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Gospel
 
De Veertigdagentijd is weer begonnen. De bezinning op de weg die Jezus ging, uiteindelijk door het lijden heen.
Maar het werd Pasen. De weg van de liefde, die Jezus tot het uiterste ging bleek de weg, die in Gods ogen
standhoudt. Dit verhaal, dat de eeuwen doorstaan heeft, werd telkens weer inspiratie voor mensen in moeilijke
omstandigheden. Gods genade, sterker dan de dood.
 
Onlangs was ik bij de tentoonstelling ‘Gospel’ in het Utrechtse Catharijneconvent.
Gospel - een muziekgenre dat heel erg populair is. Zo is er bij het BBC-programma ‘Songs of Praise’ jaarlijks een
‘Gospelchoir of the Year- Competition’.
Gospel heeft zijn wortels in de Negro Spirituals – de liederen die ontstonden tijdens de periode van slavernij in de
VS.
 
In de 19e eeuw ontstond een opwekkingsbeweging, waarin de muziek zich verder ontwikkelde. Men zocht
mensen te bereiken voor de boodschap van het evangelie, binnen en buiten de kerk. En het werkte. Veel artiesten
hebben er in hun inspiratie in gevonden, van Ray Charles en Elvis Presley tot en met Typhoon in onze tijd. Bij die
tentoonstelling krijg je een audiofoon mee, zodat er niet alleen veel te zien, maar ook te luisteren valt.
 
In veel Gospel-liederen is er de link met het lijdensverhaal van Jezus. Het verhaal raakt aan de situatie van
mensen, en dat vertaalt zich in muziek die je raakt. Een van de bekendste liederen is ‘Amazing Grace’.  Daar wordt
in de tentoonstelling ook aandacht aan besteed. Wie herinnert zich niet het moment dat Barack Obama dit lied
inzette bij een kerkdienst in Charleston?
 
Toen ik in Arnhem predikant was, deed ik ook wel dienst in de Koepelgevangenis. Onder de gevangenen was juist
dat lied een van de meest gevraagde. En het raakte ze, iedere keer dat we het samen zongen.
 
In een Zuid-Afrikaans liedboek kwam ik op de melodie van Amazing Grace een tekst tegen over de verloren zoon.
Daarmee sluit ik dit stukje af.
 
Ds. Yolanda Voorhaar
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Maandag 13 februari is het Team-uitvaart 
van start gegaan
 
De afgelopen weken is daar veel over gepubliceerd.
Helaas is er door een fout bij de telefoonmaatschappij
een verkeerd telefoonnummer gegeven. Het nieuwe
telefoonnummer is: 06-26945994
 
Wilt u dit telefoonnummer bellen als u een overlijden
wilt melden?
 
Dhr. Wouterus Beekhuis of mw. Marja van de Velde
helpen u dan graag verder.
 
Met een hartelijke groet, 
ds. Agnès Gilles

Als u nog niet toegezegd heeft, dan vragen wij u bij
deze om dat nu alsnog te doen in de vorm van een
automatische incasso.
 
Dat kan door te gaan naar https://site.skgcollect.nl/136/.
Klik daar in het linker menu op ‘Actie Kerkbalans’ en
volg de aanwijzingen voor het doen van een
toezegging.
Desgewenst kunt u ook uw toezegging kenbaar maken
door een e-mail te sturen naar
kb@protestantsegemeente-ede.nl.
 
U kunt ook direct uw bijdrage overmaken naar NL80
ABNA 0580 0921 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede,
onder vermelding van Actie Kerkbalans 2023. Dit kan
ook in de vorm van een periodieke overboeking.
 
Wij rekenen op uw toezegging/bijdrage, want de
hoogte van de opbrengst is vooral van belang voor het
wel of niet kunnen beroepen van een nieuwe
predikant.
 
Iedereen die al wél toegezegd en/of bijgedragen heeft
willen wij hierbij hartelijk bedanken.
In de loop van maart hopen wij u te kunnen melden
wat het resultaat is van de Actie Kerkbalans 2023.  
 
College van Kerkrentmeesters

Graag hadden wij u op deze plaats gemeld wat het
resultaat is van de Actie Kerkbalans 2023.
 
Maar helaas moeten wij melden dat veel toezeggingen
nog niet binnen zijn. Veel papieren
toezeggingsformulieren zijn nog niet terug gekomen.
 
Ook ontbreken er nog vele digitale toezeggingen. Wij
denken dat dat laatste voor een groot deel komt omdat
het e-mailbericht van het kerkelijk bureau met de
uitnodiging om een toezegging te doen bij veel
gemeenteleden in de spambox is terecht gekomen.
 
Inmiddels wordt gewerkt aan een oplossing voor het
spamprobleem waarna we nieuwe e-mails verzenden.

Collecterooster
maart 2023  
 
05 maart    - 1e collecte Kerk – Diaconaal Platform Ede
                   - 2e collecte Kerk in Actie - Palestina
08 maart    - Biddag voor Gewas en Arbeid
                   - 1e en 2e collecte invulling door de wijk
12 maart    - 1e collecte Kerk wijkwerk
                   - 2e collecte Kerk in Actie
                      omzien gevangenen
19 maart    - 1e collecte Kerk wijkwerk
                   - 2e collecte Kerk in Actie; Kliederkerk
26 maart    - 1e collecte Kerk wijkwerk
                   - 2e collecte Kerk in Actie; Bangladesh
 
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.
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De PGE stuurgroep is
van start ...
 
