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40 dagen
 
40 dagen om ‘JA’ te leren zeggen tegen Jezus Christus en ‘NEE’ te leren zeggen tegen de duivel. Dan volgde in de
Paasnacht de doop. En wist je je op Paasmorgen nieuwgeboren. Zo werd je in de vroege kerk lid van de gemeente
van Christus.
 
Dat in deze wereld de duivel tegenover God staat, dat zullen velen de vroege kerk niet meer na zeggen. Wij
geloven niet meer in een persoon met hoorntjes en scherpe tanden, zoals hij in de schilderkunst vaak is
afgebeeld. Spreken over de duivel is volgens velen ‘ouderwets’ en achterhaald.
Maar is dat zo? Volgens mij gaat er namelijk iets wezenlijk mis als wij het bestaan van de duivel ontkennen.
 
Natuurlijk is de duivel geen persoon met hoorntjes en scherpe tanden. Ik zou bijna zeggen: ‘was dat maar waar!’.
Want dan zouden we er de strijd mee aan kunnen gaan. Maar dat is nu net het probleem: de listen van de duivel,
het kwaad, dat zijn ongrijpbare machten. Je kunt ze niet pakken. Ze komen over ons, overvallen ons, kunnen
zomaar in ons varen.
 
Daarom waarschuwt de Bijbel al in het eerste verhaal voor de duivel. Alles was goed daar in het paradijs dat God
voor de mens gemaakt had. Het was goed omdat de mens daar met God wandelde. Het kwaad was er ook,
probeerde voet aan de grond te krijgen met zijn gif. Maar de mens was zo op God gericht en de hemel, die zag
het kwaad niet eens.
 
Totdat de mens de ogen niet langer op God richtte, maar op zichzelf. Kan ik niet zelf beslissen wat goed voor mij
is? Heb ik God eigenlijk wel nodig? De blik ging omlaag en….. daar zag het kwaad zijn kans! Het kwaad bevestigde
de mens: ‘Natuurlijk kun jij zelf beslissen wat goed voor je is, daar heb je God helemaal niet voor nodig! Sterker
nog: waarom zou jij niet zelf God kunnen zijn?’.
 
De duivel is geen persoon. De duivel is ongrijpbaar. De duivel is als een stem die giftig bijt. Een stem die dodelijke
twijfel zaait: ‘Denk je nu echt dat God het beste met je voor heeft’, zegt de stem. Je hebt toch honger? Zeg dan dat
deze stenen brood worden. Als God het beste voor je wil, dan zal dat toch lukken.’
‘Denk je nu echt dat God jou nabij is? Je bent toch ernstig ziek? Als God bestond dan zou Hij je toch genezen?
Dodelijke twijfel, gezaaid door een duivelse stem. Een stem die voet aan de grond krijgt wanneer mensen God
loslaten en op eigen kracht kiezen te leven.
 
In de 40-dagentijd staan sinds de vroege kerk verhalen over Jezus centraal die ons willen bemoedigen de duivel
geen ruimte te geven. Ook wij kunnen de duivel weerstaan. Hoe?
Door de kracht van God te zoeken.
Roept een mens Mij aan, Ik zal hem antwoorden (Psalm 91).
 Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en Gij deed hen ontkomen; tot U hebben zij
geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.’ (Psalm 22)
Jezus kon de duivel weerstaan omdat hij geloofde dat God, in welke benauwdheid ook, bij hem was en hem zou
redden. Hij geloofde en vertrouwde God zijn leven toe. Hij wandelde met God. En wandelend met God is het
leven goed, met alle ups en downs.
 
Wanneer wij honger hebben en God aanroepen, geeft Hij ons niet de kracht om van stenen brood te maken.
Wanneer wij ziek zijn en God aanroepen, worden wij niet meteen genezen.
Maar hoor dan niet naar die giftige duivelse stem: ‘Dacht je nu werkelijk dat God je nabij is? Je problemen zijn
toch niet opgelost?’
Nee, blijf geloven. Blijf je leven aan God toevertrouwen. Want als je Hem aanroept, dan zal Hij je antwoorden. Hij
neemt het kruis niet van je weg. Maar Hij zál je antwoorden. Hij zal je uitredden uit je benauwdheid. Hij zal bij je
zijn. Hij zal je dragen door leven en door dood.
 
Ds. Agnès Gilles
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Inleveren kopij
Eind maart verschijnt de april-editie van het
kerkblad. Kopij voor dit nummer graag uiterlijk
18 maart bij de wijkredacteuren aanleveren.

Concert ‘Requiem’ in de Oude Kerk te Ede
Eindelijk mag het weer!
Waar een koor na twee coronajaren begrijpelijkerwijs
het meest naar uitkijkt, is optreden met orkest en
solisten in een sfeervolle kerk vol met publiek.
Nu gaat het dan eindelijk gebeuren: het concert
‘Requiem’ staat (weer) op het programma.
 
Wat in maart 2020 een jubileum- en herdenkings-
concert had moeten worden is twee dagen voor de
uitvoering voor twee jaar in de ijskast gezet. Nu krijgt
het koor op zaterdag 12 maart eindelijk de kans om het
bekende en geliefde ‘Requiem’ van W.A. Mozart ten
gehore te brengen.
Daarnaast staat het ‘Requiem for the Living’ van Dan
Forrest (1978) op het programma.
 
Het Requiem van Mozart is een mis, gecomponeerd
voor de rust en zielenheil van de overledenen. Dan
Forrest heeft zijn ‘Requiem for the Living’ echter
geschreven voor de mensen die achterblijven, voor
allen die zorg en pijn ervaren.
In een jaar waarin langzaamaan weer meer mogelijk
wordt na twee moeilijke jaren, is ‘Requiem for the
Living’ een troostrijk en inspirerend muziekstuk, dat ons
aan het denken zet over leven in vrijheid en veiligheid. 
 
Samen met het Holland Symfonie Orkest en vier
gerenommeerde solisten zal COV Sursum Corda op
een sfeervolle locatie, de Oude Kerk in Ede, deze twee
werken ten gehore brengen.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Gert Jan van
der Pol.
 
