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Een best wel (in)spannend jaar
 
Het blijft kwakkelen. Kunnen we wel of niet samen vieren, gaan we wel of niet samen vergaderen, mogen we wel
of niet bij elkaar op bezoek.. Hoe onduidelijk, maar misschien wel vooral, hoe onzeker zijn we dit jaar gestart..
 
Ik merk om me heen een soort gelatenheid en vermoeidheid. ‘Mogen we weer naar de kerk?’ ’Ja, met z’n 50-en,
maar hoe het volgende week zit weten we niet.’  Het wordt voor mensen steeds moeilijker om zichzelf te
motiveren en ze wachten af.  Nieuwe plannen worden in de ijskast gezet en het lijkt wel alsof niemand meer goed
weet hoe het nu verder moet. En áls er al nieuwe plannen worden gesmeed, wordt er bij gezegd: ‘Maar ik heb
geen energie om het te gaan organiseren’.
 
Laten we wel zijn: ik heb ook geen oplossing voor de steeds weer terugkerende maatregelen en de bijkomende
sociale geïsoleerdheid en vermoeidheid. Maar ik zie wel dat het niet goed is als we bij de pakken gaan neerzitten
en de lethargie toelaten. Dus de vraag is wel: hoe kunnen we elkaar toch motiveren? Hoe kunnen we energie
vinden om het op een wellicht andere manier te proberen?
 
Als je in beweging komt krijg je het warm, dat weet iedereen. Als je blijft zitten waar je zit gebeurt er niet zoveel
en blijft het koud en kil. Als je niet aan de bel trekt, als je niets van je laat horen, als je niet om hulp/bezoek/een
telefoontje vraagt kan het zomaar zijn dat je niet gezien wordt. Als de diakenen de zes vaten niet met water
hadden gevuld, als de discipelen niet hadden geluisterd en hun netten niet hadden achtergelaten, als Nathanaël
onder zijn vijgenboom was blijven zitten, dan was er geen wijn gekomen en waren er geen discipelen.
 
Ik weet ook niet hoe het gaat en wie of wat we gaan ontmoeten of wat er gaat gebeuren, maar dat wisten die
diakenen in Kana en de visser ook niet. Ze wisten alleen: laten we het maar doen, laten we maar meegaan, laten
we op weg gaan en dan zien we wel. Hopend? Gelovend? In ieder geval bleven zet niet zitten waar ze zaten.
Ik hoop dat we dat zelfde elan komend jaar gaan oppakken. Op allerlei gebied: pastoraal, diaconaal, spiritueel,
bezinnend, ontmoetend, vierend, biddend..
 
Ook qua beleid en toekomst wordt het een belangrijk jaar waarbij we niet stil kunnen blijven zitten. Binnen de
PGE verdwijnen aan het eind van 2022 drie predikanten en dus komen drie wijken zonder voorganger te zitten.
Hoe lossen we dit met elkaar op? Hoe is onze positie daarin? Wat kunnen wij voor de andere wijken betekenen –
en wat kunnen wij van hen leren? Hoe kunnen we samen kerk zijn én onze eigenheid, vertrouwdheid en
verbondenheid met elkaar bewaren?
 
Spannende vragen, best moeilijk ook, maar als we niet op weg gaan zullen we ook niet zoveel vinden. En ik weet
zeker dat ergens wijn en brood en het daarmee samenhangende Koninkrijk van God te vinden is.. Misschien net
wat anders dan we hadden vermoed of bedacht, maar dat het net wat anders is dan we gewend zijn, ach, ik
vermoed dat we dat we dat wel kunnen. Dus ik zou zeggen: Laten we water scheppen en op een andere manier
gaan vissen!
 
Ds. J.P. Prenger
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Diversiteit en eenheid in de PGE
2022 wordt een belangrijk jaar voor de Protestantse
Gemeente Ede (PGE). Plannen maken en meer
samenwerking tussen de wijken staan hoog op de
agenda. De bedoeling is dat we als Algemene
Kerkenraad, wijkkerkenraden en gemeenteleden verder
nadenken over de toekomst van de PGE en daarin ook
concrete stappen zetten.
Nadat vorig jaar veel ideeën zijn geïnventariseerde
gaan we deze komende maanden concreet maken en
een kerkmodel uitwerken dat bij ons past. Dat is
makkelijker gezegd dan gedaan, de wijken van de PGE
zijn immers heel verschillend. Dat klopt en de AK hoopt
dat er in de toekomst ruimte is voor die verschillen,
voor diversiteit, maar dat we tegelijk ook werken aan
eenheid. De vraag is dan ook: hoe kunnen we
diversiteit benutten om eenheid te versterken. In deze
vraag wordt verscheidenheid niet als een probleem
gezien, maar juist als een kracht. Oftewel: wat is het
goed dat al die wijken en al die gemeenteleden van de
PGE verschillend zijn. Door die diversiteit wordt de PGE
alleen maar mooier.
Stellen we de situatie op deze manier niet te positief
voor? Er zijn namelijk ook zoveel zorgen, veel
onzekerheden. Samenwerken binnen de PGE is niet
altijd makkelijk heeft het verleden ons geleerd.
Wellicht dat u het verhaal uit de Bijbel kent over het
lichaam en de afzonderlijke delen. Er staat onder
andere: ‘Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee
zou het kunnen horen?’. En zo volgen er nog wat
lichaamsdelen.
Dit helpt bij het nadenken over de woorden: hoe
kunnen we diversiteit benutten om eenheid te
versterken. Oftewel: hoe kunnen we de diversiteit van
de wijken en de verschillende talenten van
gemeenteleden inzetten om de eenheid van de PGE te
versterken. Graag gaan wij komende tijd met u hierover
in gesprek.
                                          Peter van Veen (voorzitter AK)

