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In balans

Afgelopen week ging ik het tweede jaar van mijn
contextuele opleiding in. Gemiddeld ben ik 1 x in
de twee weken op woensdag in CHE om mij samen met andere studenten te verdiepen in het
contextuele gedachtengoed.
In het kort komt dat ‘contextuele gedachtengoed’ hierop neer: Mensen hebben mensen nodig om te kunnen
bestaan. Gezond opgroeien kun je niet alleen, en hoe zou je kunnen functioneren als volwassen mens zonder
anderen? De theorie gaat ervan uit dat ieder mens geboren wordt met een besef van zorg en rechtvaardigheid:
ouders zorgen voor hun kinderen en kinderen zorgen voor hun ouders vanuit het idee dat dat rechtvaardig is.
Rechtvaardig: als dat geen bijbels begrip of bijbelse opdracht is..
Maar daar beginnen meteen ook de problemen: ik ken geen familieverbanden waar de zorg voor elkaar altijd op
maat is geweest. En dat is bijna ook onmogelijk: Ieder mens heeft zijn of haar eigen onvermogen, pijn uit het
verleden, angsten, verdriet, aangedaan onrecht, of wat dan ook maar wat er voor zorgt dat de zorg die jij geeft of
ontvangt niet altijd passend is.
Soms wordt er vanuit je eigen tekort te veel gezorgd voor de ander, soms te weinig, soms wordt er vanuit het
tekort van de ander te weinig voor jou gezorgd - met als gevolg dat de balans van zorgen en ontvangen uit
evenwicht is geraakt.
De vraag binnen de contextuele therapie is onder andere: Hoe kun je ervoor zorg dragen dat die balans weer in
beweging komt en minder naar de ene kant doorslaat? In gesprekken met mensen zoek ik vaak naar dat wat er is
gegeven binnen de familierelaties. Kun je zien dat je heel veel hebt gegeven aan je vader of moeder? Of aan je
opa of oma? Dat je zoveel hebt gezorgd voor je zusje – daarmee heb je je ouders ontzien – en ja, zij hadden het
heel druk met zichzelf, met hun ruzies – maar is er iemand die gezien heeft dat jij dit gedaan hebt? Heb je
erkenning gekregen voor je zorgen?
Of als het gaat om ‘geven’: Heeft iemand gezien dat jij, Max Verstappen, heel veel hebt gegeven door je hele
leven de droom van je vader na te jagen? Of doordat jij de boerderij of de winkel hebt overgenomen of doordat jij,
net als je opa, vader en zus ook in het familiebedrijf bent gegaan? Dat jouw geven, jouw zorgen erkend, op
waarde geschat, gezien wordt, is van groot belang en werkt helend omdat je daarmee verdiend vertrouwen
verwerft.
Als ik het zo neerschrijf denk ik: dat klinkt best gemakkelijk. Maar in de praktijk, en dat weet denk ik iedereen wel,
zijn familieverbanden weerbarstig en familiegeschiedenissen ingewikkeld en vaak pijnlijk, maar omdat ze zo
belangrijk zijn voor ons allemaal en grote invloed hebben op onze huidige relaties en op de generatie die na ons
komt, vind ik het meer dan de moeite waard om steeds opnieuw te onderzoeken of de balans van geven en
nemen tussen mij en mijn ouders en tussen mij en mijn kinderen nog in beweging is..
Ds. Jan-Peter Prenger
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Uitleg afbeelding
voorzijde kerkblad

Collecterooster
oktober 2021

De Heilige Drievuldigheid
geschilderd door Andrei Rublev

3/10
10/10

Deze verwijst in het christendom naar de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest. De Vader staat voor de
alomvattend waarheid; de Zoon staat voor de weg, Hij
heeft de mensen getoond hoe ze tot de Vader (de
waarheid) kunnen komen en de Heilige Geest
vertegenwoordig het geloof en de inzet om tot de
waarheid te komen. De drie tezamen geven de
mensheid het geluk, het besef dat alles in harmonie
leeft en dat we alleen kunnen gelukkig zijn als we in
harmonie leven. In harmonie met zichzelf, in harmonie
met de medemens en in harmonie met de natuur. De
icoon stelt een verhaal uit het Oude Testament voor
(Genesis 18:1-15), waarin Abraham drie geheimzinnige
bezoekers ontvangt, met wie hij converseert als met
één persoon. De drie figuren worden op de icoon
geïnterpreteerd als een voorafbeelding van de Heilige
Drievuldigheid. De 'drie jongelingen' - hier afgebeeld als
drie engelen - houden in de linkerhand een reisstaf,
attribuut van de reizigers; de middelste draagt de
typische Pantocrator-kleuren en zou dan ook Christus
voorstellen.
De eind-redactie