Zaterdag 12 maart 20.00 uur
Oude Kerk, Grotestraat 58 Ede
Meer informatie en kaartverkoop
via www.covsursumcorda.nl

Wereldgebedsdag 4 maart 2022
De viering van de Wereldgebedsdag 2022  zal plaats
vinden op vrijdagavond  4 maart 2022, om 19.30 uur in
de NGK Proosdijkerk, Veenderweg 163, 6713 AE Ede.
Het thema voor dit jaar is “Gods belofte” 
U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in de kerk.
De viering zal ook online te volgen zijn via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/533-Nederlands-
Gereformeerde-Kerk-De-Proosdij-Ede
Albert Schol | Voorzitter RvK Ede | 06-20531289

Aan de slag met
scenario’s PGE
Afgelopen tijd is door de AK, wijkkerkenraden en
gemeenteleden nagedacht over de toekomst van de
Protestantse gemeente Ede. Er is veel gezegd en tal van
ideeën zijn naar voren gebracht. Maar de bedoeling is
er ook concreet mee aan de slag te gaan. Dat is gedaan
op zaterdag 19 februari. De leden van de Algemene
Kerkenraad, predikanten en een groep gemeenteleden
heeft een aantal scenario’s opgesteld voor een kerk met
toekomst.
Opvallend was dat er bij alle aanwezigen een groot
verlangen was de kerk weer relevant te maken voor
gemeenteleden die nu nauwelijks meer bij de kerk
betrokken zijn. Dat vraagt concrete stappen en die
werden uitgewerkt in scenario’s. Daarnaast is er de
wens om van meer betekenis te zijn voor de
samenleving. Ook dit wisten de aanwezigen uit te
werken in scenario’s. Verder constateerde iedereen dat
binnen de huidige kerk heel veel waardevols gebeurt.
Dit mag niet losgelaten worden. Dit betekent niet dat
alles bij het oude gelaten moet worden, maar juist door
meer samen te werken is het mogelijk veel waardevols
te behouden en tegelijk nieuwe wegen in te slaan.
Op zaterdag 12 maart worden de scenario’s besproken
en verder uitgewerkt met alle wijkkerkenraden van de
PGE. Ook wordt gekeken hoe kerken in andere
gemeenten vorm geven aan een kerk die
toekomstbestendig is. Het is de bedoeling om daarna
met gemeenteleden hierover in gesprek te gaan. Op die
manier willen we samen kijken welk kerkmodel bij ons
past.

Peter van Veen (voorzitter AK)
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                                             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’ maart 2022 
7 maart 2022
Een gesprek met dhr. Hassink over “De kerkelijke kaart
van Lunteren” . Lied van de Week: “Veertig dagen nog
tot Pasen”- uit het Paasoratorium van Marijke de Bruine.
Column: Hans Lucassen. Muzikale fragmenten.
14 maart 2022
Gesprek met leden van SGP/CDA/CU over “Hoe geven
zij vorm aan christelijke gemeentepolitiek.” Lied van de
Week: “Zoek de stilte, vind de ruimte”.  Column: Teunis
Bunt. Vocale en instrumentale muziek.
21 maart 2022
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een
gast over actuele onderwerpen uit kerk of samenleving.
 Lied van de Week: “Het waren tien geboden” NLB 540.
Column: Tjirk van der Ziel. Intermezzo’s: muziek en
zang.
28 maart 2022
Gesprek met Christiaan Plaat over  “Muzikaal portret
van een organist”
Lied van de Week: “A Clare Benediction”- van John
Rutter. Boekbespreking. Vocale en instrumentale
muziek.

Collecterooster maart 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. Op 6 maart
start de 40 dagentijd, waarin in de 2e collecte aandacht
wordt gevraagd voor Kerk in Actie wereldwijd en in
eigen land.
 
6 maart  -  1e collecte Diaconie PGE - Quotum
                   2e collecte  - Kerk in Actie; Rwanda:
                   Met zusters werken aan gezond eten
                   zie info: www.kerkinactie.nl/40dagentijd
9 maart  -  woensdag Biddag voor Gewas en Arbeid
                   de wijken stellen zelf de doelen vast.
13 maart -  1e collecte wijkwerk
                   2e collecte -  Kerk in Actie; 
                   Kerk zijn doe je met elkaar
                   zie info: www.kerkinactie.nl/40dagentijd
20 maart - 1e collecte Kerk - Diaconie PGE - Meet Inn
                   2e collecte -  Kerk in Actie; Indonesië
                   zie info: www.kerkinactie.nl/40dagentijd
27 maart - 1e collecte Kerk - wijkwerk
                   2e collecte -  Kerk in Actie; Jong en oud
                   zie info: www.kerkinactie.nl/40dagentijd
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

Thema-avond: ‘Geraakt door verlies’.
Zoals het er nu uit ziet zal de Thema-avond ‘Geraakt
door verlies’ gehouden worden op D.V.  22 maart 2022.
Ds Margriet van der Kooi  zal de bijeenkomst verzorgen
over het genoemde thema. Margriet van der Kooi  was
geestelijk verzorger in het St. Antonius Ziekenhuis in
Woerden en is verbonden aan  het  Daan Theeuwes
Centrum, een centrum voor jonge mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel. Daarnaast is zij predikante in
een PKN gemeente in Woerden. Zij schreef het boek:
‘Verdriet is een werkwoord’. Dit boek gaat over verlies in
de brede zin van het woord. Verlies van een geliefd
persoon, je baan, je gezondheid, enz. Als kerkenraad en
team Pastoraal Plus Werk van de Nieuwe Kerk, willen
we graag aan mensen die te maken hebben met een
vorm van verlies, mogelijkheden bieden om met
anderen daarover in gesprek te gaan. Op de
bijeenkomst willen we  peilen welke behoeften er leven
voor een eventueel vervolg op deze bijeenkomst.

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 na te praten met een
hapje en een drankje.
Als u wilt deelnemen vinden we het fijn als u zich
opgeeft, maar ook als u dat niet doet is dat geen
belemmering om binnen te lopen.
 