Wereldgebedsdag 2022 in Ede
Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie, dat op de
eerste vrijdag van maart door Christenen over de ge-
hele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtig-
heid. Elk jaar wordt door de organisatie van een land
een thema opgezet, wat dit jaar “Gods belofte” is. De
viering zal plaats vinden op vrijdagavond  4 maart, om
19.30 uur op een nader te bepalen locatie in Ede. Voor
het laatste nieuws rond deze viering, zie: 
www.raadvankerkenede.nl

Thema-avond: ‘Geraakt door verlies’
De thema-avond: ‘Geraakt door verlies’ is verplaatst van
25 januari naar 22 maart D.V.
De bijeenkomst wordt gehouden van 19.30 uur tot
21.30 uur in de Nieuwe kerk, Verlengde Maanderweg
33. Na afloop is er gelegenheid om nog even na te
praten met een drankje en een hapje. Als u de avond in
maart wilt bijwonen dan kunt u zich opgeven bij Janny
van der Kolk-Wolfert, 0318-635976, mailadres:
jannywolfert@hotmail.com
Van harte uitgenodigd en welkom!

Vanuit de Klinkenberg
We zijn alweer één maand in het nieuwe jaar 2022. Ik
begin te wennen om het nieuwe jaartal 2022 te
schrijven bij mij stukjes voor het kerkblad. Hoe begin je
zo’n nieuw jaar? Het begon met veel vuurwerk tegelijk
met elkaar al het goede toe te wensen. In de ‘Ede Stad’
werd weer de eerst geboren baby van dit jaar vermeld
met exacte tijd van geboorte. Voor dit kind begint de
klok te tikken. Voor een ander bleef de klok stil staan op
de eerste dag van het nieuwe jaar. God nam die mens
uit de tijd. Voor beide gezinnen is het een heel anders
beginnen van het nieuwe jaar. De één begon met
vreugde, de ander met verdriet.
Nu de regelgeving rond corana versoepelen, komen wij
dichter bij het moment dat wij weer met de bijbelkring
mogen starten.
Wij houden de moed erin. Voor allen een vredig,
liefdevol en gezond 2022 toegewenst. Hartelijke groet,
Marie-José Eberson

Collecterooster februari 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. De regels zijn weer
aangepast. Op de website  van iedere wijk staat
vermeld hoe het één en ander geregeld is.
6 februari     - 1e collecte Diaconie PGE– Meet-Inn
                        2e collecte  - Kerk in Actie;
                        www.kerkinactie.nl/boerinoeganda
13 februari    - 1e collecte Diaconie PGE – De Instap
                        2e collecte -  Kerk in Actie; 
                        www.kerkinactie/jongerennepal
20 februari   - 1e collecte Kerk - wijkwerk
                        2e collecte -  Diaconie - wijkwerk
27 februari   - 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.
Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen
aan één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag
overmaken op bankrekeningnr. NL11 INGB 0000
867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder
vermelding van  welke wijk en welke datum 1e en/of 2e
collecte.
                                 College van Diakenen van de PGE

Inleveren kopij
Eind februari verschijnt de maart-editie van het
kerkblad. Kopij voor dit nummer graag uiterlijk
17 februari bij de wijkredacteuren aanleveren.
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40-dagenkalender van de Protestantse Gemeente
Ede
Dit jaar komt er een gezamenlijke 40-dagenkalender
van de PGE. Predikanten en gemeenteleden uit alle
wijken verzorgen de inhoud, die wordt samengevoegd
in een 48 pagina’s tellende fullcolour kalender (A5
formaat). De bedoeling is dat alle adressen van de PGE
een exemplaar thuis krijgen. Hiervoor vragen we een
vrijwillige bijdrage.
De planning is om half februari de exemplaren uit te
delen, zodat iedereen uiterlijk op Aswoensdag 2 maart
de kalender thuis heeft. Wij hopen dat deze kalender
mag bijdragen aan het gevoel van onderlinge
verbondenheid en dat dit ons juist in deze tijd mag
bemoedigen!
 
Gezamenlijke 2e Kerstdagviering
Zondag 26 december was er een bijzondere
kerstviering in de Noorderkerk voor de hele PGE. Aan
de hand van (‘kerst’)liederen namen de PGE-
predikanten ons mee in het kerstverhaal. De prachtige
samenzang werd uitstekend door de Cantorij verzorgd.
Uit alle positieve reactie die we hebben ontvangen
kunnen we wel concluderen, dat het een bijzonder
geslaagde dienst was. Om dit een vervolg te geven,
willen we de Pinksterviering ook samen doen. En dit
hopen we op een buitenlocatie te vieren. De
organisatie is al gestart, we houden u op de hoogte.
 
Met een vriendelijke groet, Mariëlle Tempelman (scriba
Algemene Kerkenraad PGE)
 
Bespreek het Samen
Wat jammer hè, dat we dit seizoen (ook weer)
activiteiten hebben moeten annuleren vanwege de
pandemie. Maar ... we zijn vastbesloten om door te
gaan!
Getuige de vele aanmeldingen en de goed bezochte
avonden en activiteiten weet u van het bestaan van ons
programma! Uiteraard kunt u zich nog steeds kunt
opgeven voor dit seizoen! We hopen uiteraard van
harte dat we het programma binnenkort weer kunnen
oppakken als de lockdown-regels veilig kunnen worden
versoepeld. Bespreek het Samen is en blijft een mooie
manier elkaar over grenzen heen te ontmoeten, juist
ook in deze periode!
Ondertussen zijn wij als team al weer druk bezig met
de voorbereidingen voor het komende seizoen 2022 –
2023. Uit ervaring weten we dat u daar graag in
meedenkt, en dat waarderen we zeer! Samen kunnen
we zo werken aan een boeiend en actueel programma.
U kunt uw idee voor het nieuwe seizoen via e-mail
opsturen naar:
info@bespreekhetsamen-ede.nl of naar Wouter
Helmich: wmcfhelmich@hotmail.com
Met vriendelijke groet, Team van Bespreek het Samen