Klinkenberg
De vakantietijd is weer voorbij en wij zijn weer
begonnen met de bijbelkring in de Klinkenberg.
Twee weken geleden heb ik met de vrijwilligers en
coördinator overleg gehad. We hebben met elkaar de
groepen ingedeeld en gesproken over de ruimte waar
wij gaan zitten. Er zijn nu twee groepen van 10 en 11
deelnemers. We gaan de open ruimte gebruiken tussen
de gebouwen Sysselt en Roekel en kijken hoe dit bevalt.
Dit jaar heb ik gekozen voor de 6 scheppingsdagen en
de 7e rustdag. We zijn dus woensdag 15/9 gestart met
de 1e scheppingsdag. God maakt scheiding tussen
duisternis en licht. We lazen Genesis 1:1-5 en Johannes
1:1-5 en spraken met elkaar over wat duisternis en
donker voor ons betekent. Welke invloed heeft licht in
ons leven. De volgende keer is op 20 en 21 oktober.
Dan zullen we de 2e scheppingsdag bespreken.
Oproep: Voor de woensdagochtend zoek ik nog een
vrijwilliger.
Voor info kunt u mij bellen: 0318-655751 of mailen
mjceberson@telfort.nl
Een hartelijke groet en Gods nabijheid toegewenst.
Marie-José Eberson
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17/10
24/10
31/10

- 1e collecte Kerk – wijkwerk-jeugd
2e collecte – Kerk in Actie, Israël; zie info
- 1e collecte Diaconie PGE-DPE*
2e collecte – ZWO; zie info
- 1e collecte Diaconie PGE-DPE*
2e collecte – Kerk in Actie; Wereldvoedseldag
- 1e collecte Kerk - wijkwerk
2e collecte – Diaconie - wijkwerk
- 1e collecte Kerk – wijkwerk
2e collecte – Diaconie - wijkwerk

De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar
de doelen niet, behalve de 2e collectes.
*DPE= Diaconaal Platform Ede
Op 29 augustus is in de meeste wijken gecollecteerd
met 1 collecte bestemd voor 'NOODHULP VOOR HAITI'.
De voorlopige opbrengst is € 2.740.- die is verdubbeld
door het College van Diakenen tot een bedrag van
€ 5.500.- Alle gevers hartelijk dank, geweldig!
Zondag 3 oktober - KIA . Kerk en Israël verbonden door
gesprek en ontmoeting. Voor de Protestantse Kerk is de
relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit.
Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van
het christelijke geloof, trekken we lessen uit de joodchristelijke traditie en bestrijden we antisemitisme.
Info: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
collecterooster/collecte-protestantse-kerk-kerk-israel/
Zondag 10 oktober - ZWO. Geloofsopvoeding door
ouder en kerk samen
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof
door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat?
Info: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
collecterooster/collecte-protestantse-kerk-jongprotestant-geloofsopvoeding/
Zondag 17 oktober - KIA Wereldvoedseldag. Kameroen:
Samen werken aan ‘n stabiele toekomst
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/
duurzame-landbouw-in-noord-kameroen/
Kijkt u of luistert u via internet en wilt
u ook bijdragen aan één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag
overmaken op bankrekening met nr.
NL11 INGB 0000 867584 t.n.v. PGE
o.v.v. welke wijk en welke datum 1e en/of 2e collecte.
College van Diakenen van de PGE
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Wijken PGE gaan meer samenwerken
Op korte termijn kunnen activiteiten uit de verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) in elkaar
geschoven worden en de predikanten moeten als team gaan samenwerken.
Deze conclusies trokken AK-leden en predikanten op 28 augustus toen ze een dag bij elkaar zaten om na te
denken over de toekomst van de PGE.
Dit ligt in lijn met de uitkomsten van de bijeenkomt voor de zomer waar twintig gemeenteleden tal van ideeën
naar voren brachten om de kerk toekomst bestendig te maken.
Beide bijeenkomsten zijn onderdeel van een zoektocht waarbij de wijkkerkenraden en gemeenteleden betrokken
worden.
Inmiddels hebben de nieuwe scriba van de Algemene Kerkenraad, Mariëlle Tempelman en de nieuwe voorzitter,
Peter van Veen, de meeste wijkkerkenraden bezocht en met ze hierover van gedachten gewisseld.
Komende maanden zullen er onder andere bijeenkomsten worden georganiseerd waarin gemeenteleden mee
kunnen denken. De bedoeling is dat vervolgens concrete stappen gezet worden naar maar meer samenwerking
met ruimte voor diversiteit.
Andere conclusies van de AK-bijeenkomst waren:
- In gesprekken over de toekomst van de PGE gaat
het al snel over de eigenheid van de wijken. Er zijn
verschillen, het is belangrijk dit te onderkennen en
hiervoor ruimte te bieden.
- Als je elkaar ontmoet vanuit dezelfde bron, nieuwsgierig bent naar elkaars verhaal dan vallen grenzen, ook die van wijken, weg.
- Er moet meer gewerkt worden vanuit de talenten
van mensen en niet alleen vanuit bestaande taken,
functies en structuren.
- Het gesprek over de toekomst van de PGE moet
niet gaan over gebouwen, maar over hoe je God
en je naaste kunt dienen.
- De PGE mag zich meer richten op mensen buiten
de kerk en niet-actieve leden.
- Vaker moet de vraag gesteld worden: wie is mijn
naaste en wat kan de PGE voor hem/haar
betekenen?
- Streven naar meer diversiteit vraagt ook andersoortige activiteiten.
- De bestaande structuren, gebouwen en inzet van
predikanten moet hierop worden aangepast.
Meer informatie over de zoektocht naar de toekomst van de
PGE, zoals de verslagen van
de bijeenkomsten op 26 juni
en 28 augustus en de vervolgstappen, staat op de website
van de PGE.
www.protestantsegemeente-ede.nl
Peter van Veen