Opgeven kan bij: Janny van der Kolk-Wolfert,
0318-635976, mailadres: jannywolfert@hotmail.com
Van harte uitgenodigd en welkom!
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

Predikant
Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede
0318 309 191 / dominee@beatrixkerk.nl
 
Pastorale ondersteuning
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede
0318 655 661 / gwestra@beatrixkerk.nl
 
Scriba
Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

De handreiking
 
Vorige week renden we nog met Wup, onze hond, op
het strand van Langeoog, een Duits Waddeneiland.
Misschien was dit wel een extra stimulans voor ons
pleegdochtertje om ook te gaan lopen? Hoe dan ook,
op dat eiland zette ze haar eerste stapjes. Een bijna
magisch moment…   
De dag nadat we aankwamen was het zondag. Het was
bijzonder om daar op dat eiland naar de kerk te gaan.
De lezing was dezelfde als in de Beatrixkerk, ‘thuis’.
(Lang leve leesroosters…!) Over Jezus die Zijn hand
uitstrekt. De dominee benadrukte hoe bijzonder het is,
juist voor ons in deze tijd, als iemand je hand
beetpakt… We zijn helaas nog niet zo ver dat we elkaar
weer handen mogen geven. Hoe veelzeggend is het nu
in deze tijden te lezen over Jezus die Zijn hand
uitstrekt, en de hand van Petrus grijpt die in de woeste
golven van zijn twijfel, angst en aanvechting ten onder
dreigt te gaan. 
Wat die golven voor jou ook zijn, er is een uitgestrekte
arm…  Heel veel kracht, liefde en wijsheid toegewenst,
met name aan hen die moeilijke, verdrietige tijden
doormaken,
ook een hartelijke groet van Maarten,
 
Ds. Theo Pieter de Jong

Bij de diensten
 
In de 40-dagen tijd is er op iedere woensdag in de
Beatrixkerk een ‘BeatrixPark-vesper’, van 19.30 tot 19.55
uur. Samen met de Tabor-kerk en Nieuwe Kerk
bereiden we ons zo voor op het komend Paasfeest.
Welkom!
 
Woensdag 2 maart – Aswoensdag
Eigenlijk is het deze avond geen ‘dienst’, maar een
vesper. We komen in de avond samen, vooral om te
bidden en samen de 40-dagen tijd te beginnen. Toch is
er in deze ‘uitgebreide vesper’ ook een korte preek,
omdat het voor sommigen toch nog wel ‘nieuw’ is om
op Aswoensdag in de kerk samen te komen. Voor wie
wil, is er na de dienst de gelegenheid om het kruisteken
in asvorm te ontvangen. In de 40 dagen maken we een
beweging vanuit het as, naar het (doop)water in de
paasnacht. 

Deze viering is als Protestantse Gemeente samen met
de Lutherse Gemeente en zal geleid worden door ds.
Gilles, ds. van Zanden en ds. de Jong 
 
6 maart – Zondag Invocabit
De jong-volwassenen hebben deze dienst voorbereid.
We volgen in de 40 dagen naar Pasen toe de lezingen
vanuit Bijbelbasics, die cirkelen rondom Exodus 12. In
deze dienst hopen we ook de Taakgroep Gemeente-
opbouw en Toerusting met gebed en zegen te
bemoedigen. Zelf hoop ik in deze dienst voor te gaan. 
 
Woensdag 9 maart – Biddag voor Gewas en Arbeid,
13.30 uur
Welkom, bid je mee? Van harte aanbevolen!
Voorganger: ds. TP de Jong 
 
13 maart – Zondag Reminiscere
In deze dienst lezen we verder uit Exodus, en nu
hoofdstuk 13:1-10. Een ‘gewone’ dienst…  Welkom, om
in de kerk op adem te komen. 
 
20 maart – Zondag Oculi 
Dit weekend ben ik met de belijdeniscatechisanten op
retraite naar leefgemeenschap ‘de Wittenberg’, in Zeist. 
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In de Beatrixkerk gaat vriendin en oud-studiegenoot ds.
Bertie Boersma voor, uit Odijk. Een goede, gezegende
dienst samen toegewenst! Wat de lezing in de dienst
zal zijn weet ik niet maar de kinderen lezen in Exodus
weer verder, en nu hoofdstuk 4:5-22. 
 
27 maart – Zondag Laetare 
Midden in de 40-dagen tijd is er dan de zondag van
blijdschap. Laetare! Verheug je! We vieren dus samen
traditiegetrouw Avondmaal op deze zondag, en lezen
uit Deuteronomium 8:7-18.  
 
In de middag is er een Evensong, om 17.00 uur. Beide
keren op deze zondag: welkom! 

Ruim twee jaar geleden zagen we Corona in China.
Mondkapjes, lege straten en zieke mensen, maar
gelukkig was dat ver bij ons vandaan. Niemand had
toen voorzien dat korte tijd later het virus over de hele
wereld zou zijn verspreid. We voelen nog de angst van
het begin en het verdriet om mensen die ziek werden
of zijn overleden. De enige manier om ons tegen het
virus te beschermen was afstand houden van andere
mensen.
 
Dat betekende dat scholen, winkels, bedrijven en de
kerk werden gesloten. We zaten allemaal thuis en op
straat zag je mensen lopen die graag wat wilden
bewegen.
 
We hebben heel snel nieuw gedrag en nieuwe
woorden geleerd. Thuisquarantaine, Zoomoverleg en
‘de komende week ben ik er niet want een huisgenoot
heeft corona’ zijn dagelijkse begrippen geworden.
School, winkel, werk en de kerk komen allemaal bij je
thuis.
Zo zijn we het al twee jaar gewend. We hebben er mee
leren leven en gemerkt dat veel dingen ook wel
comfortabel zijn om vanuit huis te kunnen doen. 
Veel mensen zijn de zondagochtend anders gaan
inrichten. Als je een kerkdienst wilt volgen hoeft dat
niet de dienst van je eigen kerk te zijn. Je kunt kiezen
uit alles wat er in Nederland wordt aangeboden en
precies afstemmen op je eigen smaak en voorkeur.
Online kun je ook het tijdstip van de kerkdienst zelf
bepalen en ook de dag waarop je kijkt. Dat geeft ruimte
om op zondagmorgen andere dingen te doen.
 
Als door veelvuldig ‘schermpje kijken’ ook nog
vermoeidheid ontstaat blijkt dat het volgen van de
kerkdienst niet verplicht is en kun je ongemerkt ook
wel een keer overslaan. Zo is er voor veel mensen, op
een of andere manier, afstand tot de kerk ontstaan. 

Nu volle kerken weer mogen vraagt dit om opnieuw
ons gedrag aan te passen. Deze keer niet verplicht door
de overheid, maar uit eigen vrije wil omdat we
betrokken willen zijn bij Gods kerk. Dat dit niet voor
iedereen gemakkelijk is valt goed te begrijpen. Veel
ouderen zijn bang en voelen angst en kwetsbaarheid
om met veel mensen bij elkaar te zijn. Jonge mensen
ontdekken dat ze dan weer terug moeten naar het
strakke zondagmorgen schema en dat er weinig te
kiezen is in je eigen kerk.   
 