                                             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, Margreet Mostert 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 &
Arie Romein en Harro Timmerman. Herhaling: zondag
10.00 en 21.00 uur
Programma ‘Kerkvenster’ februari 2022
 7 februari 2022- Een gesprek met Hilbrand Rozema
over “Invloed van de media” . Lied van de Week: “O,
waar wil je heen gaan”- Ionabundel. Column: Wim
Drost. Muzikale fragmenten.
 14 februari 2022 - Gesprek met Douwe Ettema over
“Het wel en wee van de Rooms Katholieke
geloofsgemeenschap in Ede.”Lied van de Week: “Jezus
diep in de woestijn” .NLB 539 .Column: Kika
IJsselmuiden. Vocale en instrumentale muziek.
 21 februari 2022 - In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten
redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen
uit kerk of samenleving.  Lied van de Week: “A Clare
Benecition”- John Rutter. Column: Wim den Ouden.
Intermezzo’s: muziek en zang.
 28 februari 2022 - Gesprek met Ds. Maarten
Diepenbroek over  “Honderd jaar Liturgische Beweging
en haar invloed” . Lied van de Week: “Wij gaan de nacht
door…” Lied uit Taize.
Boekbespreking door Arie Romein over “Een doorbraak
in de tijd”- Kerk in de spiegel van de jaren zestig.
Geschreven door Gerben Heitink. Vocale en
instrumentale muziek.

Vacature: Penningmeester van de Werkgroep
Edesche Evensongs - De Werkgroep Edesche
Evensongs organiseert iedere vierde zondag van de
maand (behalve in juli en augustus) om 17.00 uur een
Evensong. Dit is een getijdengebed, ontworpen tijdens
de Engelse Reformatie (16e eeuw). Kenmerken zijn: de
ruimte (veel!), muziek (belangrijk; met koor en
zingende voorganger), het ritueel en de teksten (veel
vast).  De vaste orde van dienst, overgenomen uit
Anglicaanse Kerk. De werkgroep is ontstaan vanuit de
Beatrixkerk. Voor meer informatie neemt u contact op
met Betty de Jong (Beatrixkerk), tel. 06 207 13 221
email: from.a.distance@planet.nl
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

Vanuit de pastorie
van zaligsprekingen

De kerkdiensten zijn mee te vieren middels
online-streaming op 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 / 
Scriba
Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud. De
versieringen zijn al weer opgeruimd. De eerste
vergaderingen van dit jaar zijn al weer geweest en we
‘zoomen’ weer aardig wat af. 
De diensten hebben nog steeds het karakter van een
huisgemeente, met die 15 tot 20 medewerkers die in de
kerk samenkomen om de dienst te houden. Niet vóór u,
maar námens en zoveel mogelijk mét u,
overigens…  Het blijft maar surrogaat natuurlijk, hoewel
ik ook met dankbaarheid en vreugde op déze diensten
terugkijk! 
 
En ondertussen zoeken we in het komende jaar niet
alleen onze weg in (en het liefst ook úit) deze
coronacrisis, maar ook de toekomst in als Protestantse
Gemeente Ede, met alle grote veranderingen. Aan het
einde van dit jaar zal het ministerie terug geslonken zijn
naar drie predikanten. 
Wat dat betekent voor mijn takenpakket (nu al heb ik
vaak het gevoel dat ik tekort schiet…), dat is nog niet
echt te zeggen, maar dat het anders zal worden is
duidelijk. Uitdagingen op het gebied van het pastoraat,
op het gebied van jeugdwerk, op het gebied van de
financiën en ga zo maar door. 
Regelmatig moet ik in deze tijden denken aan Jakobus
en zijn prachtige brief. Al in het eerste hoofdstuk staan
die oersterke woorden: ‘als iemand van jullie in wijs-
heid tekort schiet, laat diegene dan God er om bidden,
want God geeft dat, eenvoudigweg en zonder verwijt’.

En dát bid ik alle leden van de Algemene Kerkenraad,
mezelf en ons allemaal van harte toe, vandaag, morgen
en in de tijd die komt! 
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie, van ons alle drie,
Ds. Theo Pieter de Jong

Bij de diensten
 
Op zondag 6 februari hoopt mijn oud studiegenoot ds.
Ronelle Sonnenberg bij ons voor te gaan. Zelf ben ik
deze zondag vrij en ik zie uit naar deze dienst. Ronelle
heeft zelf ook in Ede gewoond, in de tijd dat haar vader
hier predikant was.
Ronelle is gepromoveerd op Youth Ministry (alles
rondom geloofsoverdracht en jeugdwerk) en werkte in
Alphen aan de Rijn in een kerk, totdat ze docent werd
op de Protestantse Theologisch Universiteit. We heten
haar, elkaar en al onze gasten welkom in deze dienst!
 
Op 13 februari is er een bijzondere dienst: voor het
eerst houden we samen met Christelijke
Studentenvereniging ICHTHUS een dienst. Met
ICHTHUS is de dienst voorbereid en in het kader van
hun jaarthema rondom de psalmen staan we stil bij
Psalm 142. ‘Een eenzaam halleluja’ is het thema.
De ICHTHUS-band begeleidt de liederen en ook op
andere manieren werken studenten mee aan de dienst.
Van harte welkom!
 
Op 20 februari vieren we samen weer het Heilig
Avondmaal.
We zijn blij dat na bijzonder lange tijd eindelijk de
Beatrixcantorij weer mag meewerken aan de dienst! In
de dienst lezen we over Jezus die een onreine geest
uitdrijft.
Een hoopvol, mooi maar spannend Bijbelgedeelte,
vooral als we op zoek gaan naar wat het goede nieuws
hiervan voor ons leven is!
 