Op 9 februari is de PGE stuurgroep van start gegaan die
het proces om te komen tot 1 kerkenraad en 2
vierplekken per 1 september 2023 aanstuurt en
coördineert. Inhoudelijk zullen hiertoe voorstellen
worden gedaan die voorgelegd worden aan de huidige
wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad.
 
Bij dit proces worden zoveel mogelijk gemeenteleden
en bestaande gremia betrokken door uit alle wijken te
inventariseren wie en wat per aandachtsgebied nu
actief is. Aan elk aandachtsgebied is één of zijn meer
leden van de stuurgroep  gekoppeld.
 

1. Omzien naar elkaar, pastoraat (Marieke Ohm)
2. Helpen waar geen helper is, diaconaat (Frits

Dimmendaal)
3. Huisvesting en financiën, kerkrentmeesters (Cees

Hendriks) 
4. Vieren / Eredienst (Mariëlle Tempelman & Cees

Hendriks)
5. Vorming en toerusting (Gerard Verbeek & Mariëlle

Tempelman)
6. Missionair, maatschappelijke betrokkenheid (Anja

van der Veen)
7. Jeugd, jongeren en jonge gezinnen (Petra Harkema)
8. Communicatie (Mariëlle Tempelman & Peter van

Veen)  
 
Elk aandachtsgebied heeft wel overlap met andere
aandachtsgebieden. In de stuurgroep stemmen we dat
op elkaar af zodat er uiteindelijk een eenduidig beeld
voor allen ontstaat.
Neemt u gerust contact op met leden van de
stuurgroep als u wat kwijt wilt over een
aandachtsgebied of een bijdrage wilt leveren.
De stuurgroep PGE

Plan van aanpak
interim predikant
 
De Algemene Kerkenraad heeft het plan van aanpak
van de interim predikant in de vergadering van 17
november geaccordeerd.
 
De kern is om middels werkgroepen snel te
inventariseren wat er nu in de vijf wijkgemeenten
gebeurt en wat er moet gebeuren om op 1 september
met 1 kerkenraad en 2 vierplekken nieuw te beginnen.
Naast samenvoegen gaat het ook om het beëindigen
van activiteiten om ruimte te geven aan nieuwe
initiatieven.
 
Een stuurgroep houdt het geheel in de gaten en samen
met de werkgroepen bewaken we de tijdlijnen. In alle
geledingen zijn zoveel als mogelijk alle huidige wijken
vertegenwoordigd. Alle voorstellen worden door de
wijkkerkenraden en de AK vastgesteld. Dit alles in een
voor alle leden van de PGE zo transparant mogelijk
proces. U vindt het plan van aanpak op de PGE website.
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct terecht bij
de interim predikant chendriks@freeler.nl of uw wijk
kerkenraad.

Struinen door
Psalmen anders 
 
Er is een aanvulling op het liedboek geschreven en wel
voor de Psalm. Deze bundel verscheen in de zomer van
2022.
De taal van de Psalmen zoals wij die kennen, klinkt
vertrouwd. Maar voor de jongere generatie is het een
taal die ver van hen afstaat. Psalmen anders zijn in
eigentijdse taal geschreven. Uitgangspunt zijn de
psalmen in hun originele onberijmde vorm,
gecombineerd met de vraag ‘wat in deze psalm vraagt

om een vertolking in een actuele vorm’. Dichters en
musici uit allerlei hoeken en achtergronden van de
Nederlandse samenleving zijn gevraagd om hier mee
aan de slag te gaan. Het resultaat is een verzameling
psalmen in een verscheidenheid aan vormen:
antwoordpsalm, Geneefs berijmd, refreinpsalm, canon,
short song, spoken word, psalmlied,
doorgecomponeerde psalm, luisterlied, psalm surfing –
je kunt het allemaal tegenkomen.
 
Benieuwd naar hoe dat er uit ziet en vooral naar hoe
dat klinkt? Kom dan op zondag 12 maart om 15.00 uur
naar de Noorderkerk! De Protestantse Gemeente Ede
heeft Catrien Posthumus Meyjes en Willeke Smits van
Kerkzang.nl uitgenodigd om samen met ons door deze
Psalmen te struinen. En dat gebeurt natuurlijk zingend!
 
De middag is voor alle PGE gemeenteleden. Of je nu
zanger, muzikanten, voorganger, dichter of
geïnteresseerd bent, iedereen is van harte welkom.
De gedachte achter deze middag is ook dat de leden uit
de verschillende wijken ‘spelenderwijs’ of beter gezegd
‘zingenderwijs’ elkaar ontmoeten en leren kennen!
Welkom op deze ontmoetingsmiddag op zondag 12
maart om 15:00 uur in de Noorderkerk
 
Na afloop is er uiteraard een kopje koffie of thee.
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PGE
volleybaltoernooi
 
louter lachende gezichten!
 
Na twee jaar van corona was het op zaterdagavond 14
januari j.l. het moment om weer een fantastisch (35e
editie van het) PGE-volleybaltoernooi te beleven!
 
Want dat was het! Met 16 teams vanuit de Oude kerk,
Nieuwe kerk, Bethelkerk, Ark, Beatrixkerk, Open Hof,
Ontmoetingskerk én de Petrakerk was het genieten
voor spelers en supporters.
 