Om er achter te komen waarom je er toch voor kiest
om op zondagmorgen in de kerk te willen zijn kunnen
we naar mensen luisteren die de afgelopen weken wel
in de kerk waren. Zij zeggen; thuis werden wel mijn
hersenen gevoed en ik leef ik wel als een gelovige,
maar nu ik weer naar de kerk ben gekomen weet ik
weer wat ik gemist heb. 'Mensen', mensen om naar te
luisteren, om je verhaal te doen, om mee te leven, om
voor te bidden, om blij en dankbaar mee te zijn.
Mensen om een gemeenschap van gelovigen mee te
vormen door samen te bezinnen, samen te zingen en
samen te geloven. Samen leven met zorg en aandacht
voor elkaar. Die dimensie hebben veel mensen thuis
gemist.  
 
Omdat het voor een aantal mensen best lastig is om
opnieuw de keus te maken om op zondagmorgen naar
de kerk te gaan lijkt het mooi om je ervaring met
anderen te delen als je weer in de kerk bent geweest.
We kunnen ook elkaar uitnodigen om samen te gaan
en zo opnieuw ontdekken hoe waardevol een
kerkdienst kan zijn.
 
Wees welkom, want volle kerken mogen weer!
 
Klaas Kopinga
Beatrixkerk  

In memoriam
 
Johannes Gerardus Hanstede Johan
* Duivendrecht, 30 oktober 1950   Ede, 22 januari 2022 
 
Annemarie van Basten-Bouman Annemieke
* Maassluis, 18 augustus 1949   Ede, 1 februari 2022 
 
Evertje  Krijger-Jansen Eefje  
* Ermelo, 6 september 1932   Ede, 23 januari 2022 
 
 
Voor meer informatie, website: www.beatrixkerk.nl

Volle kerken mogen weer, maar…
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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

Bewust naar Pasen
2022
Dit jaar organiseren we een Bewust naar Pasen ”light”.
We komen een uur samen op de dinsdagavonden in de
veertigdagentijd van 19-20 uur. Thema is het Onze
Vader. We lezen uit het boekje Vensters op het Onze
Vader, bespreken de tekst aan de hand van vragen en
eindigen met een korte vesper van 15 minuten. De
eerste bijeenkomst is op 8 maart, andere data: 15, 22,
29 maart, 5 april.
 
Dit keer dus geen gezamenlijke maaltijd. Dat vinden we
erg jammer, maar liever organiseren we een
bijeenkomst die door kan gaan, dan weer de
teleurstelling te hebben van afzeggen. Een maaltijd
geeft te veel bewegingen van de deelnemers.
Vensters op het Onze Vader van Teun Kruijswijk Jansen
is een bundeling van preken gehouden in de periode
2019-2020 over het Onze Vader. Corja Bekius heeft
hierbij schilderijen gemaakt geïnspireerd door kleuren
een beelden van het Schotse eiland Iona, en de Iona
Community, waar Teun aan verbonden is als lid.
Bijpassende liederen zijn tevens opgenomen in het
boekje.
Vensters op het Onze Vader - Teun Kruijswijk Jansen
(docete.nl)
 
Voor de bijeenkomst is het niet nodig om het boekje
aan te schaffen, maar wel aan te bevelen. De kosten
zijn €10,00. Het is een prachtig boekje, ook om
geschenk te doen. We hebben er als werkgroep 18
stuks op voorraad, dus u kunt ze bij ons aanschaffen.
 
Graag aanmelden bij bewustnaarpasen@emmaus-ede.
nl of 0318-621897
Wilt u hierbij aangeven of u het boekje wilt
aanschaffen?
Werkgroep Bewust naar Pasen, Annie Benjamin, Hilda
Rohn, Jan-Peter Prenger

In memoriam
Op 5 februari is Henk Draaijer, na een kort ziektebed, op
de leeftijd van 86 jaar overleden. Henk groeide op in
Wijhe en leerde al vroeg Dicky kennen en samen met
haar kregen ze drie kinderen: Ewald, Lydia en Richard.
Ze verhuisden naar Dordrecht waar Henk een baan
kreeg als leraar technische vakken. Ze hebben daar een
zeer goede tijd gehad, ook al was het hard werken en
heel veel avondstudie. Henk wilde zich eigenlijk wel
verder ontwikkelen als docent maar de technische
mogelijkheden in Dordrecht waren beperkt en in Ede
stonden ze opener voor de nieuwste technieken – en
dat betekende een verhuizing voor het hele gezin naar
Ede. Henk was een gelovig man, die dankbaar in het
leven stond. Dankbaar voor Dicky en voor zijn kinderen,
dankbaar voor alles wat hij ontvangen had. Op de kaart
stond: ‘We hebben een pachtig leven samen gehad.
Waar zit de bottleneck? Nergens. Waar zit de vreugde?
Overal.’ We wensen Dicky en hun kinderen Gods
nabijheid toe!

Bij de vieringen
Zondag 6 maart verwelkomen we pastor Hans
Boerkamp, inmiddels een (enigszins) vertrouwd gezicht.
Govert zorgt voor de muziek.
We zouden eigenlijk een Thomas-viering hebben op 12
maart in de Katholieke kerk, maar die gaat deze keer
nog niet door – we hebben hem verplaatst naar
oktober. In plaats daarvan is er een gewone viering op
zondag 13 maart. Erik stond al per ongeluk ingepland
om te spelen dus dat komt nu prachtig uit!
Zondag 20 maart lezen we uit Johannes, hoofdstuk 12:
37-50, over geloof en ongeloof en over het licht in deze

wereld. Erik speelt ook deze zondag. Zondag 27 maart
zijn we blij om Loes van Laar weer in ons midden te
hebben. Het zal wel weer anders dan anders gaan,
maar het is altijd inspirerend! Met Tanja op de piano.

8 Maart 2022



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

denk ik dan. We weten immers dat de werkelijkheid
weerbarstig is. Zieken genezen niet allemaal en er kan
zomaar weer een nieuwe crisis op de loer liggen.
 