Zeer waarschijnlijk zal er in de middag een bijeenkomst
voor de jongeren van de gemeente zijn, die geleid zal
worden door Mart Blokhuis, een van onze stagiaires.
Hou daarvoor de website, Wijkbrief en je mobiel in de
gaten! 
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The Voice is gestopt en de tweede kamer is weer
begonnen
 
Het raakt me diep hoe mensen met elkaar omgaan op
plekken waar ze een voorbeeld kunnen zijn en richting
kunnen geven aan ons land. De taal is grof, mensen
worden weggezet, afhankelijke mensen worden
gebruikt, de verschillen worden uitvergroot en
verdeeldheid gestimuleerd. 

In Memoriam
 
Cornelia Geertruida Slob – van Ekeren
9 april 1930 – 15 december 2021 
 
Johanna Aleida Sukkel – Hoksbergen 
24 juli 1948 – 15 december 2021

De kerk en corona
lijken geen vrienden,
maar….
 
Niet bij elkaar kunnen komen, niet samen zingen,
elkaar missen. Iedereen kent deze beperkingen, maar
wat ook opvalt is dat het steeds meer mensen lukt om
wel dingen samen te doen. Zoals de Kindernevendienst
die op zondagmorgen buiten in het bos bij elkaar komt.
Leden van de kerk die op zondagmorgen bij elkaar op
bezoek gaan om samen de kerkdienst op TV te volgen.
Mensen die netwerkjes hebben opgezet en elkaar
iedere week bellen. Een groep wandelvriendinnen met
elke week een nieuwe wandeling. Ook online worden
we steeds handiger. Online is niet alleen voor
vergaderingen, maar ook als je met twee of drie
mensen even wilt bijpraten omdat je elkaar hebt
gemist. Als PGE hebben we de gezamenlijke actie
‘Iedereen die in de zorg werkt bedankt!’ De Beatrixkerk
vult dit aan met de actie “Een hart voor jou!” Met een
groot papieren hart kun je iemand bemoedigen die
door corona een zware tijd doormaakt. Op de website
Beatrixkerk.nl vind je alle informatie.   
 
Beatrixkerk ook de kerk voor jongeren 
Ook aan het plan om de kerk overdraagbaar te maken
aan een volgende generatie wordt doorgewerkt. We
willen graag jongere mensen in de kerkenraad omdat
het dan eenvoudiger is om het aanbod van de kerk zo
te maken dat het aansluit bij jonge mensen. Vanaf dit
voorjaar is er een vacature voor jeugdouderling. De
Beatrixkerk wil graag met deze nieuwe jeugdouderling
en samen met de andere PGE kerken een weg inslaan
zodat jongeren ervaren dat de PGE ook hun kerk is. 
Ook wil de Beatrixkerk gaan werken met de
Donkeymobile.app. Dit klinkt misschien ingewikkeld,
maar het komt er op neer dat je alles wat je van de kerk
en haar leden wilt weten veilig kunt vinden op je eigen
telefoon. We zoeken daarvoor een paar (jonge) mensen
die zowel technisch als in de communicatie met de
gemeente ons kunnen helpen om dit op te zetten en te
onderhouden.

Hoe anders staat in Psalm 1 dat een mens geluk ervaart
als hij niet meedoet met het kwaad…..
Hier zit een aanmoedig in om elkaar te helpen om
geluk te ervaren. Zou het kunnen dat wij als kerk in Ede
en ook de landelijke kerk aan Nederland laten zien dat
het Gods bedoeling is dat wij als mensen geluk ervaren.
Kunnen wij in woorden geluk uitdragen en diaconaal
helpen waar geluk achterblijft door materiele tekorten?
De kerk als boodschapper van geluk voor alle mensen!
Zou dat de droom kunnen zijn die we als gezamenlijke
PGE gaan uitdragen? Ik hoop op die werkelijkheid!
 
Klaas Kopinga, Voorzitter Beatrixkerk

Op 27 februari hoop ik zelf in Harskamp voor te gaan
en heten we in de Beatrixkerk ds. Erica Hoebe uit
Wageningen welkom in de dienst als voorganger. Zelf
heb ik Erica leren kennen als een enthousiaste,
bevlogen collega, die aan onze werkgemeenschap op
prettige manier leiding geeft.
Veel ambtsdragers in onze wijk kennen Erica wellicht
ook vanwege haar rol als redactielid in het veelgelezen
Ouderlingenblad. Regelmatig staan van haar hand
inspirerende artikelen in dit blad.
We wensen elkaar een gezegende dienst!
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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

Bijbelgesprekskring
De volgende bijeenkomst is – en ik ga er helemaal van
uit dat het door kan gaan -  op 8 februari in Emmaüs.
We lezen dan Lucas 6: 27 – 38, waar het gaat over het
liefhebben van je vijanden en over het uitlenen van
geld aan anderen zonder het terug te verwachten. We
beginnen om 10.00 uur met koffie tot ongeveer half 12.
Aanmelden is niet per sé nodig, maar wel handig: dan
kan ik ook een berichtje sturen als het toch niet door
kan gaan. Graag via mail: jpcprenger@gmail.com. Van
harte uitgenodigd!

Bij de vieringen
Zondag 6 februari vieren we de maaltijd van de Heer en
lezen we Lucas 4: 14-30, over een niet zo heel gezellig
optreden van Jezus in Nazareth: de mensen worden
zelfs woedend op hem!  Nellie Schol, een oude
bekende, is bereid gevonden om voor de muziek te
zorgen. Van harte welkom!
 
Zondag 13 februari is Ben Piepers onze voorganger en
Tanja zorgt voor de muziek.
 
Zondag 20 februari lezen we het bijbelgedeelte waar
we in de bijbelgesprekskring ook over hebben
gesproken: Lucas 6 :27-38. Het lijkt een onmogelijke
opgave: je vijanden liefhebben en geld uitlenen zonder
het terug te verwachten. Is deze opdracht van Jezus in
onze tijd niet té moeilijk? Erik speelt op de piano.
 
Zondag 27 februari verwelkomen we Hans Lukassen.
Voor wie hem niet kent: Hans was één van de
grondleggers van het samen-kerken in de Rietkampen.
Vorig jaar ging hij met pensioen, daarom zijn we extra
blij dat hij weer de viering van de liturgie leidt! Wie ons
muzikaal zal (bege)leiden is op dit moment nog niet
bekend.