Van 19 tot 23 uur non-stop volleyballen op drie velden,
met als apotheose voor elk team een HEMA-taart. Dat is
het geheim van het open PGE-volleybaltoernooi, met
de nadruk op ‘open’, want kleinere aantallen
kerkgangers betekent voor dit volleybaltoernooi
‘automatisch’ dat meerdere Edese kerkgenootschappen
worden uitgenodigd. Zoals de winnaar van het
toernoooi, de Petrakerk.
 
Louter lachende gezichten en één zekerheid: volgend
jaar zijn we weer van de partij!
 
Organisatie PGE-volleybaltoernooi
Han Pol

                    AANLEVEREN KOPIJ
 
    Eind maart verschijnt de april-editie van het
PGE-kerkblad. Kopij voor dit nummer graag uiter-
    lijk 16 maart bij de (wijk)redactie aanleveren.

Programma PCOB-
Ede
 
De ledenbijeenkomsten zijn normaal van 14.30-16.30
uur in Rehoboth, Driehoek 11 in Ede.
 
We kunnen u het volgende interessante en gevarieerde
programma aanbieden:
 
* Woensdagmiddag 15 maart Van Pesach naar Pasen
   door ds. D. Hoolwerf
* Woensdagmiddag 12 april Wandeling met schilderijen
   door Otto de Bruijne
* Woensdagmiddag 10 mei Muziek met de Bach-
   vereniging door Lucia Swarts

Daarnaast organiseren we een koffie inloop met en in
de Nieuwe Kerk , de eerste woensdag van de maand
van 10.00 uur tot half 12. Iemand uit de groep vertelt
iets over een bepaald onderwerp.
 
We hebben al uitleg gehad over de midwinterhoorn,
een verhaal over Vrouwen voor Vrouwen, een
reisverslag e.a. 
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TERUGBLIK en
VOORUITBLIK
 
Ingezonden brief van een voormalig lid van Wijk
Harskamp
 
Doordat we in september 2022 in Otterlo op familie
bezoek waren kwamen mijn vrouw en ik  twee zon-
dagen met u de kerk diensten meevieren. Na de dienst,
waarin de Heer Hoogendoorn voorging, pakte ik een
gelamineerd gedicht blaadje dat “METGEZEL” heette
(www.ceeshoogendoorn.nl)
 
Ik las het volgende:
“Zijn Woord wijst als een gouden koord,
naar moed en hoop in het bestaan.
Jij blijft het kind dat bij Hem hoort,
weet, dat je nooit alleen zult gaan”.
 
Het trof me dat het plan om jullie kerk in Harskamp in
september 2023 te sluiten veel troost en kracht kan
vinden in de woorden van dit gedicht. Ik heb dat zelf
ook meegemaakt in mijn leven. Mijn vader heeft
geholpen met het graven van de fundering voor jullie
kerkgebouw. Ik ben er op jongelingsvereniging
geweest en heb in 1969 geloofsbeleidenis gedaan in
jullie/mijn kerkje. Ik herinner nog de warme woorden
en aanmoedigingen en zegeningen die Ds. Banga mij
gaf.
Toen ben ik in 1970 geemigreerd naar Canada waar ik
een nieuwe kerk gemeente vond elke keer als we weer
verhuisden (en dat was vaak!). Het was duidelijk dat je
wel van jezelf moet geven in een nieuwe gemeente,

maar we hebben toch ook veel welkomende mensen /
vrienden ontmoet, waarmee we samen onze God
kunnen dienen en ervaren. Het leven brengt veel
ervaringen zoals mijn kanker en hart problemen en
andere moeilijkheden in de familie. Maar “through it all”
God is genadig en werkt in onze harten om ons te
helpen en je wordt gewaar dat zonder de overtuiging
dat God ons lief heeft en dat Jesus onze Zaligmaker is
wij deze ervaringen niet aan kunnen.
 
En zo ook met het sluiten van jullie kerk. Ja het is
moeilijk en je voelt je verslagen, maar er is hoop! Zoals
Hoogendoorn in zijn gedicht zegt: “Jij blijft het kind dat
bij Hem hoort, weet, dat je nooit alleen zult gaan”.
En dan kunnen we het weer aan en dan stappen we
moedig met God’s hulp vooruit. En zo bidden we dat
op jullie als leden van de kerk in Harskamp, God’s
zegen zal rusten als je op pad gaat in een nieuwe
gemeente met nieuwe mede-gelovigen, waar dat dan
ook mag zijn.
 
Ik vind kracht in de woorden van Efeze 3 waar staat in
vers 20, 21 (NBV vertaling):
 
20 “Now to him who is able to do immeasurably more
than all we ask or imagine, according to his power that
is at work within us, 21 to him be glory in the church
and in Christ Jesus throughout all generations, for ever
and ever! Amen.”
 