Er zijn mensen die door de coronamaatregelen
nauwelijks afscheid van een dierbare overledene
konden nemen. Kunnen zij zeggen: het komt goed? Of
diegenen die nog steeds met post-covid klachten te
maken hebben?
 
Het komt goed, ja nog sterker: Alles komt goed, dat is
het thema dat onze Protestantse Kerk aanreikt voor de
komende 40-dagentijd.
 
Kun je daar wat mee als je tegenslag op tegenslag te
verwerken krijgt? Het is lang niet altijd gemakkelijk om
te geloven in een hoopvolle toekomst.
 
De komende weken, op weg naar Pasen, mogen we
nadenken over de hoop waaruit wij leven. Wat
betekent het dat God ons een nieuwe wereld belooft,
zonder verdriet, angst, rampen en geweld?
En kunnen wij als gemeente iets laten zien van die
nieuwe toekomst door er voor elkaar te zijn?
 
Het komt goed kan ik alleen maar zeggen omdat het
Pasen is geweest. Lijden en dood hebben niet het
laatste woord.
 
Ja, alles komt goed want Christus leeft en heeft gezegd:
“Ik ben altijd bij jullie, totdat die nieuwe wereld komt.”
Het laatste woord is aan het Leven, dat de dood
overwint.
 
Mogen we een gezegende tijd hebben op weg naar
Pasen.
 
Ds. Tineke Volgenant - Beima

Het komt goed!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het komt goed, zeiden we soms tegen elkaar in het
begin van de coronacrisis. En wat is het goed dat de
crisis op retour lijkt en versoepelingen mogelijk zijn.
We kunnen weer zingen in de kerk!
 
Uit een onderzoek van het Nederlands Dagblad blijkt
dat de kerkgangers de samenzang het meest gemist
hebben in de afgelopen tijd. Zingen geeft een gevoel
van verbondenheid met God en met elkaar. Zingen in
de kerk kan je even boven je eigen situatie uittillen.
 
Mensen die twijfelen aan het geloof of grote zorgen
hebben, kunnen dan door te zingen opeens geloven:
“Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe!” Daarom wordt
er in rouwdiensten ook vaak gezongen. 
 
Het komt goed, hoor ik geregeld om me heen bij een
verdrietige gebeurtenis. “Maar hoe dan, wat bedoel je?”

          Rooster oppas en kindernevendienst:
 
          06-03 Marike                          13-03 Nicoline
          20-03 Gea en Petrie               27-03 Ria
          03-04 Nathalie en Alice
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Wijk
 
Wat is het fijn dat we inmiddels al weer enkele weken
voor de zondagse dienst samen mogen komen in de
kerk en ook weer samen mogen zingen want dat
hebben we toch ook wel heel erg gemist.
Aanmelden voor de dienst is niet meer nodig zoals u
weet.
Het ligt in de bedoeling om eind maart / begin april een
gemeenteavond te houden waarin we samen met u
willen nadenken over de toekomst van de Protestantse
Gemeente Ede en daarmee ook over wijk Harskamp. In
de kerkenraadsvergadering van 1 maart a.s. zullen we
hierover verdere afspraken maken en u krijgt allen tijdig
een uitnodiging in de bus. In deze vergadering zullen
we ook afspraken maken over de viering van het Heilig
Avondmaal op 27 maart a.s. In deze dienst zal dominee
Pilkes-Van Delft voorgaan.
 
Woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid,
om 19.30 uur mogen we in onze kerk een dienst
houden waarin dominee Haaima zal voorgaan.
 
Op 8 maart mag mevrouw L. Ploeg-van Wijk haar
verjaardag vieren, 5 april mag de heer H. de Hoop zijn
verjaardag vieren, wij wensen u beide een goede dag
toe en bovenal Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
 
Ik wil u voor de komende lijdenstijd, zoals we voorheen
de aanstaande periode noemden, het volgende gedicht
van Coby Poelman-Duisterwinkel meegeven.
 
Met vriendelijke groet, Jan van de Hoef

Senioren
 
Nu we meer mogen kunnen we ook weer plannen
maken voor activiteiten met de senioren van onze kerk.
De plannen die er al een poosje lagen kunnen nu
eindelijk uitgevoerd worden. Wij hebben er weer zin in,
u hopelijk ook. Al zal niet iedereen er meer bij zijn. Er
zijn mensen die ons ontvallen zijn of door gezondheid
niet meer kunnen komen. We zullen ze missen bij onze
samenkomsten.  
 
Maar noteer de volgende datums in uw agenda:
14 april ( let op!! Dit is op een donderdag!)  Paasviering
met lunch
15 mei  Tegelmuseum
10  juni  Kamp Amersfoort.
 
De tijden worden tegen die tijd vermeld met een
reminder. Wij zien er naar uit om u weer te zien. 
 
Groet, Janny en Elly

Gebed in de
lijdenstijd
 
Zo tegen Pasen
valt mijn geest een beetje stil,
verzet mijn wil zich
tegen Christus' lijden.

Van kinds af aan
had ik er moeite mee,
die boze menigte
en hun geschreeuw,
ik kon er nooit goed tegen
hoe Jezus, zo integer
het doelwit was van razernij.

Nog raakt het mij
en telkens weer
zou ik het willen overslaan
en overgaan naar Pasen
maar dat zou niet eerlijk zijn
zo is het niet gegaan.

Al toen de juf het ons
op school vertelde
sloot ik mijn ogen,
stopte oren dicht,
dit wilde ik niet horen,
ik zag het voor me
hoe ze schreeuwden:
"Laat Barabas los
en kruisig Hem".

Inmiddels ben ik gaan begrijpen
dat alles zo moest gaan
als was voorzegd
en dat U in de plaats van ons
dit alles hebt doorstaan.

Nog voel ik elke lijdenstijd
Uw zielenpijn
om wat wij U
aan zonden
hebben aangedaan.

O liefdevolle Heer,
hoe kan ik U bedanken
voor al Uw bloed
om ons bevrijd te laten gaan.
 

 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

10 Maart 2022



WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

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

Scriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede
tel. 0318-618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt:
Voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis,
geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede,
tel. 61 71 64

De Special Sunday van zondag 23 januari was wel heel
speciaal. Een dienst waarin gemeenteleden en een gast
vertelden over onverklaarbare ervaringen die ze
meegemaakt hadden en die de nodige invloed hadden
en hebben op hun leven. Ik heb altijd veel bewondering
voor mensen die zich kwetsbaar durven opstellen en
dat doe je natuurlijk wanneer je voor in de kerk
dergelijke persoonlijke verhalen deelt met anderen. Dat
roept natuurlijk bij de toehoorders ook herinneringen
op, die ze nu wellicht gemakkelijker zullen delen.