In memoriam
Op 23 december overleed Erna Meij – de Gast op
90-jarige leeftijd, anderhalf jaar na het overlijden van
Kick, met wie ze meer dan 65 jaar getrouwd was. Ze
hebben zich thuis gevoeld in Emmaüs en waren blij
met de oecumene. Samen waren ze een groot aantal
jaren verantwoordelijk voor de huis-paaskaarsen en
deden dit op hun eigen, nauwkeurige manier.
 
Dat ze in de kerk actief was was vanzelfsprekend: kerk
en geloof hoorde en paste bij haar. Ze was betrokken
op Emmaüs en op de mensen die ze daar ontmoette.
Op oudejaarsdag hebben we afscheid van haar
genomen met de woorden van Psalm 8: over hoe
belangrijk de mens voor de Eeuwige is.
 
We wensen haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen veel sterkte toe!

Voedselbank
In de maanden november en december is ingezameld
voor de Voedselbank Ede. Dit is een groot succes
geworden! Leden van Emmaus en Kleopas hebben,
voor de cliënten van de Voedselbank, boven
verwachting veel levensmiddelen gebracht. Zelfs op de
laatste dag (29 december) was de opbrengst 6 volle
kratten, een paar dozen en een aantal tassen.
Allen die mee hebben gedaan héél hartelijk bedankt!
Namens de werkgroep Dienst aan de Wereld.
Inge Voorbij en Dik Groenendijk.
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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

Het goede bewaren
 
Toen wij in Noord-Holland woonden, reisden wij
geregeld over de Afsluitdijk naar familie in Friesland.
 
Je passeert dan Harlingen, waar op de Westerzeedijk
een monument staat dat in de volksmond de stenen
man heet. In 1576 werd het beeld hier geplaatst na een
watersnoodramp.
 
Het monument heeft een hoofd met aan beide kanten
een gezicht. Met de ene kant kijkt de stenen man
achterom, naar wat achter hem ligt. Met de andere kant
van het gezicht kijkt hij vooruit, naar de toekomst.
 
Zo’n hoofd met twee gezichten wordt ook wel een
Januskop genoemd, naar de Romeinse god Janus, de
god van het einde en het begin, van doorgangen en
drempels. De maand januari komt van deze god.
 
Geregeld denk ik aan dit beeld nu wij het komende jaar
als Protestantse Gemeente Ede voor de uitdaging staan
hoe we verder moeten gaan. Zeker is dat er
veranderingen komen.
 
En dan is de vraag: wat laat ik los en wat neem ik mee?

De ene kant van het gezicht kijkt naar het verleden, naar wat achter ons ligt. Er is veel om dankbaar voor te zijn:
kostbare ontmoetingen, vreugdevolle vieringen, bijzondere activiteiten voor jong en oud.
 
Maar er is ook de andere kant van het gezicht: dat naar voren kijkt, naar de toekomst. Er zijn zorgen in onze
Protestantse Gemeente Ede, die kleiner wordt. In de wijkgemeenten is een zoektocht gestart naar hoe we in de
toekomst samen kerk kunnen zijn.
 
De grote vraag is dan: wat laten we achter ons en wat houden we vast voor de toekomst.
Paulus schrijft aan 2 Timotheüs (1:14) “Bewaar het goede dat je is toevertrouwd”. Maar het is niet zo gemakkelijk
om het goede dat je toevertrouwd is, af te bakenen. Paulus geeft aan dat je door de heilige Geest, die in ons
woont hier helderheid in krijgt.
 
Mag dat voor de komende tijd ons gebed zijn: Kom heilige Geest en help ons het goede dat ons is toevertrouwd
te bewaren en mee te nemen naar de toekomst.
 
Ds. Tineke Volgenant - Beima
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Wijk
Toen ik het stukje schreef voor het vorige kerkblad was
het half december en lagen de feestdagen nog voor
ons. Inmiddels liggen Kerst en Oud en Nieuw al weer
een maand achter ons, de tijd gaat snel. We hebben
mooie vieringen gehad, de kerstviering voor de
senioren op 20 december en natuurlijk de viering op
eerste Kerstdag. Ondanks dat we ook nu weer beide
keren digitaal “bij elkaar moesten komen” was het toch
heel mooi. Ook de bekende maaltijd na de
seniorenkerstviering ontbrak niet en werd weer keurig
thuis bezorgd evenals vorig jaar, we werden deze keer
door “De Molen” getrakteerd op de overheerlijk
stamppotten waarvoor we hen hartelijk bedanken, een
heel mooie verrassing.
 
De kerk was door de familie Waaijenberg mooi versierd.
Jammer dat we hier niet allemaal van hebben kunnen
genieten, maar er zijn wel enkele foto's van te zien op
de facebookpagina van onze kerk. Ik wil iedereen die
aan deze vieringen heeft meegewerkt hartelijk
bedanken voor de inzet.
 
Eind februari krijgt u allemaal een exemplaar van de 40-
dagen kalender in de bus, deze is door leden uit de
verschillende wijken van de PGE samengesteld, we zijn
benieuwd naar het definitieve resultaat.
 
Op 20 februari mag de heer J.W. Hek zijn verjaardag
vieren, wij wensen u een goede dag toe en bovenal
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

Kinderproject
We hebben via het huisje in de kerk inmiddels al
meerdere jaren gespaard voor Siloam op Curaçao, we
hebben gedurende deze jaren een mooi bedrag bij
elkaar gebracht voor dit christelijke gezinsvervangend
huis voor kinderen.
Vorig jaar hebben we besloten om een nieuw project
te zoeken en dit is dankzij het nodige speurwerk van
Hennie van Luttikhuizen de stichting DAANtje
geworden, vanaf 1 januari j.l. sparen we nu voor dit
nieuwe doel.
Stichting DAANtje is opgericht ter ondersteuning van
pleegzorg, gezinshuizen en gezinnen in brede zin die
zich inzetten voor de zorg aan- en opvang van
kinderen. DAANtje richt zich met name op gezinnen in
de gemeente Barneveld.
Binnenkort zal er een uitgebreidere toelichting en uitleg
gegeven worden door de mensen achter deze
stichting.