Met vriendschap,
Harry van de Hoef - Guelph, Ontario, Canada
email: hvandehoef88@gmail.com
 
NB Ik zal de kerk missen als we weer op bezoek komen.
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Viering Wereld-
gebedsdag Ede
 
Vrijdag 3 maart 2023
'Zichtbaar Geloven'
Het thema van de wereldgebedsdag in 2023 is
gebaseerd op een tekst uit Efeziërs, de brief waarin
Paulus God dankt voor de Efeziërs die hun liefde en
geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden
mochten zien: de hoop waartoe God ons oproept, de
rijkdom van Gods belofte, en de grootheid van Gods
kracht.
In de viering willen we ons geloof in deze waarheid
samen zichtbaar maken.
De viering van de Wereldgebedsdag 2023 zal plaats
vinden op vrijdagavond  3 maart 2023,  19.30 uur in de
Ontmoetingskerk, Zuilestein 1, 6714 CA  Ede.
Uitvoering van de viering zal plaats vinden door een
team van medewerkers en musici uit de lidkerken van
de Raad van Kerken te Ede.
Vanaf 19.15 uur is iedereen van harte welkom in de
kerk.
Voor meer informatie:
Albert Schol                    Rita Aelbers
M 06-20531289              M 06-30722297

Lezing 'Matthäus Passion'
Ter voorbereiding op het concert van zaterdag 1 april
van de Matthäus Passion van J.S. Bach in de Bethelkerk
in Lunteren geeft C.O.V. Sursum Corda bij Bespreek het
Samen een lezing over de 'Grote Passie'. De dirigent
Gert Jan van der Pol gaat nader in op deze
wereldberoemde compositie, waarin Bach ons
persoonlijk aanspreekt en bij het lijdensverhaal betrekt.
Het koor omlijst de lezing met live gezongen
fragmenten. Op allerlei muzikale manieren geeft Bach
een stem aan de evangelist, de menigte, of aan de 18e-
eeuwse luisteraar die in de koralen uiting geeft aan de
rouw en ontzetting die het lijden van de onschuldige
Christus bij hen oproept. De meerdere lagen in de
Passie en de beeldende wijze waarop Bach de tekst
verklankt, komen aan bod in deze lezing. Ook de
persoonlijke betekenis die de Passie voor de luisteraar
heeft wordt besproken. Welke aria's, koordelen of
koralen spreken het meest tot de verbeelding, roepen
emoties op en waarom. We nodigen u van harte uit
hierbij aanwezig te zijn.

Maandag 6 maart 20.00 uur
Maranathakerk, Hertenlaan 37, Lunteren
Toegang gratis
www.covsursumcorda.nl
www.bespreekhetsamen-ede.nl/

8 editie maart 2023



WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

Ambulant dominee
Ds. E. van Dalen / e.vandalen@protestantsekerk.nl
Scriba - Janny Pastink 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

benoemen. Namens de Beatrixkerk was daar ook de
Taakgroep Liturgie & Eredienst vertegenwoordigd. Een
volgende stap is dat er voor de Beatrixkerk en de Open
Hof een VierRaad is gevormd. Deze beide VierRaden
bestaan ook weer uit leden van de vijf wijken. Zij
hebben nu de opdracht om de kenmerken van de
kerkdiensten in de Beatrixkerk en de Open hof te
benoemen. Daarna komen de VierRaden weer bij elkaar
om af te stemmen en mogelijk bij te stellen zodat er
voldoende aandacht is voor de verschillen in
geloofsbeleving.
 
De resultaten van de hierboven beschreven groepen
worden de komende periode op gemeenteavonden
met de gemeenteleden gedeeld en zullen besproken
worden in de wijkkerkenraden, zodat er daarna een
weloverwogen besluit kan worden genomen.
De beste manier om deze ontwikkelingen te volgen is
vooral niet afwachten! Als je vragen hebt, een
opmerking wilt maken of een bijdrage wilt leveren aan
een van de genoemde gebieden spreek dan de
betrokken mensen aan. Als je niet weet wie je moet
hebben dan kunnen kerkenraadsleden en of taakgroep
leden je vaak wel op weg helpen om bij de juiste
persoon te komen.
We willen samen de PGE van de toekomst inrichten. Zie
dit dan ook als een aanmoediging om je waardering of
zorg te laten weten.
Met een groet van verbondenheid,
 
Klaas Kopinga

Bouwen aan een
nieuwe kerk
 
Ook de Beatrixkerk bouwt mee aan een nieuwe kerk!
Voor veel mensen lijkt er stilte te zijn na het unanieme
PGE besluit van 15 december om per september 2023
één kerk te vormen met twee gebouwen. Dat de Open
hof en de Beatrixkerk voorlopig beide open blijven lijkt
voor veel mensen een goede keus en geruststellend.
Geen stilte! Er wordt, ook door tientallen mensen van
de Beatrixkerk, heel hard gewerkt om die gezamenlijke
kerk vorm te geven. Het uitgangspunt is dat alle vijf
wijken hun eigen werkwijze en gewoontes hebben. De
uitdaging is om alle wijken recht te doen en toch alle
activiteiten in elkaar te schuiven.
 
Pastoraat is wel een goed voorbeeld. Ruim een jaar
geleden zijn de pastorale teams van alle wijken bij
elkaar gaan zitten en hebben de werkzaamheden
samengevoegd. Het resultaat is dat er nu één PGE-
aanspreekpunt is voor pastorale ondersteuning en bij
overlijden. Als daar gevraagd wordt om ondersteuning
worden de juiste mensen geïnformeerd en
ingeschakeld. Als uitbreiding wordt er aan gedacht om
het systeem van buurtkringen in te zetten voor alle
leden van de PGE. De ervaring tot nu is dat deze
werkwijze een waardevolle samenwerking oplevert en
dat we beter in staat zijn om de gevraagde
ondersteuning te bieden.
 