Ds. Egbert van Dalen gaf eerst een toelichting op het
thema.
Op deze Special Sunday willen we ruimte geven aan
ervaringen van mensen van gebeurtenissen die ze
hebben meegemaakt die ze als heel bijzonder hebben
ervaren. Ze kunnen die niet verklaren, maar ze hebben
een grote betekenis voor hen gekregen in hun leven,
omdat het hun troost heeft geboden, een nieuwe kijk
op de dingen heeft gegeven.
 
Daarna vertelde Sander van Voorst zijn verhaal.
Ik was aan het trainen voor de marathon.

Zo liep ik een keer op de Hessenweg en als je aan het
hardlopen bent kom je na een minuut of twintig in een
flow terecht. Plotseling zag ik mezelf van bovenaf
lopen. Later ga je dat overdenken, wat was dat dan?
Voor mij was dat het moment waarop de ziel niet meer
in het lichaam zit, maar buiten het lichaam is. Vanaf dat
ogenblik wist ik zeker dat ziel en lichaam niet hetzelfde
zijn. Dat wanneer ik sterf alleen het lichaam sterft en de
ziel gaat zweven boven de hei. Hoe mooi zal dat zijn!

De tweede spreker was Pieta van het Hoofd.
Zij vertelde het verhaal van Jim. Hij zat op het
kinderdagcentrum voor kinderen met een lichamelijke
en/of geestelijke beperking, waar ik tot 2011
muziektherapeute was. In 2014 was ik met mijn partner
in Friesland op vakantie. Op een nacht kreeg ik een
heldere droom, Jim kwam bij mij. Hij zag er gezond uit,
maar toch liet hij mij weten dat hij overleden was. Ik
ben uit bed gegaan, heb gehuild en heb mijn partner de
droom verteld. Bij het afscheid op het
kinderdagcentrum hebben we een speciaal lied voor
Jim gezongen en ik zorgde voor de begeleiding. Ik kijk
terug op een zeer bijzondere ervaring. Als ik aan Jim
denk dan zie ik één grote lach, want dat was altijd wat
er door muziek ontstond, een lach van oor tot oor. Ik
word daar nog altijd blij van. 

Jeanet Witteveen was niet zelf aanwezig, maar deed
haar verhaal via een filmpje tot ons komen.
Op een nacht waarin ik mij erg ziek voelde, beroerd en
alleen en alles pikdonker was kwam zomaar het
zinnetje binnen:  “Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar zal mijn hulp komen?
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Mijn hulp is van de Here God die hemel en aarde
gemaakt heeft.” Er daalde een rust over en in mij. Ik liet
mijn tranen de vrije loop. Opeens was alles lichter,
lichter! Het was een bijzondere ervaring, het was een
wonder. Wonderen bestaan, ik geloof erin.

Ds. Egbert van Dalen sloot af met de woorden:
Laten we daarom die grote, veel te grote, kloof weer
dichten tussen geloof en leven, tussen het goddelijke
en het dagelijkse. En in het gewone weer het wonder
ontdekken, en ons daarvoor openen. 
 
Fijn dat er in Noord altijd weer mensen zijn die zo’n
dienst willen organiseren. Daarom veel dank aan Egbert
van Dalen, Mariëlle Tempelman, Mienke Dimmendaal
en Martin  Meijer.
                                                                Wim den Ouden

 
Veertigdagenkalender

 De Veertigdagentijd loopt in 2022 van Aswoensdag 2
maart tot en met zaterdag 16 april. Op zondag 17 april is
het Pasen. Dat zijn 46 dagen. In de katholieke traditie
tellen de zondagen niet mee als vastendagen, dus
uiteindelijk blijven er 40 dagen over, vandaar de
'veertigdagentijd'. Het getal 40 verwijst onder meer
naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie
evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren
dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar
het Beloofde Land.

Dit jaar komt er een gezamenlijke PGE
veertigdagenkalender. De predikanten en
gemeenteleden uit de verschillende wijkgemeentes
hebben deze kalender samengesteld.

Op alle adressen van de PGE is deze kalender bezorgd. 
Een prachtige vorm van onderlinge samenwerking en
verbondenheid.

12 Maart 2022



De Open Hof, Hoflaan 2, Ede

www.openhof-ede.nl

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

50 jaar betrokken
Wat houd je betrokken bij een kerk?
In april is het 50 jaar geleden dat De Open Hof als
gebouw werd geopend. Om dit jubileum te vieren is er
op zaterdag 7 mei een talentendag. Jong en oud
kunnen dan genieten van elkaars gaven en talenten.
Teun Hoogerwerf is drijvende kracht achter deze dag,
tevens lid van het eerste uur. Niet vanzelfsprekend...
Teun (74) en Greet Hoogerwerf kwamen, pas getrouwd,
in 1970 vanuit Vlaardingen in Veldhuizen wonen. Teun
kon als landmeter aan de slag bij de groeigemeente
Ede. De eerste nieuwbouwwijk Veldhuizen A was on-
geveer klaar, voor de volgende wijk waren nog vele
techneuten nodig. “We kwamen in de Mariëndaalflat te
wonen’, vertelt Greet. ‘Je keek nog prachtig uit over het
weidegebied met houtwallen, kronkelpaadjes en een
enkele boerderij.” Het jonge stel kreeg niet veel gele-
genheid om daar uitgebreid van te genieten. “Dominee
Derksen stond al in de kamer toen we de verhuisdozen
nog aan het uitpakken waren. Echte pionier die man”,
erkent Teun. Hij benutte elke kans om iemand bij de
kerk te krijgen en om het talent van iemand in te zet-
ten. “Wij werden direct ingeschakeld bij het jeugdwerk.
Dat was fijn we hadden geen familie in de buurt, kregen
zo al snel een vertrouwd netwerk.” Die voortvarendheid
had ook z’n keerzijde, daarover verderop meer.
 