Protestantse Gemeente Ede

EDE FM ether FM 107,3 MHz
kabel Ziggo 93,1 MHz.
Digitale radio: via Ziggo,
KPN, Telfort en XS4ALL.
Live en uitzending gemist
via www.edefm.nl
Programma’s elke maandagavond:
18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop
Rodenburg en Cees Kwint. Herhaling: zondag 9.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en
christelijk leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter
Blokhuis, Ds. Wim Scheltens, en Ds. Yolanda Voorhaar.
Presentatie: Sijnie Fredrikze en Ike Nijhof. Herhaling:
zondag 11.00 en 22.00 uur.
20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Ronald de
Lange, Carin Modderkolk, René Modderkolk, Maty en
Arie Romein. Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.
Programma ‘KERKVENSTER’ oktober 2021
4 oktober 2021 - Gesprek met Evert Jan Slootweg
over “De overheid als schild voor de zwakken“
Lied van de Week. Column: Yolanda Voorhaar. Muzikale
fragmenten.
11 oktober 2021 - Gesprek met Mans Velvis over zijn
werk. Lied van de Week. Column: Wim Eikelboom.
Vocale en instrumentale muziek.
18 oktober 2021 - In de rubriek ‘"In ’t Vizier” praten
redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen
uit kerk of samenleving. Lied van de Week. Column:
Harm van de Meiden. Intermezzo’s: muziek en zang.
25 oktober 2021- Gesprek met Jan Willem van Ree
over “Muziek en zang in de Heilige Schrift”
Lied van de Week. Boekbespreking. Vocale en
instrumentale muziek.

5

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK
Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
www.beatrixkerk.nl

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen.
Predikant
Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede
0318 309 191 / dominee@beatrixkerk.nl
Scriba
Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Vanuit de pastorie
van zaligsprekingen
Terwijl ik weer even een paar uur achter mijn laptop ga
zitten om een stroom achterstallige e-mails weg te
werken, vind ik een uitnodiging voor een studiedag
voor voorgangers en predikanten rondom een nieuw
verschenen boek over liturgie in deze tijd. Helaas is het
morgen al en heb ik geen tijd om deze dag bij te
wonen.
‘De hemel op aarde’ heet het boek, met als ondertitel:
liturgie voor kerkgangers.
Het boek cirkelt rondom belangrijke vragen, zoals:
waarom zou je naar de kerk gaan? Of waarom zou je er
opnieuw mee beginnen? Na een jaar van
thuisvieringen, livestreams en weinig ontmoetingen
zijn dit voor veel mensen wezenlijke vragen. Want of jij
nu op zondagochtend meedeed, later een dienst
terugkeek of misschien wel helemaal niet (meer)
betrokken was, het kon redelijk onopgemerkt. Nu
samenkomen onder telkens wisselende
omstandigheden weer mag is het tijd om te reflecteren
en te zoeken:

Prof. dr. Kees de Ruijter verwoordt het treffend: 'Zoals je
gelooft, zo is je liturgie.' Wat is liturgie eigenlijk volgens
jou? En moeten geloof en kerk wel zo sterk verbonden
zijn? Want heeft liturgie niet ook vooral te maken met
traditie, voorkeur en smaak van een gemeenschap? Is
het echt noodzakelijk om ‘samen te komen’? En
waarom gaan gesprekken over liturgie zo vaak over
mensen en zo weinig over Gód?
Vragen die steeds meer op de voorgrond komen nu
ook wij als Protestantse Gemeente hier in Ede onze
weg ook op dit gebied samen zoeken. Boeiend, en
eigenlijk gewoon erg leuk…!
Van harte uitgenodigd mee te doen en mee te denken!
Hoe? Mail maar eens…
P.S. Een hartelijke groet ook van Maarten en bedankt
voor de grote betrokkenheid rondom zijn afscheid van
Luthers Woerden. Hopelijk kan hij zich in de komende
jaren nu eindelijk flink richten op zijn
promotieonderzoek in Kampen. En ook de zorg voor de
kleine meid thuis zal de komende tijd het nodige van
ons vragen.
Wellicht dat in het komende halve jaar ook duidelijk zal
worden of haar toekomst blijvend bij ons ligt.
Spannend. We bidden om het beste voor haar.
Vrede en alle goeds,
ds. Theo Pieter de Jong

Maakt het uit of je wel of niet naar de kerk gaat?
Wat voor invloed hebben kerkdiensten (nog) op jouw
leven, jouw kijk op God en de wereld?
Waarom zou je meedoen?
Waarom zijn regelmaat, vorm, traditie, diversiteit en
samenkomen zo belangrijk?
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Bij de diensten

Reünie

Op 3 oktober, de 18e zondag na Trinitatis, is er een
speciale dienst rondom het Diaconaat. Ook staan we
op deze Israëlzondag extra stil bij de band tussen kerk
en synagoge. We lezen en zingen psalm 134.
Voorganger is ds. Theo Pieter de Jong.

