deze zondag gebruiken om jullie mee te
nemen in alle ontwikkelingen, ideeën en plannen zodat
we het nieuwe seizoen vol enthousiasme kunnen
beginnen.
 
Bij een feestje hoort natuurlijk taart en daarom
beginnen we om 10.30 met koffie/thee en taart!
Heel Emmaüs bakt!! Zonder strenge jury, tijdsdruk of
camera's, maar rustig thuis iets lekkers bakken.
Opgeven kan bij Ineke, ineke@bogaart.net. Vermeld er
even bij welke soort taart je gaat bakken.
Na al het lekkers is er een korte gezamenlijke start,
waarna iedereen vervolgens een keuze mag maken uit
verschillende workshops. Onder andere schilderen,
meditatie, een goed gesprek of bezig zijn met taal. Laat
je verrassen!!
Na de workshops sluiten we af met een gezamenlijke
lunch.
 
"Aan tafel" allemaal! Tot de 11e!
Namens de voorbereiding, Wilke van Beek

Toren van Babel
 
Naar aanleiding van een andere bijbelstudie in Taizé
schreef Ineke:
 
De toren van Babel spraakverwarring, doel vergeten
Straf van God omdat ze tot de hemel wilden meten?
Of juist een zegen om te mogen verschillen
omdat we andere dingen mogen willen
ruimte voor fantasie, een nieuw idee
creativiteit, daar kun je wat mee.
Ontmoet de ander, zoek het verschil
zoek uit wat de ander wil
wat iemand echt ten diepste drijft
zodat je met de ander in gesprek blijft.
Zoeken naar verbinding, leren van elkaar
zo maak je Gods Koninkrijk een beetje waar.

Enkele punten uit de CoRa
vergadering - 20 juni 2022 

•   Annie leest als opening een artikel uit het tijdschrift Down to Earth van Milieudefensie: “Hoop is iets anders dan
optimisme”. Er ontspint zich een gesprek over duurzaamheid.

•   Voor het bespreken van de voortgang PGE toekomst sluit Maarten van der Dussen aan. Maarten is samen met
Albert bij het overleg geweest van de voorzitters van de wijkkerkenraden en Emmaüs. Maarten is positief over
de sfeer in het overleg. Er is begrip en inzicht over de andere positie van Emmaüs in het PGE proces: de PGE is
een deel van Emmaüs, en niet andersom.

•   Communicatie binnen Emmaüs is nu ook zeer belangrijk
•   Harrie doet verslag van het gesprek  met vertegenwoordigers van de locatieraad en de pastoraatsgroep van de

Titus Brandsma parochie. Er is afgesproken dat er een afgevaardigde vanuit de RK in de CoRa zal plaatsnemen. 
•   Harrie en Annelies Bunschoten hebben een demonstratie van de Donkey Mobile app gehad van de beheerder

van de Open Hof app. Zij zijn enthousiast en denken dat het een goed instrument is om vooral intern te
communiceren.
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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

Startzondag 
 
Het mooie weer van de afgelopen weken heeft ons bij
de voorbereiding geïnspireerd om de startzondag ook
dit jaar te vieren in een openluchtdienst. Als thema
hebben we gekozen voor: In Christus één! De tekst die
centraal staat komt uit de eerste brief die Paulus schrijft
aan de gemeente in de stad Korinthe. In hoofdstuk 12
gaat het over mensen die in Christus geloven, en toch
heel verschillend zijn. Sommige gemeenteleden
vonden dat zij belangrijker waren dan anderen. Paulus
gaat hier tegenin en schrijft dat we ieder gemeentelid
moeten zien als een lichaamsdeel van hetzelfde
lichaam. Oren, ogen neus, handen, voeten, allemaal zijn
ze verschillend, maar horen ze bij één lichaam. Wat
bedoelt hij daarmee?
 
In de dienst gaan we op een speelse wijze, voor jong
en oud, dit thema uitwerken.
 
Ook mogen we het Waaijenberg-ensemble weer
verwelkomen om samen mooie liederen te zingen.
 
Na de dienst is er natuurlijk koffie/thee en limonade
met iets lekkers. Vervolgens zorgt de liturgiecommissie
voor een gezellige activiteit en daarna sluiten we af met
een maaltijd. Met het samen eten sluiten we aan bij het
landelijke thema van de PKN dat “samen aan tafel” heet.
In de Bijbel wordt regelmatig samen gegeten; ook
Jezus gaat vaak aan tafel met leerlingen en gasten.
Samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet
alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je
met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere
oren horen en met andere ogen zien.
 