Aan eenzelfde samenvoeging en verbetering wordt
gewerkt door de mensen van Diaconaat, Vorming &
Toerusting, Missionair & Maatschappelijke
betrokkenheid, Jeugd, jongeren & jonge gezinnen,
Gebouwen & Financiën en Communicatie.
Een speciale plaats is er voor de groep die nadenkt over
de erediensten die vanaf september gehouden zullen
worden in de Beatrixkerk en de Open Hof.  Vanuit de
vijf wijken zijn mensen bij elkaar gekomen om de
belangrijkste kenmerken van de kerkdiensten te

Evensong
 
Op 26 maart om 17.00 uur is er weer een Evensong!
Het CHE-kamerkoor o.l.v. Marleen van der Kolk verleent
medewerking.
Liturg is Maarten Kleiman en het orgel wordt bespeeld
door Margret Spelt.
 
Van harte welkom!
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Wat kan ik betekenen
voor …??
 
Zoals u waarschijnlijk al heeft gelezen gaat de
gemeente Ede, aan de Galvanistraat  tijdelijk  maximaal
111 asielzoekers opvangen. De opvang is voor
tenminste 6 maanden beschikbaar. Na 4 à 5 maanden
zal er een evaluatie worden uitgevoerd. Wanneer alles
goed verloopt kan de opvang op deze locatie met 6
maanden worden verlengd tot maximaal 1 jaar.
Alle asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. De
druk op de vluchtelingenopvang is nog altijd groot.
Daarom heeft de Rijksoverheid ook een beroep gedaan
op de gemeente Ede om te helpen deze mensen op te
vangen. Dat gaat zij ook doen vanaf 1 maart 2023.
In de platformavond van het Diaconaal Platform Ede
(DPE) van 8 februari jl. is deze opvang aan de orde
geweest. We hebben samen op deze avond
gebrainstormd: wat kunnen mensen uit de kerken voor
deze mensen betekenen?

Dit heeft geleid tot een vervolgbijeenkomst op 15
februari, onder leiding van Jan de Kluiver, diaconaal
consulent van het DPE, met vertegenwoordigers van
diaconieën van een tiental kerken uit Ede en
Bennekom.
Doel van de avond was om samen te verkennen wat
wij voor deze mensen zouden kunnen betekenen en
hoe wij dit in onze gemeenten uit kunnen zetten. Wat
voor opties zien wij voor ons? In ieder geval kwamen
een aantal ideeën op tafel waaronder:
* meat en eat
* een koppeling met iemand, waarmee je eens
   per 1 of 2 weken iets doet
   (eten / fietsen / sporten - n.a.v. de belangstelling)
* jongerengroepen, die voor een sportavond  in zijn
* buddy’s/vrijwilligersadressen zodat er voor iedere
   tijdelijke bewoner een maatje is
* contactpersonen binnen de kerken
 
We hebben een nieuw overleg gepland op 28 februari.
Wij hopen daar concrete afspraken te kunnen maken
zodat wij dat ook binnen onze kerken kunnen gaan
uitdragen. Wij hopen dan ook duidelijk te hebben wat
voor asielzoekers naar Ede komen; zijn dit gezinnen,
jongeren of een combinatie ervan? In ieder geval gaat
het wel om asielzoekers die al elders in Nederland zijn
opgevangen en daar weer weg moeten om wat voor
reden dan ook. Wat zeker niet uit het oog verloren
wordt is het dat we eventuele vrijwilligers op een
goede manier moeten gaan toerusten.
 
 Diaconie Beatrixkerk, Paul Haver

In ons hart en in ons huis
 
DE ZEGEN VAN GOD
 
In ons komen en in ons gaan
 
DE VREDE VAN GOD
 
In ons leven, op onze zoektocht
 
DE LIEFDE VAN GOD
 
Bij het einde, nieuw begin
 
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN
 
THUIS TE BRENGEN
 
AMEN
 
 
(Iona Abbey Worship Book)
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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

Gespreksgroep
 
=> chronisch zieken en ouderen
De gespreksgroep komt samen op de eerste
woensdagmorgen van de maand met uitzondering van
de maanden juni en juli. Tot voor corona was dit om
beurten bij de mensen thuis, maar nu is dat in Emmaüs.
 
De groep bestaat op het ogenblik uit 9 personen. In
deze bijeenkomsten bespreken we uiteenlopende
onderwerpen, aangedragen door groepsleden of de
gespreksleider.
 
Eén keer per jaar vieren we Maaltijd van de Heer en in
augustus hebben we als start van het nieuwe seizoen
een uitje. Mocht u belangstelling hebben, neem dan
met mij contact op.
 
Hilda Rohn, tel. 633390

Taizé viering
 
Zondag 12 maart is er weer een Taizé viering (om 10.30
uur) met veel liederen, stilte, piano en fluit.
 
Na de viering is er niet zoals de vorige keren een
bijbelstudie – maar zijn er voor wie wil enkele vragen
om in groepjes over na te denken. En aan het eind is er
weer soep met brood. Zo ongeveer:
 
10.30 uur Taizé viering
11.25 Koffie
11.35 bespreken vragen
12.15 soep met brood

Groene Kerk
 
Bomen en bloemen
Als Groene Kerk zijn we nog zoekend hoe we ons
kunnen inzetten. Atze Jan zal aanwezig zijn bij een
bijeenkomst van de gemeente in samenwerking met de
Raad van Kerken Ede. Het onderwerp zal met name
zijn: het verduurzamen van Religieuze Gebouwen in de
Gemeente Ede.
 