School, gymzaal, kerkgebouw
De eerste kerkdiensten, met pakweg 50 mensen,
werden in de Johan Friso school gehouden, nu De
Dillenburg. Toen ze daaruit groeiden ‘kerkten’ de 150
gemeenteleden een poos in de gymzaal Essenburg.
“Het bruiste van ideeën en de groei bleef er lekker in
zitten. Er was onderling een sterke verbinding vanwege
al het pionierswerk. Ik was vaak 3 avonden van huis”,
erkent Teun. Intussen werd flink gespaard voor een
eigen gebouw aan de Hoflaan, dat in april 1972 werd
geopend. De gemeente bleef groeien. Enerzijds door de
nieuwbouw in de wijk, anderzijds door het voor jonge
gezinnen aantrekkelijke jeugdwerk. Er viel weinig te

beleven in de wijk, dus waren jeugdclubs, jaarfeesten
en weekendkampen populair. Op één moment zaten er
230 kinderen op ‘club’, soms 2 clubs per leeftijdgroep!  
 
De persoon niet vergeten
De verbinding met de gemeenschap verslapte op een
gegeven moment. Ze volgden het reilen en zeilen wel,
maar bleven gedurende 15 jaar weg. “Dat begon met
het volgen van de tv-diensten van Henry Nouwen”,
verklaart Teun. “Omdat we niet het idee kregen dat
iemand ons, of dat wij iemand misten is dat zo geble-
ven”, vult Greet aan. Er klinkt geen verwijt in hun uitleg.
“Later realiseerden we ons dat we in de beginjaren heel
druk waren met de kerkorganisatie en lief en leed te
weinig  ter sprake kwam, bijv. ons verdriet van het aan-
vankelijk kinderloos blijven.” Na deze ontboezeming
vertelt het echtpaar nu accent te willen leggen op om-
zien naar elkaar, in eigen omgeving kleine dingen

doen: bloemetje brengen, spullen weggeven, ritje
verzorgen, tuin opknappen. “Dit doen is waardevol,
maar de gesprekjes die erbij ontstaan geven pas echt
voldoening”, ervaart Teun. Vanuit de behoefte weer
ergens bij te horen stappen Teun en Greet sinds 5 jaar
weer regelmatig over de drempel van hun vertrouwde
gebouw. “50 jaar, dat heeft veel veranderd, toch is de
sfeer hetzelfde gebleven”, constateert Greet. “Alle reden
voor een feest. Welkom alvast op 7 mei”, besluit Teun.

Predikant Ds. Agnès Gilles, Schoolstr. 49, Bennekom
Email: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969
Scriba Betty Pluimers, Gildestraat 26, Ede
Email: scriba@openhof-ede.nl, tel. 591029/06-15686248

Toekomst van de PGE
Een scenario
Vanuit de AK zijn alle wijkkerkenraden gevraagd na te
denken over de toekomst van de PGE. Hoe vinden wij
dat de kerk van de toekomst eruit moet gaan zien?
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In Memoriam
Anje Brouwer
Op 3 febr. is Anje Brouwer overleden (67 jaar). Anje was
een positief, humorvol, zorgzaam, betrouwbaar, moe-
dig en vooral mooi mens; aldus zijn (schoon)zussen,
broers en zwagers. De kerk kent hem als organist; 8 jaar
oud ontdekte hij de liefde voor muziek - 16 jaar oud
zijn liefde voor Herma. Toen ze naar Ede verhuisden is
er in hun leven zoveel gebeurd dat aansluiting bij de
kerk hier er nooit van is gekomen. Hoewel ze beiden
wel belijdenis hebben gedaan bij ds. Jan Oortgiesen.
Maar het geloof is nooit verdwenen. Het heeft hen in
moeilijke tijden het vertrouwen gegeven dat ze worden
vastgehouden. Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Op 9 febr. vond de crematieplechtigheid in de besloten
kring plaats. We wensen Herma de kracht van Gods
liefde toe nu zij zonder de zorg van Anje verder moet.
Ds. Agnès Gilles

40 dagen tijd
2 maart is het Aswoensdag: start van de 40 dagen tijd,
tijd van vasten en tot inkeer komen. De ZWO cie. wil
ook dit jaar met alle gemeenteleden acties uitvoeren.
Elke week een collecte doel van “Kerk in Actie”
Het thema van deze collectes is “alles komt goed”.
Hieronder en in “Kijk op de Wijk” staan deze doelen.
Door je gift draag je bij om het thema te realiseren.

Paas kaartenactie
Op zondag 13 maart  willen we een start maken met
deze actie. Er kunnen kaarten gekocht en zelf gemaakt
worden. De 250 gevangenen kijken er nu al naar uit.
Schrijf op die kaart een bemoedigende tekst of een
(Paas)groet of een gedicht of iets anders persoonlijks
aan een gevangene. Gebruik als afzender alleen je
voor- en achternaam, geen adres vermelden. De
kaarten moeten ingeleverd worden; dat kan bij Janneke
Odie - Klingelbeek 29 of Wim Pluimers - Gildestraat 26
of Ad Tukker - Sprengenberg 9. Lever je kaart(en) uiter-
lijk op vrijdag 8 april in waardoor wij ze op zaterdag 9
april kunnen afleveren In de Blue Band gevangenis in
Arnhem. Op deze manier brengt elk deelnemend
gemeentelid “een bezoek aan een gevangene”.
Kledingactie voor de kledingbank
Kleding is één van de primaire levensbehoeften. Helaas
is het realiteit dat steeds meer mensen om verschillen-
de redenen (tijdelijk) niet in staat zijn kleding te kopen.
Op zondag 20 maart geven we hier aandacht aan, in
overleg met kledingbank Ede.
Ontmoetingsmiddag
Op woensdag 30 maart van 14.30 tot 16.30 uur wordt
een middag georganiseerd voor gemeenteleden in de
Open Hof. Iedereen is welkom; vooraf opgeven is no-
dig. De middag wordt met muziek omkleed door Albert
Brink en Truus van Otterloo; Nanny van Wingerden
vertelt een verhaal. Elkaar ontmoeten staat centraal.
Naar het kerkhof: Paasmorgen na de viering, 17 april
Wat zou het mooi zijn om op die ochtend een narcis te
gaan leggen op een graf van een dierbare of een ander.
Op deze manier willen we vorm geven aan “de doden
begraven”. Wil je hier aan mee doen? Opgave vooraf is
nodig. Voor opgeven, vragen, tips of opmerkingen:
Janneke Odie; odie.janneke@gmail.com
De ZWO.cie