Wees van harte welkom op startzondag 18 september
2022 om 10.00 uur op het kerkplein bij de
gereformeerde kerk aan de Beatrixlaan. Mochten juist
op deze zondag de zo felbegeerde regenbuien vallen,
dan hoort u in de week voorafgaande aan de zondag
via de nieuwsbrief dat we de dienst in de kerk houden. 
 
Ds. Tineke Volgenant - Beima
mede namens de liturgiecommissie

Voor de senioren
 
Hierbij de datums voor de bijeenkomsten in het najaar.
8 september     : we gaan naar Stroeberries in, zoals de
                            naam als doet vermoeden, Stroe.
13 oktober        : naar Kamp Amersfoort.
3 november      : ds Haaima 
1 december      : sinterklaasviering 
19 december    : kerstviering 
De middagen beginnen over het algemeen om 14.00
uur, mocht  het anders zijn dan krijgt u dat nog te
horen. Voor de middag van 8 september graag  om
13.45 bij de kerk aanwezig zijn zodat we om 14.00 uur
in Stroe zijn.
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Wijk
 
De vakantie is voor de meesten van ons inmiddels voorbij, de scholen zijn weer begonnen en met de startzondag
op zondag 18 september mogen we aan een nieuw kerkelijk seizoen beginnen.
 
Binnenkort, op dinsdag 6 september, houden we ook weer onze eerste kerkenraadsvergadering na de vakantie en
gaan we ons best doen om plannen te maken voor de komende tijd. Het is allemaal erg dubbel, zoals u in de
laatste nieuwsbrief van 20 juli j.l. hebt kunnen lezen zou dit wel eens de laatste keer kunnen zijn dat we in de
huidige samenstelling een start maken met een nieuw winterseizoen.
Binnenkort zal duidelijk worden welke weg we zullen inslaan.
 
Zoals ik in het vorige kerkblad schreef zijn de taallessen voor de Oekraïense vluchtelingen gedurende de
zomerperiode gewoon doorgegaan, zij zijn nog steeds erg dankbaar dat deze activiteiten in de hervormde kerk,
drie dagen per week, en bij ons, twee dagen per week, georganiseerd blijven worden. Doordat veel personen
inmiddels werk hebben gevonden is het aantal studenten wel wat terug gelopen, daarom wordt er nu gekeken of
er dagen samengevoegd kunnen worden.
 
Alle vrijwillige docenten die hieraan invulling geven verdienen echt een pluim want zij steken hier veel tijd in en
dat geldt ook voor alle andere vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten en dat alles al gedurende bijna
zes maanden.
 
In de komende weken mogen de volgende leden uit onze wijk hun verjaardag vieren :
12 september mevrouw J.G. de Hoop - Monster,
13 september mevrouw H. Methorst – Kuiper.
Wij wensen u een fijne verjaardag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
 
Laten we oog blijven houden voor hen die wat extra aandacht zo goed kunnen gebruiken.
 
                                                                                                                        Met vriendelijke groet,
                                                                                                                        Jan van de Hoef

     Rooster oppas en kindernevendienst:
 
     04-09 Alice en Elly               11-09 Gea en Jannieke
     18-09 Hennie en Ria            25-09 Philien
     02-10 Nicoline en Nathalie

        Lieve God,
 
                     Met mijn handen samen
                     en mijn ogen dicht
                     kom ik met U praten
                     Vader van het licht.
 
 
                     Ik wil U bedanken,
                     ook voor deze dag.
                     Wilt U voor mij zorgen
                     dat ik groeien mag?
 
                     Wilt U mij ook helpen
                     als ik speel of leer,
                     om bij U te blijven
                     heel dicht bij U, Heer?
 
                     Zegen alle kinderen.
                     Mensen groot en klein.
                     Laat er vrede komen,
                     laat er liefde zijn.
 
                     Amen.
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WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

Predikant
Ds. Egbert van Dalen
e-mail: e.vandalen@protestantsekerk.nl

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

Zomer
 
In de maand augustus staan er geen kerkelijke
vergaderingen in mijn agenda. Dat is een unieke
situatie, want we zijn in de kerk sterk in het organiseren
van bijeenkomsten. Dat wil echter niet zeggen dat het
kerkelijk werk in deze maand stil valt, dagelijks komen
er mailtjes, appjes en telefoontjes binnen. Maar dat
neemt niet weg dat er voldoen-de tijd overblijft om de
stapel Ouderlingenbladen eens door te nemen en door
de nieuwsbrieven van de landelijke Protestantse Kerk
Nederland te scrollen. Maar de eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat ik toch de meeste aandacht besteed aan
het schrijven van de Algemene Kerkenraad met als titel
Volgende stap op weg naar één Protestantse Gemeente
Ede.