Kleopas is betrokken bij een project van A Rocha Ede.
Zij maken een keer per maand een stuk hei “schoon”
van kleine boompjes om het open heikarakter weer een
kans te geven. Hans en ik zijn actief voor
MeerBomenNu. Om de week helpen we boompjes uit
te spitten uit het Edese bos. Deze kleine boompjes zijn
kansloos in het bos en worden gratis uitgedeeld aan
bijvoorbeeld voedselbossen of boeren die een houtwal
willen beginnen. Het is plezierig om buiten aan de slag
te zijn. Ik speur nu overal naar de vuilboom, want dat is
een struik die zeer aantrekkelijk is voor insecten en
vogels. Het is leuk dat je zo weer bewust naar je directe
omgeving kijkt.
 
Na februari stopt deze activiteit want dan wordt het
warmer en begint de sapstroom weer in de bomen. Tijd
voor ons ook dat het gaat stromen en kriebelen om
onze terrassen en balkons weer op te vrolijken met
planten. Dat kan met bijvoorbeeld violen die nu alweer
volop te koop zijn bij de tuincentra of bloemenwinkels.
Het is alleen jammer dat deze bloemen geen nectar
hebben voor vlinders en insecten. Je kunt ook kiezen
om een bijenmengsel te zaaien, of de
Phacelia (Phacelia tanacetifolia),
ook bijenbrood, bijenvoer of bijenvriend genoemd. Ik
zaai ze al jaren in mijn tuin en op het balkon.
Rozemarijn is ook een bijvriendelijke plant en het
kattenkruid geeft ook veel nectar en daarmee ook veel
vreugde om de bijen erop te zien. Het is misschien wat
meer moeite, wat minder kleurrijk, maar het helpt wel
mee om de biodiversiteit in stand te houden.
 
Ik wens jullie een groeirijk voorjaar en zomer toe.
Namens de werkgroep Groene Kerk, Annie Benjamin

11Protestantse Gemeente Ede



Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Pastoraat - wordt verzorgd door Ds. J.P. Prenger
Scriba - Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB  Otterlo
tel.nr. 06-10320509
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Arthur Strang
 
Op vrijdag 27 januari 2023 vond vanuit onze kerk de
afscheidsdienst plaats van Arthur Peter Strang. Hij was
al lange tijd ziek, maar zijn overlijden kwam toch nog
onverwacht.
Arthur werd geboren in Hilversum, in een katholiek
gezin, en had één oudere broer. In 1969 trouwde hij
met Wil van den Berg en ze vestigden zich in Ermelo.
Uit hun huwelijk werden 5 kinderen geboren en
inmiddels zijn er 9 kleinkinderen.
Door zijn werk bij de Protestantse Militaire Tehuizen
woonden ze o.a. in Duitsland, maar kwamen ze later in
Harskamp terecht. Ze raakten hier betrokken bij de
Gereformeerde Kerk, waar Arthur 10 jaar koster zou zijn
en ook actief was in het jeugdwerk. Na hun verhuizing
naar Ede bleven ze hier trouwe leden.
Een grote schaduw over hun leven waren de
gezondheidsproblemen van Arthur waardoor hij al op
45-jarige leeftijd afgekeurd werd. Om het gezin goed
door deze moeilijke tijd te loodsen ging zijn vrouw Wil
werken en hij ging het huishouden doen. Koken deed
hij volgens een vast stramien: zondags bloemkool,
woensdags gehakt. Op hun 25-jarig huwelijksjubileum
werd hij dan ook overladen met bloemkolen.
Na een zware operatie kon hij zelf niet meer normaal
eten en was jarenlang op sondevoeding aangewezen.
De laatste jaren genoot hij van zijn hobby,
houtbewerking. Met veel geduld heeft hij voor zijn
kleinkinderen kunstwerkjes gemaakt, zoals
geboortebordjes en een poppenhuis. Een prachtig
cadeau vond hij de geboorte van kleindochter Lisa op

zijn 70e verjaardag.
In de dienst stond de door Arthur gekozen tekst
centraal: Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij
overlaadt ons dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen,
(ps. 68 :10).
Verrassend dat hij zich ondanks alle moeite dag aan
dag, gedragen wist door Gods zorg. We zongen het
lied: voetstappen in het zand, dat geïnspireerd is op
psalm 68. Ook al voel je je soms door God verlaten,
toch mag je weten dat je er niet alleen voor staat. Als
het moeilijk is word je gedragen.
Aansluitend op de dienst hebben we Arthur Strang naar
zijn laatste rustplaats hier op aarde, op Heidepol,
gebracht. 
Mag Gods zegen zijn vrouw Wil, de kinderen en
kleinkinderen omringen op hun verdere weg.
 
Ds. Tineke Volgenant - Beima

Wijk - Dominee J.P. Prenger zal tot 1 september 2023
het pastoraat verzorgen voor onze wijk.
Wilt u een gesprek met dominee Prenger dan kunt u dit
aangeven bij Willy Hardeman, tel. 06-46187315. Bij
noodsituaties kunt u direct bellen met dominee
Prenger, tel.: 06-13848477
Op 8 maart mag mevrouw L. Ploeg- van Wijk haar
verjaardag vieren en op 5 april de heer H. de Hoop, wij
wensen u beide een heel fijne dag toe samen met allen
die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe
levensjaar.
Met vriendelijke groet, Jan van de Hoef

Senioren - Op de volgende data willen we weer
samenkomen met de senioren en andere belang-
stellenden. Donderdag 30 maart is de Paasviering,
daar kunt u zich tegen die tijd voor opgeven i.v.m.
de lunch.  Donderdag 20 april gaan we, als het lukt,
naar kamp Amersfoort.
De middagen beginnen om 14.00 uur, als het anders
is, wordt dat vermeld. 
Wij hopen u te ontmoeten op de middagen. 
Met vriendelijke groet, Janny en Elly 