Op 7-2 hebben de ambtsdragers van De Open Hof zich
in 3 groepen over de vragen gebogen. Het bijzondere
was: de gedachten kwamen inhoudelijk sterk overeen.
Over de missie van de kerk zeiden we allemaal: ieder
mens is uniek en kostbaar, waard om gezien te worden.
Onze opdracht in deze is binding en verbinding.
Onze doelgroep is dan ook iedereen. Iedereen is wel-
kom in de kerk. Om samen te vieren, te delen, te leren.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
De Drie-eenheid in het midden. En in het verlengde
daarvan bieden wij diaconale hulp, maar ook gewoon
aandacht, ontmoeting en gezelligheid.
Meer aandacht moeten we geven aan jongeren en
middengeneratie (0-40 jaar); ‘afvallers door corona’ en
leden van wijken zonder predikant. Naar buiten toe, sa-
men met andere organisaties: kwetsbare mensen.
Waarvoor kunnen deze mensen bij de PGE terecht?
Gezien worden in wie je bent en wat je nodig hebt,
gehoord worden en verstaan, iedereen mens laten zijn
(of worden); dat is misschien wel het meest fundamen-
tele wat de kerk te bieden heeft.
Welke middelen hebben we daarvoor nodig? Ingewik-
kelde vraag, zolang het CvK bezig is alle cijfers op een
rij te krijgen. Om met 6 wijken naar eenheid toe te
kunnen groeien hebben we naast 3 predikanten veel
enthousiaste mensen nodig die geloven in de kerk.
Hoe houden we onze financiën op peil? Misschien
moeten wij mensen wel léren geven: helder zijn in wat
waarvoor nodig is en waarom; niet alleen qua mens-
kracht, ook financieel.
En de gebouwen? Wellicht is op termijn 1 nieuw
kerkgebouw het beste. Dat vraagt van alle wijken
namelijk dezelfde inzet. Dat moet een gebouw zijn
waarin ruimte is voor ‘binnen’ EN ‘buiten’. Om kerk-
diensten te vieren en onze sociaal maatschappelijke en
diaconale opdracht t.a.v. kwetsbaren uit te oefenen.
Eén nieuwe kerk als stip aan de horizon… dat zou de
mooiste droom zijn. Maar is die droom haalbaar en
verantwoord in deze tijd? Dat vonden we niet. Maar het
blijven doen met huidige gebouwen is ook een uitda-
gende puzzel: welk gebouw dan waarvoor gebruiken?
Die moeilijke vraag kan alleen beantwoord worden als
alle wijken samen het eens zijn over hoe wij als Kerk
willen zijn in de toekomst.
Binnen afzienbare tijd zult u via ‘gemeente-avonden’
betrokken worden bij het maken van plannen!
Dingeman de Jong en ds. Agnès Gilles

14 Maart 2022



Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Predikant
Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS  Ede
tel.nr. 65 56 61 | email: predikant@taborkerk.nl
 
Scriba
K. Santing, Ariënsweg 25, 6711 PE  Ede
tel.nr. 06 46 43 79 03 | email: info@taborkerk.nl
 
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevr. Ria Buitenhuis, tel nr 610679
Autodienst
A. van Donselaar tel. 611074  E. Velthuijs tel. 06 21 57 38
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In veertig dagen van
beproeven
Zo begint Wim Pendrecht een lied voor de
Veertigdagentijd (In ‘Zingend Geloven IV, 13’). Van
zondag Invocabit (6maart) tot en met Pasen volgt het
lied de klassieke lezingen voor deze weken, Jezus’
leven lang. Er wordt wel gedacht, dat de structuur van
het leesrooster in de Veertigdagentijd pedagogisch
van opzet is, met het oog op de catechumenen die in
de Paasnacht gedoopt zullen worden. Zeker is dat niet,
een aardige gedachte is het wél. Nieuw en opgestaan

Na ‘corona’?
Van het virus komen we zo snel niet af, van een aantal
van de meest beperkende maatregelen wél. De
diensten kunnen dus weer zo gevierd worden als we
het gewoon waren (al laten we de stoelen nog even in
de ‘veilige modus’ staan). Let op de mededelingen op
de Kerkbrief voor de laatste ontwikkelingen en
inzichten.
Vanaf zondag 27 februari wordt er weer koffie
gedronken na de dienst. We markeren dat heuglijke
moment met een lekkernij bij de koffie: welkom! Nóg
belangrijker: binnenkort hopen we het Heilig
Avondmaal te vieren, data worden gekozen.
Ook in de komende weken op de agenda: een ‘Koffie+’.
Er is binnen de PGE van alles aan de hand en wordt
veel besproken, dat bepaald ook voor de Tabor-
gemeente van groot en (deels) griezelig belang is.     

of opstandig leven wil geleerd zijn! Het getal veertig
verwijst in elk geval naar de dagen die Mozes op de
berg doorbracht, naar de duur van Elia’s vasten én naar
Jezus tijd in de woestijn. En zowel Mozes, Elia als Jezus
zijn veertig dagen in afzondering vanwege de veertig
jaar die het volk Israël zijn louterende zwerftocht in de
woestijn onderging – of is het omgekeerd?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de woestijn, tussen belofte en vervulling, zijn die
veertig jaar een generatie – een mensenleven. Zo lang
heeft de ontheemding en onthechting dus te duren,
vooraleer het oude werkelijk is afgelegd. De schrijvers
van Tora waren op dat punt niet tot compromissen
geneigd.
De kerken hebben die ‘vastentijd’ vanouds overwegend
zeer serieus genomen, in de Reformatie daarentegen
heeft men er ‘lijdenstijd’ van gemaakt. Onze actie en
inzet, ons afzien werd Zijn lijden: daarmee veranderden
die 6 weken beslissend van kleur.
In de laatste jaren worden onthouding en onthechting
ook in de protestantse kerken (her)ontdekt. De
‘Lijdenstijd’ is (weer) Veertigdagentijd geworden – en
dat is goed zo.
In de liturgie kiezen we voor een zekere ingetogenheid,
laten we bijvoorbeeld het Gloria achterwege. We lezen
intussen, zo vaak als uw eigen predikant voorgaat
tenminste, door uit Johannes.
 
Goede dagen gewenst, groet van huis tot huis,
Gerben H. westra
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