Op 9 september jongstleden waren er zo’n 40 mensen
in de kerk.
Samengekomen om elkaar – soms na tientallen jaren –
weer te ontmoeten en terug te denken aan toen.
Er waren anekdotes, foto’s, een slinger met de gaven
van de Heilige Geest (uit De Akker) en die moest
natuurlijk even opgehangen worden!
Er waren (oud)kosters, predikanten, ouderlingen en
diakenen, van zowel Proosdijkerk, De Akker als uit de
Beatrixkerk.

Op de 19e zondag na Trinitatis, 10 oktober, gaat ds.
Leon Bal voor, zoon van Leen en Bep. Onlangs heeft ds.
Bal afscheid genomen van de protestantse gemeente in
Vleuten om zich helemaal aan zijn promotieonderzoek
over geestelijke zorg bij de brandweer te kunnen
wijden. We heten hem van harte welkom en wensen
elkaar een gezegende dienst!
Zondag 17 oktober, de 20e na Trinitatis, hoopt oud
Edenaar Wouter Bakker voor te gaan. Wouter studeerde
tegelijkertijd met Theo Pieter in Utrecht. Daar studeerde
hij naast theologie ook aan het conservatorium.
Tegenwoordig is hij predikant in NieuweroordNoordscheschut.
Op zondag 24 oktober, 21e na Trinitatis, verwelkomen
we ds. Mulder uit Hilversum als voorganger. Op zijn
website staat als motto de uitspraak van Anselmus:
‘Fides quarens intellectum’, vrij vertaald: ‘het geloof
zoekt te begrijpen’. God dienen we niet alleen met ons
hart of met onze handen, maar zeker ook met ons
verstand. We wensen elkaar deze zondag daarin dan
ook een inspirerende en leerzame dienst, tot Gods eer.

de familie Pleijsant

Ieder zocht de mensen op met wie hij/zij
samengewerkt had, in kerkenraad of in eredienst. Het
geroezemoes en gelach waren niet van de lucht, de
sfeer was gezellig. Ik denk dat een ieder die er was veel
genoegen aan de avond heeft beleefd.
Tot slot zijn er ook nog tips binnengekomen voor de
toekomst. Die zullen uiteraard bekeken worden op de
juiste plek waar gewenst.
Anny Gootjes

Evensong 2021/2022
In memoriam
In verband met de beperkte ruimte in het Kerkblad kunt
u van onderstaande gemeenteleden de in memoriams
op de website lezen:
Gerritje Breman-Kas
* 7 juli 1925 † 7 september 2021
Jan Pieter Bosch
* 2 augustus 1938 † 5 augustus 2021
Pietertje Tip-Bubberman (Nel)
* 3 september 1932 † 17 augustus 2021

Protestantse Gemeente Ede

Op het moment van verschijnen van dit Kerkblad is de
eerste Evensong al weer achter de rug; we zijn blij dat
dat weer kan!
De volgende bijeenkomsten zijn gepland op:
31 oktober 2021 17.00 uur
Koor: Toren kamerkoor Wageningen olv Elly Meijer
Organist: Sebastiaan ‘t Hart
Voorganger: Dhr. W. de Vos
28 november 2021 17.00 uur
Koor: Cantorij olv Margret Spelt
Organist: Sebastiaan ‘t Hart
Voorganger: Ds. P. Endedijk
Voor info over aanmelden zie website Beatrixkerk!
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OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS
Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
www.emmaüs-ede.nl

Bij de vieringen
Zondag 26 september lezen we uit Marcus 9: 38-50,
met zinnen die om zelfonderzoek vragen: ‘Als je hand
of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan
af.’ Wat is die verkeerde weg voor jou – en is er iets in
je leven wat je zou moeten afhakken?

Nieuw:
Bijbelgesprekskring
Dinsdag 12 oktober, 9 november, 14 december, 11
januari, 8 februari en 8 maart ben je van harte
uitgenodigd om naar Emmaüs te komen voor een
bijbelgesprekskring.

Zondag 3 oktober gaan we verder met Marcus:
hoofdstuk 10: 1-16. Twee gedeelten lijken het: over of
je mag scheiden (….) en over kinderen die van Jezus
weggehouden worden. Hebben beide gedeelten wat
met elkaar te maken?

Het is voor iedereen nieuw, dus dat betekent dat we de
eerste keer met elkaar afspreken hoe we het gaan doen
en wat we er van verwachten.

Zondag 10 oktober verwelkom we Loes van Laar. We
zijn blij dat ze er weer zal zijn! Bij haar gebeurt er altijd
wel iets wat anders is..