Het gaat hierbij om een voorgenomen besluit en ik
weet ook wel dat de gemeente hierover eerst nog
gekend en gehoord moet worden en dat de
wijkkerkenraden een standpunt in deze moeten
innemen, maar het staat ondertussen wel zwart op wit
in het kerkblad: De Beatrixkerk, Taborkerk, Noorderkerk
en de kerk in Harskamp worden vanaf september 2023 
niet meer gebruikt voor de zondagse kerkdiensten. Je
realiseert je dat wanneer dit voorgenomen besluit
definitief wordt we als gemeente in de Noorderkerk in
september beginnen aan ons laatste kerkelijk seizoen in
dit voor ons zo vertrouwde gebouw. En dat doet toch
wel pijn.

Als geloofsgemeenschap hebben wij het hier goed en
we kijken terug op een inspirerende tijd met ds.
Caroline Oosterveen als wijkpredikant. En ook met ds.
Egbert van Dalen zijn wij een gemeente gebleven waar
muziek in zit. En dan straks allemaal naar de Open Hof,
gaan we elkaar dan niet uit het oog verliezen?

Begrijp mij niet verkeerd, ik snap ook wel dat er iets
moet gebeuren in de PGE. Linksom of rechtsom moet
er gezorgd worden voor een sluitende begroting, je wilt
immers weer in staat zijn om als geloofsgemeenschap
een nieuwe predikant te beroepen. Ingrijpende
maatregelen gaan altijd gepaard met gevoelens van
pijn en verdriet. Gelukkig heeft de landelijke kerk daar
ook oog voor, gezien het artikel in een van hun
nieuwsbrieven: Dilemma: eenzaam voortploegen als
gemeente of samen sterker staan? Mijn eerste reactie
hierop was er wel een van verontwaardiging,
voortploegen? Nou zo ervaren we dat niet in Noord,
enthousiasme genoeg bij ons, denk alleen al eens aan
de vele inspirerende Sunday Specials in de
Noorderkerk. Ik dwing mezelf echter om verder te
lezen.

"Samenwerken inspireert en motiveert. Het kan
gemeenten ook helpen bij uitdagingen zoals het vinden
van ambtsdragers en het vasthouden van jongeren.
Gemeenten vinden samenwerken spannend, want gaat
door die samenwerking de eigen identiteit van de
geloofsgemeenschap niet verloren?”
Het artikel is positief getoonzet en vooral de voordelen
van het samengaan worden benadrukt. Je hebt weer
de beschikking over een grotere groep
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enthousiaste gemeenteleden, nieuwe initiatieven
kunnen worden opgepakt, en er is weer volop tijd je te
richten op wat de kerk kan betekenen in de
samenleving.

Het blijft toch een dubbel gevoel, van verlies en winst,
van afstand doen van en van nieuwe mogelijkheden. In
dagblad Trouw las ik de volgende woorden van ds.
Hanneke Ouwerkerk.
 
We leven in een tijd van onrust en leegte, mensen
ervaren een mengeling van paniek en verveling in hun
leven. In de kerk hebben wij de luxe om ons in een
traditie te voegen, met voorgenomen bronnen,
reflectiemogelijkheden, een kader. Ik zie de kerk als een
helende gemeenschap waar ik bij kan aanschuiven,
waar ik oude bronnen herlees, nieuwe perspectieven
vind, troost aangereikt krijg in de sacramenten.

Als we er met elkaar maar voor zorgen dat dit ook in de
toekomst voor de PGE mag blijven gelden. Dan wordt
het wellicht een stralende toekomst. En waar de zon
schijnt, daar is het zomer!
Wim den Ouden        

 
Een schilderij van Marius van Dokkum:
Dansje in de kerk – Geloof kan een gevangenis zijn,
maar ook heel bevrijdend.

Nieuw kerkelijk
seizoen
 *   Op zondag 4 september is er een Special Sunday
met als gasten Ingeborg en Marius van Dokkum. Marius
zal van drie van zijn prachtige schilderijen het verhaal
vertellen.
 
De voorganger deze zondag, ds. Rob Visser, verbindt
deze verhalen en de Bijbelse verhalen door drie korte
overdenkingen. Ingeborg zal tijdens de dienst de
organist zijn en heeft passende muziek uitgezocht.
 