Hallo jongens en
meisjes
 
Ik vond het volgende gedicht, speciaal voor jullie,
 
Een Vriend voor ieder kind
 
Lieve Here Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn.
Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag,
En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan.
 
Maar ook als ik wil dansen en springen
En een mooi liedje voor U wil zingen
U bent altijd daar!
 
Lieve Here Jezus,
Het is zo fijn
Dat U mijn Vriend wil zijn!
 
Groetjes,
Hennie van Luttikhuizen

              Rooster oppas en kindernevendienst:
              06-02 Alice   |   13-02 Ria en Nathalie
              20-02 Philien en Elly |  27-02 Hennie
              06-03 Marike
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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: tijmenapedoorn@yhoo.com
 
Meldpunt
Voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis,
geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede,
tel. 61 71 64

Februari
Ook deze maand staan er weer tal van kerkelijk
activiteiten op het programma, zowel landelijk, PGE-
breed als in de wijk.
 

Landelijk Van 22 januari tot en met 22 februari 2022 is
de derde editie van de Maand van de Bijbel. De Bijbel –
het meest bekende en meest gelezen boek ter wereld –
staat in deze periode jaarlijks in de schijnwerpers. Het is
onder andere de bedoeling mensen en organisaties in
beweging te krijgen om aandacht te genereren voor dit
Boek der Boeken.

PGE-breed In de tweede helft van 2021 is de
Protestantse Gemeente Ede (PGE) een zoektocht
gestart hoe ze in de toekomst kerk wil zijn. Tijdens
diverse gemeenteberaden zijn ideeën, wensen en
zorgen geïnventariseerd. Deze resultaten moeten nu
leiden tot een aantal scenario’s voor een kerk met
toekomst. Als corona geen roet in het eten heeft
gegooid worden de scenario’s nu in de verschillende
wijkkerkenraden besproken.

Dit jaar komt er een veertig-dagen-kalender opgezet
door alle wijkgemeentes van de PGE. Deze maand
worden de laatste voorbereidingen daartoe getroffen..

In de wijk Onder normale omstandigheden zouden we
in Noord weer een ontmoeting organiseren met de
vrijwilligers in onze wijk.
Wellicht zouden we ook hebben kunnen deelnemen
aan Maaltijd voor Elkaar. Een gemeentelid zet een
heerlijke maaltijd op tafel en de gasten drukken hun
dankbaarheid uit door het doneren van een geldbedrag
aan een diaconale wijkactiviteit. Dat gaat deze maand
februari echter niet gebeuren. In plaats van ons blind te
staren op wat we niet kunnen, richten we onze
aandacht op wat we wel hebben.
Wat zijn we in Noord nog iedere week dankbaar voor
het feit dat we een livestream verbinding hebben met
de Noorderkerk. Mogelijkerwijs geen fysieke diensten,
maar toch via de beelden met elkaar verbonden. Die
verbinding ervaren we ook door middel van de
wekelijkse wijkbrief. Met als extra bijlage de tekst van de
preek van onze eigen predikant ds. Egbert van Dalen,
uitgesproken tijdens de kerkdienst in de Noorderkerk
de zondag daarvoor.
Uit bovenstaande blijkt dat we nog altijd een kerk zijn
waar muziek in zit.
 
Wim den Ouden, namens de wijkkerkenraad Noord
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Sinds 13 oktober van het afgelopen jaar is er een
nieuwe Bijbelvertaling beschikbaar, de zogenaamde
NBV21. Deze NBV21 is volgens het Nederlands Bijbel
Genootschap de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw,
bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor
Nederland en Vlaanderen. Deze NBV21 is de opvolger
van de NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling) die we tot op
heden in de Noorderkerk gebruikten.

De wijkkerkenraad van Noord heeft zich de vraag
gesteld of wij bij de schriftlezingen in de Noorderkerk
ook niet gebruik zouden moeten gaan maken van de
NBV21 vertaling. Voordat de kerkenraad deze vraag
beantwoordde, heeft zij eerst gevraagd naar de mening
van de Eredienst Raad en ook geïnformeerd hoe de
lectoren over deze nieuwe Bijbelvertaling  dachten. Dat
heeft er uiteindelijk toe geleid dat de wijkkerkenraad
heeft besloten dat we vanaf zondag 2 januari 2022
gebruik gaan maken van de NBV21 tijdens de diensten
in de Noorderkerk. We hebben ook reeds de
beschikking over een kanselbijbel, waarvan het formaat
echter wat kleiner is dan de huidige. U zult merken dat
er over het algemeen sprake is van kleine verschillen
tussen de vertalingen NBV en NBV21. 
  
Wim den Ouden, namens de wijkkerkenraad Noord

Morgendienst zondag, 6 februari 2022
in de Noorderkerk te Ede

Ruim zeven jaar geleden, 18 januari 2015, vertelde
Lazarus in de Noorderkerk zijn verhaal, Op het leven!
Aan deze verhaaldienst heeft hij geen goede
herinnering, er ging nogal wat fout en dat bezwaart
hem nog steeds.. Al een paar keer bracht hij me dit

onder mijn aandacht en onlangs deed hij dat zo
nadrukkelijk dat ik besloot dat hij de kans moest krijgen
zijn verhaal opnieuw te vertellen. Hij reageerde
enthousiast en beloofde dat hij z’n uiterste best zal
doen alles goed tot z’n recht te laten komen. Zondag, 6
februari a.s. zullen we het beleven en behalve Lazarus
zie ook ik zeer naar deze zondag uit.
Hans Bouma