Mijn idee is in ieder geval om af en toe wat
achtergronden bij het te lezen verhaal te vertellen,
maar om vooral met elkaar in gesprek te gaan over het
bijbelverhaal: Wat vind je mooi, wat vind je niet mooi,
wat raakt je. Een open en eerlijk gesprek.

Zondag 17 oktober opnieuw een gastvoorganger:
pastor Hans Boerkamp.
We hopen op goede vieringen met elkaar, thuis of in
Emmaüs!

Bezoekersgroep
Emmaüs
Een bezoeker is iemand die met je meeleeft, die
betrokken wil zijn bij jouw lief en leed, iemand met wie
je een vertrouwensband kunt opbouwen.
Elke bezoeker heeft een aantal bezoekadressen. Over
de frequentie van de bezoeken maken bezoeker en
bezoekadres samen een afspraak. De bezoeker heeft
ook een signalerende functie als er bijv. hulp nodig is
van Dienst aan de wereld of als er behoefte is aan een
gesprek met voorganger. De bezoeker ondertekent een
formulier waarin hij of zij geheimhouding belooft over
alles wat in vertrouwen wordt verteld.
Wil je graag bezoek ontvangen of bezoeker worden?
Neem dan contact op met:
Secretaresse van het bezoekwerk: Ria Pasman, 0318
641165
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Je hoeft je niet op te geven. Mocht je niet op eigen
gelegenheid kunnen komen: laat het weten en we
zorgen voor een Emmaüs-taxi!
Tijd: van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur in Emmaüs.

Huwelijk
Op 8 oktober trouwen Timo Pool en Mari Donkers om
14.00 uur in de Goede Herder kerk, Ganzeweide 17.
We wensen hen een mooie dag en heel veel geluk
samen!

Ds. Jan-Peter Prenger
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WIJKGEMEENTE HARSKAMP
Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

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

Impressie startzondag: Van U is de toekomst!!
Op een zonovergoten kerkplein startten we op 5
september het nieuwe kerkelijke seizoen met het
thema: toekomst. De voorbereidingscommissie had
een prachtig podium opgezet, het combo Waaijenberg
met cello en gitaar installeerde zich en het Paaslicht
werd ontstoken. De gemeenteleden, verspreid aan
gezellige tafeltjes, zongen staande uit volle borst: Loof
de Heer, want Hij is goed!!
Als Jezus over de toekomst spreekt, bidt Hij: Uw
Koninkrijk kome. Met de kinderen speelden we: Ik zie, ik
zie wat jij niet ziet! Waar is dat Koninkrijk eigenlijk?
Kunnen we er al iets van zien? Met die vraag gingen de
kinderen naar hun eigen ruimte terwijl we zongen:
Zoek eerst het Koninkrijk van God.
De vele problemen die in onze maatschappij of in ons
leven op ons afkomen, kunnen ons verlammen. Welk
perspectief hebben wij? Wat zal de toekomst van onze
kerk zijn? In de dienst stond we stil bij deze vragen. We
weten niet wat de toekomst zal brengen, maar wel Wie
de toekomst brengt. Dat geeft vertrouwen.
De kinderen kwamen terug met zelfgemaakte kijkertjes
en we gingen met hen op zoek naar glimpjes van het
Koninkrijk. We ontdekten dat er glimpjes te vinden zijn,
daar waar mensen Jezus volgen, elkaar helpen.

Als we om ons heen al zoveel glimpjes zien, dan geeft dat veel hoop … dan wordt het alleen maar beter! Want de
toekomst is van God.
Na de dienst waren er koffie, thee en lekkernijen en genoten we van de ontmoetingen met elkaar. De
liturgiecommissie had een passende puzzeltocht door Harskamp in elkaar gezet en dus gingen we twee aan twee
op pad … Onderweg puzzelend en pratend met het thema in gedachten.
We sloten af met een maaltijd en genoten van de verschillende soorten soepen. En natuurlijk waren er lekkere
broodjes.
We beëindigden ons samenzijn met het lied: Lichtstad met uw paarlen poorten, waarin een beeld van de
toekomst dat we onze Heer mogen ontmoeten.
Het was een heel goed begin van het nieuwe seizoen. We konden elkaar weer eens ongedwongen ontmoeten,
zingen en bijpraten. Het was prachtig weer, en ons kerkplein leent zich bij uitstek voor dit soort activiteiten. En …
last but not least: zonder de enthousiaste inzet van velen om dit allemaal te organiseren konden we niet terugzien
op een geslaagde startzondag.
We gaan hoopvol op weg naar de Toekomst
Ds. Tineke Volgenant – Beima
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Beste senioren

Wijk

Nu alles weer wat makkelijker kan en mag, willen
we weer wat gaan ondernemen in de kerk.