*   Op zaterdag 10 september wordt de
Heidewandeling weer georganiseerd. Er wordt om
13.30 uur gestart op het parkeerterrein van het
Natuurcentrum aan de Groot Ginkelseweg. Het
mediatieve deel van deze tocht is gerelateerd aan het
thema van de Startzondag ‘Hemelse Spijzen’
 
*   Zondag 11 september is er een verhaaldienst met als
thema Mensen wandelend als bomen
Die bomen, ze werden mijn vrienden, de vrienden die
ik verder niet had. Ik voelde duidelijk dat ze me serieus
namen, me respecteerden. Zo blind als ik was, ik mocht
er zijn, Juda was mijn naam. Er was ook veel dat ons
verbond, dezelfde aarde die ons droeg, dezelfde hemel,
dak boven ons hoofd. Dezelfde adem, dezelfde kracht
die ons bezielde.

Woorden van die blinde man uit Betsaïda (Marcus 8:
22-26). In deze dienst vertelt hij bij monde van ds. Hans
Bouma zijn verhaal, Mensen wandelend als bomen. Een
even onthullend als inspirerend en troostend verhaal
waaraan Gert Winkelhorst muzikaal deelneemt.
 
*  Zondag 18 september houden we in Noord onze
Startzondag. Voorganger in de dienst is onze eigen
predikant ds. Egbert van Dalen. Het thema van deze
viering is, zoals eerder gemeld,  ‘Hemelse Spijzen’.

Dank
 
Op zondag 11 september neemt ds. Theo Pieter de
Jong afscheid van de Beatrixwijk en de Protestant-se
Gemeente Ede.
 
In de Beatrixkerk zullen ongetwijfeld vele lovende
woorden klinken aan het adres van hun wijkpredikant.
Maar ook vanuit Noord willen wij ds. Theo Pieter de
Jong bedanken voor zijn inzet PGE breed.
 
Zijn motto daarbij was We moeten elkaar blijven
vasthouden. Vergezeld met deze woorden van Theo
Pieter gaan wij in Ede nu zonder hem verder en wij
wensen hem en Maarten een goede tijd toe in de
geloofsgemeenschap van Schaarsbergen.
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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 NL62 RABO 0162 3002 12

Startweekend
Zaterdag 10 en zondag 11 september
 
Na een prachtig zonnige en hopelijk voor u goede
zomer gaan we als gemeente van De Open Hof weer
vol goede moed het nieuwe seizoen tegemoet.
 

‘Hemelse spijzen’ is het jaarthema dat we in de PGE
gekozen hebben. In onze traditie staat de tafel van
vieren centraal, daar begint het allemaal. Vandaaruit
gaat het naar de tafel van verdieping voor een goed
gesprek over wat ons bezielt. En dan gaat het naar de
tafel van ontmoeting met mensen in en buiten de kerk.
En op elke tafel liggen voedzame spijzen die wij uit
Gods hand mogen ontvangen: liefde, wijsheid, kracht,
vrede, geluk …….

Nieuwe ambtsdragers
bevestiging op zondag 11 september
 
Op 11 september worden er nieuwe ambtsdragers
bevestigd, als hier door gemeenteleden geen bezwaren
worden ingebracht. Dan graag reactie naar:
scriba@openhof-ede.nl
Het betreft: Elly Willems als ouderling. Annet Nagelhout
als diaken en Mirjam Geerink als ouderling met
bijzonder opdracht; afgevaardigde, namens de wijk-
kerkenraad, naar de Algemene Kerkenraad van de PGE.

Het nieuwe seizoen luiden we ook dit jaar in met een
feestelijk startweekend op 10 en 11 september vol
‘Hemelse spijzen’.
 
Op zaterdag 10 september is er een running diner. In
kleine groepen schuiven we bij iemand aan tafel, alle
gelegenheid om elkaar rond een maaltijd beter te leren
kennen. We starten om 17.00 uur en sluiten de avond
rond 20.30 uur gezamenlijk af in De Open Hof met een
dessert en drankje. Bericht over inschrijving en
organisatie volgt.
De jeugd (12+) start het seizoen met een echte
Sauzz-(snack)avond, die wordt afgesloten met het
dessert van het Running Diner.
 
Op zondag 11 september is er na de AL-
dienstfeestelijke koffie, gevolgd door een Meet & Eat
voor het hele gezin (en iedereen die wil) op een nog
nader aan te geven locatie.
 