Gedicht
(aangereikt door een gemeentelid en uitgesproken
door ds. Egbert van Dalen tijdens viering op Eerste
Kerstdag)
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De Open Hof, Hoflaan 2, Ede

www.openhof-ede.nl

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Predikant
Ds. Agnès Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR Bennekom
Email: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969
(b.g.g. kunt u contact opnemen met de scriba)
 
Scriba
Betty Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
Email: scriba@openhof-ede.nl, tel. 591029/06-15686248
 
Wijkkas De Open Hof
Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof NL 62 RABO 0162300212

Woorden zijn
ongeschikt
‘Waar het hart vol van is, daarvan loopt de mond over’.
Je hebt iets geweldigs moois meegemaakt, of meer dan
schitterende muziek gehoord. Dan wil je graag hierover
vertellen aan anderen. Maar het kan maar zo gebeuren
dat dat nauwelijks lukt, ook al doe je nog zo je best. De
gevoelens die je had toen je die muziek hoorde of die
mooie ervaring had, zijn soms nauwelijks onder
woorden te brengen. Het is mijzelf wel eens
overkomen dat ik na een concert dat een diepe indruk
op mij maakte, letterlijk sprakeloos was en gedurende
een tijdje geen begrijpelijk woord uit mijn mond kreeg.
En stel je dan voor dat je iets wilt vertellen over God.
Misschien heb je een godservaring gehad of ben je op
een andere manier vol van God. Probeer daarover maar
eens te vertellen! Ongetwijfeld zul je merken dat de
woorden die je gebruikt, de zinnen die je maakt, lang
niet volledig uitdrukken wat je eigenlijk wilt vertellen.
Onze woorden zijn te klein, schieten te kort. Ze lijken
wel ongeschikt om iets over God te zeggen.
Toch hebben wij mensen niets anders dan onze
gewone menselijke woorden. Daarmee is al vele jaren
lang over God gesproken en geschreven: een hele
Bijbel vol en vele preken lang. En al die schrijvers en
sprekers hebben menselijke beelden gebruikt om God
te beschrijven.
Overbekend is het o zo menselijke godsbeeld van de
wijze witte man met een flinke bos grijze haren en een
grote baard, soms zelfs zittend op een wolk. Maar
niemand heeft Hem ooit gezien, niemand weet hoe

God er uitziet. Waarom zou je niet even goed het beeld
kunnen gebruiken van een mooie glimlachende bruine
vrouw met een forse bos zwart kroeshaar? Laat ik in
mijn verdere betoog voor God eens een vrouwelijk
beeld gebruiken: misschien werkt dat wel verfrissend.
Met al onze menselijke beelden en woorden kun je
prima verhalen vertellen over God. Je kunt Haar
beschrijven, je kunt eigenschappen van Haar
omschrijven, je zou zelfs kunnen proberen om na te
gaan wat Zij wil met onze wereld. En natuurlijk zijn er
begaafde kunstenaars die van Haar een schilderij willen
maken, of uitdrukken in muziek hoe Zij is.
Maar daarbij is er één grote valkuil: dat je zou kunnen
denken dat God precies zo is als die beelden Haar laten
zien. Helaas is dat zeker niet zo: onze woorden zijn
daarvoor ontoereikend en ongeschikt. Het enige dat we
zeker weten is dat ‘God is’. Immers dat is Haar naam, zo
vertelt de Bijbel ons nadrukkelijk. Maar de woorden
‘God is’ drukken iets denkbaars, iets geloofbaars uit.
‘God is’ is niet tastbaar, je kunt het niet afbeelden of
precies omschrijven. 
Je kunt het ook zo zeggen: ‘God is Geest’. En een geest
kun je niet zien, niet aanraken; je kunt niet precies
zeggen wat het is. Je kunt er alleen over vertellen. Dat
lijkt op de indruk die die mooie muziek op je gemaakt
heeft, of die bijzondere gebeurtenis.
Als je dan over God wilt vertellen, dan moet je daarvoor
maar onze gewone menselijke woorden gebruiken, ook
al zijn ze eigenlijk ongeschikt. We hebben nou eenmaal
niets anders. Toch kun je met die woorden best wel
een heleboel tot uitdrukking brengen, zodat je een
beetje in de buurt komt van de indruk die Zij op je
maakt, hoe je in Haar gelooft. En verhalen kun je
verzinnen over Haar, die je misschien nog een stapje
dichterbij brengen. Want soms kan een verhaal nog
beter weergeven wat je gelooft, dan dat je probeert
God te omschrijven. Wonderlijke verhalen zullen dat
zijn. 
Maar hou die valkuil in de gaten. Kom niet in de
verleiding om op basis van een wonderlijk verhaal dat
je over God leest, te concluderen dat Zij een ‘wonder-
tovenaar’ is. Begrijp eruit dat Zij wonderlijk is, zo
wonderlijk dat elke beschrijving, elke schildering en
zelfs muziek maar een vage indruk geeft van het
mysterie dat Zij is. 
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Zij is, dat is alles wat we écht weten. En dat is niet niks,
want Zij is God. 

John Biermans

Actie ‘Hart voor de
zorg’
We zijn de afgelopen twee jaar extra goed beschermd
en verzorgd door heel veel hard werkende
zorgmedewerkers. Om onze waardering daarvoor te
laten blijken is het idee opgevat om bij zorglocaties in
de wijk persoonlijks creaties te brengen. In onze wijk
staan enkele zorglocaties. Het zou mooi zijn als we elke
locatie een mandje met creaties kunnen aanbieden.
Zou jij de komende week 1 of 2 creaties willen maken?
Bijvoorbeeld een bedankkaart, een opgestoken duim
met warme woorden erop, versierde harten of
zelfgemaakte bloemen. Daarmee drukken we onze
waardering uit voor de cruciale inzet van
zorgmedewerkers in onze omgeving en steken we hen
hopelijk een ‘hart onder de riem’.