Vrijdag 17 september is Eefje Veldman geopereerd aan
haar heup, we hopen van harte dat alles goed is
verlopen. Eefje, we wensen je een voorspoedig herstel
toe.
Zoals in het vorige kerkblad al aangekondigd heeft de
kerkenraad op dinsdag 31 augustus vergaderd. In deze
vergadering hebben we besloten dat alle psalmen en
liederen weer op ingetogen wijze gezongen mogen
worden, ik hoop van harte dat u hiermee net zo blij
bent als ik.
Dinsdag 5 oktober is de volgende vergadering, we
zullen dan bekijken of we binnenkort ook weer op
een verantwoorde manier samen het Heilig Avondmaal kunnen vieren en of ook het koffie drinken na
afloop van de dienst op de eerste zondag van de
maand weer mogelijk is. Nu de 1,5 meter regel inmiddels is verdwenen zullen we ook bezien of aanmelden voor dienst nodig blijft. We houden u op de
hoogte als er veranderingen zijn.

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

De heer J. Methorst mag 22 oktober zijn verjaardag
vieren en 24 oktober viert de heer R. van Amerongen
zijn verjaardag. Wij wensen u beide een goede dag
toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef
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WIJKGEMEENTE NOORD
Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede
www.ede.protestantsekerk.net

Predikant:
Vacant
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. 6171 64
Startzondag op 19 september

en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
Het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ bruist van
optimisme, maar we konden het afgelopen jaar toch
niet zomaar vergeten. En zo ook niet alle mooie
dromen over de toekomst, die door alle kwaad in de
wereld in duigen waren gevallen. Daarom begonnen
we onze startzondag met een heleboel gebroken
kopjes, borden etc. De scherven symboliseerden alle
gebrokenheid.
Elk gemeentelid werd uitgenodigd een scherf naar de
kerk mee te brengen. Met een woord erop geschreven
of een briefje erbij om aan te geven waarvoor de scherf
symbool stond.
Alle scherven kwamen bij elkaar op de liturgische tafel.

‘Uw Koninkrijk kome’ was het thema van de
startzondag 2021. Dat thema sloot aan bij het
jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Die woorden zijn
afkomstig uit een bewerking van het Onze Vader door
Huub Oosterhuis, met als titel ‘Onze Vader verborgen’.

Gerda Tuinstra, Idwerd Hania en Herman Veltkamp
vertelden ieder het verhaal bij hun scherf.
De startzondag eindigde met een wandeling op de
heide.

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is

Protestantse Gemeente Ede

11

Special Sunday op 3 oktober met thema:
Honden zijn ook Gods taal!

Op zondag 3 oktober hebben we een Specials Sunday
met ds. Rob Visser als voorganger en als speciale gast
Maaike van den Brink en haar honden Einstein en
Trix. Deze Special Sunday gaat namelijk over de hulphond. Een hulphond is een bijzondere hond die mensen kan helpen die hulp nodig hebben, helpen bij het
aandoen van het licht en het openen van kastjes etc.
Mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag krijgen
met de hulphond een nieuw toekomstperspectief.
Tijdens de dienst horen we mooie verhalen van de
Stichting Hulphond Nederland en zien we ook de
honden aan het werk.
Kijk voor meer achtergrondinformatie op:
https://hulphond.nl/
Van harte welkom om deze dienst (fysiek of online) bij
te wonen.
De werkgroep Noord in Beweging

doen aan alle “Noorderlingen“ die graag willen koken
voor een aantal mensen. En ik weet zeker, dat er ook
weer mensen zijn die een goede maaltijd weten te
waarderen en het gezellig vinden om er samen van te
genieten. Het “samen lekker eten“, de goede
gesprekken en tegelijk bijdragen aan een goed doel, is
de wens van velen in Noord! De laatste paar jaar
(behalve 2020) ging de opbrengst naar de Johanniter
Opvang. In een dankwoord van Pieter Weerd,
algemeen coördinator, staat dat het geld goed besteed
wordt :
“In de crisisopvang vangen wij meerdere dakloze
gezinnen met kinderen op. Zij komen tijdelijk te wonen
in één van onze appartementen en krijgen begeleiding
om hun leefsituatie te stabiliseren en te bouwen aan
een toekomst. Vele van deze gezinnen leven in
armoede, hebben schulden en nauwelijks geld voor
dingen als vakanties en speelgoed. Wij willen de gift
van de Noorderkerk graag besteden aan de meest
kwetsbare kinderen in de opvang, door hen
buitenspeelgoed te geven.“
Tot zover het citaat van Pieter Weerd in 2018.
Maaltijd voor elkaar, daar wil je toch zeker ook aan mee
doen. Maar ……. we moeten nog even geduld hebben,
want de Coronamaatregelen laten het nog niet toe!
Misschien in het voorjaar, laten we het
hopen!
Klaske Blanken
Bevestiging en Intrede