Rooster oppas en kindernevendienst maart 2023:
         05-03 Nicoline | 12-03 Ria | 19-03 Marike
                    26-03 Elly | 02-04 Philien
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WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

Ambulant PGE-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

Zondag 29 januari ging het in de Noorderkerk over
mensen die lijden aan dementie en over mensen die
lijden door dat lijden. Aan het begin van de dienst
kregen we te horen dat één op de vijf mensen
uiteindelijk dementie krijgt. Ik schrik altijd van dat getal,
20% dat is een fors aantal. Vervolgens komt stelling 1
voorbij: De ziekte van Alzheimer begint vaak met
geheugenproblemen. We zijn het in het kerkgebouw
met elkaar eens, deze stelling klopt.
 
Maar hoe is het wanneer de angst voor dementie
werkelijkheid wordt? Dat horen we van Jellie
Wilgenburg, een bekende PGE’er sinds een foto van
haar op de cover van het magazine Compassie stond.
Bij haar echtgenoot Jan is de diagnose Alzheimer
gesteld en dat na een lange periode waarin Jellie en
haar twee dochters dagelijks ervoeren dat het niet goed
ging met haar man en hun vader. Hij had steeds minder
sociale contacten, kon maar moeilijk plannen, draaide
dag- en nachtritme om en kon soms zonder directe
aanleiding extreem boos worden.

Het is doodstil in de kerk bij dit aangrijpende verhaal,
het grijpt je bij de keel. Je had dit jonge gezin graag
een zorgelozer tijd gegund. Met ouders in de kracht van
hun leven en dochters die zich oriënteren op een eigen
leven. Met z’n vieren spannende dingen ondernemen,
samen op vakantie. Daarvoor in de plaats heel veel
zorgen.
 
Maar het is bewonderingswaardig hoe Jellie en de
kinderen met deze situatie omgaan. Jellie vertelt: Als
Jan ons ziet dan zwaait en lacht hij altijd. Liefde brengen
dat staat centraal in ons dagelijks contact en niets van
hem terug verwachten. Het gevoel en de sfeer zo
positief mogelijk laten zijn, dat heeft op hem een heel
goede invloed.    

Ds. Agnès Gilles had eerder in haar overdenking
eenzelfde geluid laten horen: Wat kunnen wij als kerk
doen voor mensen met dementie? Laten we hen zien,
kennen en vasthouden. Laat hen voelen dat ze er
volwaardig bij horen. Zorg ervoor dat er altijd een
positieve sfeer is, spreek waardering voor deze mensen
uit. Zet de ander in zijn/haar kracht.
 
Jellie eindigde haar bijdrage in de dienst met een aantal
tips voor degenen die te maken krijgen met dementie. 
Durf kwetsbaar te zijn, durf hulp te vragen en te
accepteren, want je hebt andere mensen nodig in dit
proces. Laat de zorgverlening toe, schaam je er niet
voor, het overkomt je immers allemaal. Blijf kijken naar
wat er wel is en wat er wel kan, dat geeft zoveel meer in
je leven.  
Een applaus is haar deel, daarin liggen alle emoties van
de kerkgangers opgesloten: bewondering voor de
instelling van Jellie en haar dochters, treurnis over wat
dit jonge gezin is overkomen, betrokkenheid en
meeleven. Het klappen is ook een blijk van
bemoediging, van sterkte wensen, van houd het vol.
Maar de overheersende gedachte is er een van diep
respect, dat je ondanks alle verdriet en pijn toch iets
goeds van je leven kunt maken.
 
Ook nu weer een bijzondere Special Sunday, die dit
keer vooral aangrijpend was.
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 NL62 RABO 0162 3002 12

40 dagen tijd
 
Op woensdag 22 februari, Aswoensdag, start de 40
dagentijd. Van oudsher is dit een tijd van inkeer,
bezinning en gebed.
We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden
van onze naasten, dichtbij en ver weg.
 
Naast de wekelijkse inzameling van Kerk in Actie willen
we, het ZWO team, ook andere zaken onder de
aandacht brengen.
Het thema van deze 40 dagentijd is “uit liefde voor jou”!
Woorden die laten zien dat je voor iemand van
betekenis wil zijn.
 

Op zondag 26 februari willen we starten met de kaarten
actie voor gedetineerden in de BlueBand gevangenis in
Arnhem.
Een kaart zelf maken of kopen, alles mag en kan, zet er
een Paasgroet en je naam op.
Geen achternaam of adres gegevens er op zetten.

Inleveren kan tot zaterdag 25 maart, op zondag 26
maart worden ze aan gevangenen en de pastor
uitgereikt in de gevangenis zelf door een aantal
gemeente leden.
Inleveren in De Open Hof in de brievendoos die in de
hal staat of bij de volgende adressen: Klingelbeek 29
(Janneke Odie), Sprengenberg 9 (Ad Tukker) en
Nettelhorst 62 (Tiny Bekkers).
 
De tiener jeugd gaat dit jaar samen een PaasChallenge 
doen. Stel je voor dat je met de discipelen aan tafel zit…
Is het gezellig, leuk, vol verwachting om Pasen te
vieren?
Is dit dan het laatste avondmaal? Is iedereen wel
betrouwbaar hier aan tafel? En Jezus, wat heeft die
voor plannen? Het lijkt vredig, maar welke spanningen
voel je in de eetzaal en...
Wat speelt er onder de oppervlakte? Met de
PaasChallenge gaan tieners op een speelse en actieve
manier ontdekken wat er in de hoofden van de
discipelen leeft.
 