Dit was de motivatie om vanuit de Open Hof aan de
gang te gaan voor alle zorgmedewerkers.

Nu willen we iedereen bedanken voor al die leuke,
creatieve en lieve kaarten, harten, bloemen, koekjes en
gedichten die ingeleverd zijn voor de actie ‘Hart voor
de zorg’.

Ondertussen hebben we bij een aantal zorginstellingen
(o.a. huisartsen, De Pleinen, Waarderhout) in de wijken
Veldhuizen en Kernhem als ‘hart onder de riem’ een
gezellige mand met de gemaakte creaties en één of
meerdere posters bezorgd. Donderdag worden nog
twee thuiszorginstellingen bezocht.

De zorgmedewerkers die we ontmoet hebben, waren
blij verrast met de actie. Ondanks hun drukke
werkzaamheden namen ze echt de tijd ons te woord te
staan. We kregen reacties als ‘wat fijn en attent’ en ‘wat
lief dat jullie aan ons denken’. Op een paar plekken
wilden ze graag nog meer posters, zodat men die op
alle afdelingen kon ophangen.
Toen we begonnen met de actie was de vraag: ‘Zit de
zorg wel te wachten op zo’n actie?’

Het antwoord is een duidelijk ‘Ja!’

Als het goed is stond er inmiddels in Ede Stad een
paginagrote advertentie (met dezelfde afbeelding als de
poster) om de medewerkers in de zorg te bedanken
voor hun inzet, namens de Protestantse Gemeente Ede
en de daarbij aangesloten wijkgemeenten.
In de wijken Noord en Beatrix is men ondertussen ook
volop bezig met de invulling van de actie. Van de actie
in zijn geheel komt ook een redactioneel artikel in Ede
Stad.

Gezondheidscentrum Bellestein
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Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede
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Predikant
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Autodienst
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NL22RABO0312464789

Bij de diensten
Wanneer dit blad verschijnt, is vermoedelijk wel
duidelijk wat de uitkomsten zijn van wéér een
‘weegmoment’: aan de hand daarvan worden/zijn
besluiten genomen over wat er in de ‘pandemie’ kan en
mag.
 
Houdt voor de laatste ontwikkelingen, ook m.b.t. het
hervatten van ‘fysieke’ diensten, onze website in de
gaten: www.taborkerk.nl
Wij hopen elkaar gauw weer te zien én te horen!

Overleden
Niet lang na haar 89e verjaardag is op 20 november 2021 Egberdina ten Hulzen – de Weerdt gestorven, 65 jaar
lang de echtgenote van Joop ten Hulzen. Geboren werd ze in Zutphen, in Warnsveld is ze overleden. De laatste
maanden waren niet gemakkelijk, wél heel indrukwekkend voor wie haar mee mocht maken. Diny had heldere, ja
stellige ideeën over het leven, over de dood én over de dienst die gehouden moest worden: vooral over welke
liederen er moesten klinken. Liederen uit haar jeugd, liederen die met haar zijn meegegaan – en die op het laatst
van haar leven opklonken. Die haar de veiligheid van haar jeugd teruggaven, de veiligheid te midden van veel
onveiligheid, die rust gaven als het gezin bedrukt hoorde hoe de vliegtuigen overkwamen – het was oorlog.
Liederen uit de sfeer van J. de Heer. ‘Laat mij slapend op U wachten’ en ‘Ik voel de winden Gods vandaag’  dat
eindigt met diezelfde regel, gevolgd door ‘en zeil de haven uit.’ Op 29 november hebben we haar in Zutphen
uitgeleide gedaan. Moge haar gedachtenis tot vrede en vreugde strekken, voor Joop en de (klein)kinderen.
 
Op 13 december 2021 vierden we in de Taborkerk de dankdienst voor het leven van Thomas Moesker, die op 6
december is gestorven, 83 jaar oud. Hij was daar in Tabor een ‘vaste waarde’ van zondag tot zondag, een trouwe
en betrokken kerkganger. De zorg om zijn vrouw Nel (en voor de  kinderen en kleinkinderen) heeft hem lang
staande gehouden, hij was een strijdbaar mens, trouw en zorgzaam tot in het diepst van zijn vezels. Hij zorgde
intens voor ‘zijn’ mensen – en die mensen stonden op hun beurt tot het laatst om hem heen. In de dienst stond
psalm 139 centraal: ‘Gij die mij kent zoals ik ben’. De (klein)kinderen brachten in taal en toon een ode aan Thom.
Bij het uitgaan klonk psalm 139 in de bewerking van Huub Oosterhuis – ‘ken je mij….wie ken je dan?’ Moge er
troost en trouw zijn voor al wie van hem hebben gehouden, in het bijzonder voor zijn vrouw Nel: dat zij niet
vergeten worde!
 
Mariën Hoveline Meedema – de Water is op 10 januari 2022 gestorven in de leeftijd van 93 jaar.
Op de klanken van Schuberts ‘Ave Maria’ werd Riet  op 14 januari de Taborkerk in gedragen, de kerk waar ze
zolang als het mogelijk was zondag aan zondag te vinden was. De laatste jaren was haar gezondheid broos, haar
levensdrang daarentegen solide. In Ede geboren en daar teruggekeerd na een intermezzo in Vries, had ze hier
haar vrienden, Taborianen vanouds. Daar was ze op haar plek, net als in haar appartement in de Belvedère. Toen
het daar niet meer ging werd er een plek gevonden in ‘De Pleinen’. In de dienst lazen we psalm 23, die ‘Pastorale’.
Jongere zus Conny (Mastenbroek) gedacht haar, de kleinzoons Thomas en Michiel deelden herinneringen aan
allerlei enerverende avonturen. Daarna hebben we haar naar haar laatste plek op aarde gebracht, op Heidepol. We
hebben haar teruggelegd in de barmhartigheid van God – moge Die zich ook ontfermen over haar nabestaanden.
 
Met goede groet, Gerben H. Westra
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