Maaltijd voor elkaar

Ja, dat was toch erg fijn, die Maaltijd voor elkaar! Ik ben
geneigd om weer een oproep te doen aan alle
“Noorderlingen“ die graag willen koken voor een aantal
mensen. En ik weet zeker, dat er ook weer mensen zijn
die een goede maaltijd weten te waarderen en het
gezellig
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Op zondag 29 augustus vond in de Gereformeerde PKN
Kerk te Lunteren de intrede van ds. Caroline
Oosterveen plaats. Een aangrijpend moment in de
dienst was natuurlijk de bevestiging - Ja, dat geloof ik
en dat beloof ik. Daartoe helpe mij God- en daarna de
zegening van Caroline. Altijd indrukwekkend. Maar het
bepaalde mij er wel bij dat haar periode in Noord nu
overduidelijk voorbij was. Alhoewel als ik mijn ogen
dicht deed en ik hoorde Caroline bidden dan was het
toch weer even alsof ik in de Noorderkerk zat. Een
gebed eindigt echter altijd met amen en dan bleek ik
toch gewoon in de kerk in Lunteren te zitten. Al met al
een warme dienst waarin Caroline met open armen
werd ontvangen en de verwachtingen voor de
toekomst hoog waren. Wij wensen haar uiteraard alle
goeds toe in Lunteren.
Wim den Ouden
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WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF
De Open Hof, Hoflaan 2, Ede
www.openhof-ede.nl

Predikant:
Ds. Agnès Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
Email: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969 (b.g.g.
kunt u contact opnemen met de scriba)
Scriba
Betty Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM EDE
Email: scriba@openhof-ede.nl, tel. 591029 of
06-15686248
Wijkkas De Open Hof
Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof
NL 62 RABO 0162300212
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Houdt u voor actuele zaken de website in de gaten? En
natuurlijk onze nieuwsbrief Kijk op de Wijk. Wilt u deze
ontvangen, stuur dan een mailtje naar
kijkopdewijk@gmail.com. Zo blijft u op de hoogte van al
het nieuws binnen De Open Hof.
Betty Pluimers, scriba
Wijkkerkenraad
Het nieuwe seizoen voor de wijkkerkenraad is weer
gestart met de eerste vergadering op maandag 6
september jl. De vergadering stond voor het grootste
gedeelte in het teken van de Toekomst van de PGE.
Peter van Veen, voorzitter AK en Mariëlle Tempelman,
scriba AK, waren aanwezig om toelichting te geven en
onze kant van het verhaal te horen. Nadere informatie
volgt z.s.m. Het eerste halfuurtje hebben we een aantal
zaken kort besproken:
Het kerstpel, zoals vorig jaar gepland, wordt dit jaar
weer opgepakt op kerstavond
De maatregelen t.a.v. Corona blijven voorlopig
gehandhaafd in ieder geval tot een volgende
persconferentie.
Binnenkort ontvangen alle leden van De Open Hof een
uitnodiging voor de startzondag op 26 september in de
brievenbus.
Petra Harkema geeft een korte presentatie over de
Open Hof Ede app.
De medewerking van het zanggroepje aan de dienst is
gestopt. Heel veel dank aan alle zangers die hieraan
hebben meegewerkt het afgelopen jaar. Op de
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startzondag komen we hier op terug.
Aan het einde van de avond werd er afscheid genomen
van Gert van der Linde. Hij stopt als diaken, maar blijft
wel nog andere dingen doen achter de schermen (bv.
de verspreiding van De Hovenier). Gert, bedankt voor
alles en op de startzondag nemen we afscheid van je in
de gemeente als diaken.
De vergadering werd besloten met het zingen van lied
266, onder leiding van Albert Brink.
Kerkdiensten in oktober
3 en 10 oktober ds. Agnès Gilles
17 oktober, ons gemeentelid ds. Jacqueline DamOskam
24 oktober, ook een bekende, ds. Marcel Wielhouwer
31 oktober ds. Agnès Gilles met een AL-dienst
Beste gemeenteleden, als wijkkerkenraad zijn we blij en
dankbaar dat we als gemeente weer zonder 1,5 meter
afstand bij elkaar kunnen en mogen komen op deze
zondagen. Gelukkig zijn er heel veel mensen
gevaccineerd, waardoor de overheid het besluit nam
deze maatregel te staken. Toch blijven wij zorgzaam
voor elkaar, dus als u klachten heeft, blijft u dan thuis.
De Open Hof heeft een goed ventilatiesysteem waarbij
er permanent nieuwe zuurstof wordt aangevoerd en de
oude wordt afgezogen via het dak. We heten u graag
welkom!

Vervoersdienst
De vervoersdienst is weer opgestart . Ben Verduyn gaat
de co rdinatie op zich nemen, waarvoor veel dank. Wilt
u vervoer? Bel of mail Ben: 0318-617912, b.
verduyn@upcmail.nl
Betty Pluimers, scriba
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De AL-dienst in een nieuw jasje
26 september was het zover: voor het eerst sinds lange
tijd konden we iedereen weer in de kerkdienst in De
Open Hof ontvangen. Wat hebben we uitgekeken naar
deze ontmoeting. En het werd een ontmoeting! Met
koffie/thee de kerk in lopen en plaatsnemen op de
stoelen die in gezellige cirkels stonden opgesteld.
Vanuit de ontmoeting de kerkdienst beginnen, samen
zingen, bidden en luisteren. De kinderen die er de hele
dienst bij bleven en lekker bezig waren met een
inspannende opdracht. En de jongeren achterin,
gezellig samen rondom hun eigen tafels. We gaan dit
vaker doen. Elke maandelijkse AL-dienst gaan we op
deze manier vieren. Zondag 31 oktober is de
eerstvolgende!