Op vrijdagavond 24 maart willen we een vrouwen en
mannenavond organiseren.
De vrouwen gaan aan de slag met bloemen, wat de
mannen gaan doen is nu nog onbekend.
Deze avonden hebben vooral het doel om elkaar te
ontmoeten tijdens aktief bezig zijn.
 
Zondag 2 april gaan kinderen van de basisschool weer
bezig met het maken van een palmpaasstok en daarna
maken ze een feestelijke rondgang door de kerkzaal.
 
Met Paasmorgen, 9 april zijn we nu nog bezig.
Graag willen we dan een Paasontbijt organiseren en na
de viering van die dag, voor hen die dat willen, naar het
kerkhof gaan.
Maar dit is nog onder voorbehoud. Zie daarvoor het
volgende kerkblad en natuurlijk de wekelijkse Kijk op de
Wijk en de dagelijkse Open Hof app.
 
Voor meer informatie: Janneke Odie - e-mailadres:
odie.janneke@gmail.com
 
Het ZWO team.
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Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Predikant - vacant, Ds Yolanda Voorhaar; consulent
Scriba - Elly Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711 RJ  Ede
Email: scriba@taborkerk.nl
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevr. Ria Buitenhuis, tel nr 610679
Autodienst - E. Velthuijs tel. 06 21 57 38
Wijkredacteur - Rob Broersma
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22RABO0312464789

Bevestiging nieuwe
ambtsdragers
In een feestelijke dienst op 19 februari zijn vier ambts-
dragers bevestigd: twee ouderlingen met bijzondere
opdracht, Elly Hoogteijling en Marcel Bourgeois, en
twee ouderlingen kerkrentmeester, Hidde van den
Broek en Simon van de Pol.Wij hebben afscheid geno-
men van Erik Velthuijs, Corrie Broersma, Kevin Heim-
gartner en Klaas Santing. Wij danken de ambtsdragers
die hun ambt hebben neergelegd voor hun inzet voor
Tabor en wensen de nieuwe ambtsdragers veel
wijsheid en succes toe.

Melden overlijden
Er is veel onrust in onze wijkgemeente omtrent het
vragen om pastorale zorg en het melden van een
overlijden. Het onbekende 06 nummer, de onbekende,
die de telefoon opneemt en de onbekende dominee
die het afscheid zal leiden, roepen veel vragen op.
 
U kunt, als u dat liever wilt, ook gewoon contact
opnemen met onze scriba, mevr. Elly Hoogteijling. Zij
weet wat te doen.

5 maart 'koffie+'
De gemeenteleden van Tabor zijn van harte uitgeno-
digd voor de ‘Koffie+’ bijeenkomst na de dienst van 5
maart. U zult dan worden bijgepraat er is ruim
gelegenheid al uw vragen te stellen aan ds. Cees
Hendriks, die het PGE-proces begeleidt.

Gezamenlijke
diensten
met de Evangelisch Lutherse Gemeente
Iedere maand hebben we een gezamenlijke dienst met
de ELG. Het zijn goed bezochte diensten, waarin
voorgangers, ambtsdragers en schola’s van beide
gemeenten samenwerken. Het is heel fijn te merken
dat deze samenwerking zo breed gewaardeerd wordt.
Of, zoals er opgemerkt werd door een groepje
Lutheranen en Taborianen:  we passen zo goed bij
elkaar. 12 maart is de volgende gezamenlijke dienst. We
hopen in die dienst de Maaltijd van de Heer te vieren.
Ook de meeste diensten in de Stille Week vieren we
samen.

Het Leerhuis
Al sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw worden er
in Tabor Leerhuisavonden georganiseerd, de laatste
jaren ondergebracht in Bespreek het Samen.
 
In maart staan de laatste vier Leerhuizen van dit
seizoen op het programma.
8 maart komt dr. W. Klouwen spreken n.a.v. het boek
‘Bijbels ABC’, waarin Miskotte de gemeente wilde
toerusten tot een ‘betere weerstand’ tegen de hatelijke
ideologie van de Nazi’s, die gruwelijk en gewelddadig
Europa in de greep genomen hadden. Hoe actueel als
je de krant van vandaag er op naslaat en leest wat er in
het Europa van nu gebeurt.
15 maart komt dr. A. van Tilburg spreken over ‘ Duitse
vrouwen in het verzet in de nazitijd: Inspiratie en
rolmodellen. Je kunt je afvragen waarom er na de
oorlog minder bekend werd over vrouwen in het verzet
dan over mannen.
22 maart is het onderwerp ‘Ja of nee tegen de ziel’,
ingeleid door mw. dr. R. van Riessen. Zij schreef over de
ziel het essay ‘De ziel opnieuw. Over innerlijkheid,
inspiratie en onderwijs’. 
De laatste Leerhuisavond is het onderwerp
‘Opstanding: is het een feit, begrip en/of metafoor’.
Maar veel meer: wat wordt er nu eigelijk mee bedoeld?
En waar komt het begrip ‘Opstanding des vlezes’
vandaan en wat verstaan we onder ‘eeuwig leven’?
Ds.Gerben Westra bespreekt dit onderwerp. Een
onderwerp, typisch voor een Leerhuis, typisch voor
Tabor.
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