Houd de wijkbrief en website in de gaten voor info over
inschrijven, etc.
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Zin op Zondag
 
Een wekelijkse surprise 
 
Iedere zondagmiddag organiseert de werkgroep ‘Kerk
met Stip’ een lunchinloop in de zaal naast de Lutherse
kerk.
 
Wekelijks komen zo’n  20 tot 25 gasten naar ‘Zin op
Zondag’, voor een praatje en een gezamenlijke
maaltijd. De gasten zijn veelal mensen met een klein
sociaal netwerk. Ze zijn aan de rafelranden van de
samenleving beland en doen hun best om weer een
volwaardige plek in de maatschappij te heroveren. Op
de vaak zo stille zondag: een kop koffie met aandacht
en een warme maaltijd. De vrijwilligers kennen de
gasten inmiddels goed. De sfeer is gemoedelijk,
ontspannen. Er brandt een kaars, waaraan
waxinelichtjes ontstoken kunnen worden. Elke zondag
van 14.00 tot 16.00 uur staat de deur open aan de
Maanderweg 27 in Ede.

Een gesprek tijdens Zin op Zondag

 
Afgelopen voorjaar kreeg de werkgroep een prachtige
gift van een jubilerende Open Hof. Daar zijn inmiddels
concrete bestemmingen voor. De meeste gasten zitten
graag buiten, maar de huidige picknicktafel staat op
instorten. Dus gaan we een nieuwe met parasol kopen.
Ook gaan we een verwenzondag organiseren waar
gasten zowel lichamelijk als kunstzinnig in de watten
worden gelegd. Hartelijk dank voor deze bijdrage!

Het Zin op Zondag team - april 2022

Sinds januari 2018 draait een groep van circa 20 vrijwilligers uit verschillende kerken in Ede wekelijks deze
lunchinloop. We kunnen altijd versterking voor onze vrijwilligerspoule gebruiken. Om 13.15 starten we de
voorbereidingen en van 14.00 tot 16.00 uur houden we onze maaltijd. Voor meer informatie of voor opgave als
vrijwilliger, neem contact op met Han Pol, per e-mail via H.Pol61@gmail.com of telefonisch via 06-28795597.
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Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Predikant
Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS  Ede
tel.nr. 65 56 61 | email: predikant@taborkerk.nl
 
Scriba
K. Santing, Ariënsweg 25, 6711 PE  Ede
tel.nr. 06 46 43 79 03 | email: info@taborkerk.nl
 
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevr. Ria Buitenhuis, tel nr 610679
 
Autodienst
A. van Donselaar tel. 611074  E. Velthuijs tel. 06 21 57 38
 
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22RABO0312464789

Jarig
 
Op 11 augustus vierde onze gewaardeerde koster Rob
van der Steeg zijn 80e verjaardag: uiteraard is hij die
dag in de bloemetjes gezet!
 
Maar daar kan het natuurlijk niet bij blijven: er is
besloten hem – als de orgelliefhebber die hij óók is-
een concert aan te bieden. Margret Spelt en Bert
Wisgerhof zullen de jubilaris een klein uur lang ‘toe-
spelen’ op de orgels van de Taborkerk.
 
Daarna volgen een hapje en een drankje.
 
Wie Rob  hartelijk is toegedaan is hartelijk welkom in de
Taborkerk op 10 september vanaf 16.00 uur.

Avondmuziek
 
Nóg meer muziek: in het seizoen ’22 – ’23 hernemen we de mooie muzikale traditie die als Avondmuziek bekend
staat. Om de welbekende reden vielen er twee seizoenen uit, maar op zaterdag 24 september gaan we weer van
start. In het vervolg niet in de avond, maar aan het eind van de middag, om 16.30 uur.
 
Ook in het nieuwe seizoen wordt een aantal concerten
ingevuld in samenwerking met professor Sebastian
Colombo, werkzaam aan het Centro Estudios Pianisticos
in Barcelona: enkele van zijn studenten en afgestudeer-
den krijgen in wisselende samenstelling (ook qua
instrumenten) de mogelijkheid internationale
concertervaring op te doen.
 
We zijn blij dat wij daaraan kunnen meewerken.
Zij zijn er op hun beurt ook content mee, niet het
minst vanwege de perfecte akoestiek van de
Taborkerk.
 
Met Sebastian Colombo zijn in elk geval de volgende
data vastgelegd: 24 september, 26 november,
25 februari (2023), 29 april en 24 juni. Om te noteren!
 
De bekende adressen krijgen info via de mail, houdt
verder de website taborkerk.nl in de gaten.
 
Met goede groet,
Gerben H. Westra 'Avondmuziek' in de Tabor kerk te Ede
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