Jongerengesprekskring 16+
Zondagavond 3 oktober gaat de jongerengesprekskring
ook weer beginnen (1 x in de maand op zondagavond).
Van 19.30 uur tot 20.30 uur duiken we een uurtje in de
diepte van geloof, kerk en Bijbel. Wat kan God in je
leven betekenen en heeft de Bijbel ons vandaag nog
iets te zeggen? Samen proberen we wat goeds op te
diepen wat van waarde kan zijn voor ons leven. Ben je
16 of ouder en wil je wel mee gaan doen? Meld je dan
bij mij aan via Whatsapp (0641866969). Dan zet ik je
meteen in de Whatsappgroep en ben je gelijk van alles
op de hoogte.
ds. Agnès Gilles

Jeugdkerk en Jeugdsoos
De jeugdkerk is ook op een nieuwe manier begonnen,
want Els en Arjen die de jeugdkerk vele jaren geleid
hebben, hadden we voor de zomer uitgezwaaid. Mark
en Jeanine hebben de draad 12 september op hun
eigen manier opgepakt. En het begon meteen met een
feestje: de jongeren werden uitgenodigd om op hun
huwelijk op 25 september aanwezig te zijn! Als je op de
middelbare school zit en je hebt zin om mee te doen:
iedere tweede zondag van de maand ben je welkom in
De Open Hof. Aanvang: 10.00 uur.
En heb je ook wel zin in een avondje chillen? Dat is
mooi, want ook de jeugdsoos gaat nieuw beginnen
met Lodewijk Waanders en Dirk Hazeleger aan het
stuur. Jongeren voor jongeren, we zijn blij met hun
enthousiasme. (Friet)Eten en chillen is het idee. Elke
vierde zaterdag van 18.00 uur tot 20.00 uur in De Open
Hof. In oktober is het vanwege de herfsvakantie een
keertje de vijfde zaterdag: 30 oktober. Hartelijk
uitgenodigd!

Zingen
De cantorij is weer begonnen! Na anderhalf jaar stilte
pakken wij de draad weer op. Nog wel op afstand van
de bekende anderhalve meter, en voorlopig nog zonder
dat we voor onszelf datums vastleggen om op te
treden in een dienst. Maar wel: zingen, omdat we dat
zo gemist hebben. Ademspieren los maken, stemmen
polijsten, en alles wat er bij komt kijken om weer op
peil te komen. Wie komt er meedoen? Vooral bassen
(lage mannenstemmen) zijn erg welkom. Kun je niet
zingen? Met aandacht en geduld gaan we ontdekken,
leren en oefenen. Kom gerust eens kijken en luisteren,
en als je durft: meedoen. Maandagavond, zeven uur,
Open Hof.
Albert Brink
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WIJKGEMEENTE TABOR
Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede
www.taborkerk.nl

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

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is
ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en
bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen
niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd.
Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in
groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te
ontspannen en te genieten van de mooie omgeving
van de Herberg.

Autodienst
A. van Donselaar, tel nr 611074
E. Velthuijs, tel nr 06 21 57 38

Datum: In Balans van 24 – 27 november en Leven met
verlies van 29 november – 1 december.
Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom
op adem

Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22RABO0312464789

Vacatures voor zinvol vrijwilligerswerk

(Wegens geen/niet-tijdige aanlevering van kopij
vanuit de wijk, is deze pagina gevuld met algemene
kopij)

Het grootste deel van het werk in Pastoraal Diaconaal
Centrum de Herberg gebeurt door vrijwilligers.
Zij zorgen met het team voor een unieke sfeer en
liefdevolle aandacht. De gasten merken dit op en zien
dat als zorg van de Here God.
De meeste van de tweehonderd vrijwilligers werken
jarenlang in de Herberg en hun trouw wordt zeer
gewaardeerd. Toch zijn er ook wel eens vacatures.
Op dit moment zoeken we:

Kom-op-adem ‘midweken’: Leven met verlies en In
balans
De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6
weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid,
uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of
zingevingsvragen hebben, zijn van harte welkom.
Daarnaast is er in november weer een driedaagse rond
het thema verlies, voor mensen die een dierbare
hebben verloren en een vierdaagse over het vinden van
balans in je leven. Deze is vooral voor mensen met
beginnende burn-outklachten.
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-Tussenjaar – diaconaal werker voor minimaal vijf
maanden (intern)
-Stafvervangers voor de donderdagavond (eens per
veertien dagen)
-Keukenvrijwilligers voor het weekend (eens per zes
weken)
-Brandwacht voor de zondagnacht (met eventueel
broodmaaltijd op maandagmorgen)
Heb je belangstelling, of zou je ander werk in de
Herberg willen doen?
Neem contact met ons op:
email: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl
tel.nr.: 026-3342225
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